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G İ R İ Ş 

        Neft emalı və kimya müəssisələrində məqsəd və 

konstruksiyalarına görə fərqlənən və ümumi şəkildə zavod 

avadanlığı adlanan olduqca müxtəlif aparat, maşın, mexanizm, 

tərtibat və digər quruluşlar  istismar edilirlər.  Zavod avadanlığı öz 

növbəsində  texnoloji  və  ümumzavod avadanlığına bölünürlər. 

        Texnoloji avadanlıqlarda bilavasitə texnoloji proseslər həyata 

keçirilir. Məsələn, rektifikasiya və absorbsiya kalonları, 

reaktorlar, borulu sobalar, istilikdəyişdiricilər  və i.a. 

        Ümumzavod avadanlıqları texnoloji qurğuların, ümumi 

məqsədli müxtəlif sex və xidmət sahələrinin tərkib hissəsi 

olmaqla, zavod təsərrüfatının və texnoloji qurğuların normal işini 

təmin edir. Bu qrupa boru kəmərləri, armaturlar, rezervuarlar, 

tutumlar, nasoslar, kompressorlar, qaz üfürücülər və digər 

avadanlıqlar aid  edilirlər. 

        Bir sıra hallarda aparat və ya maşın avadanlıqları anlayışı 

da işlədilir. Bu halda konkret aparat və ya maşına aid olan düyün 

və hissə nəzərdə tutulur. 

        «Ümumzavod avadanlığı» fənni  T110100(2)  «Neft emalı və 

kimya istehsalının maşın və avadanlıqları» ixtisası üzrə bakalavr-

mexaniklərin hazırlanmasında mühüm yer tutur.  

        Təqdim olunan dərs vəsaitində sənayedə geniş yayılmış 

ümumzavod avadanlıqlarının quruluş və iş prinsipləri, bir sıra 

hallarda isə hesabı verilir. 

        Dərs vəsaiti 8 bölmədən ibarətdir. 1 və 2-ci bölmələrdə 

texnoloji boru kəmərlərinin hissə və düyünləri (borular, dayaqlar, 

birləşdirici hissələr, kompensatorlar) və geniş yayılmış boru 

kəməri armaturları (siyirtmələr, ventillər, kranlar, qoruyucu və 

digər məqsədli armaturlar) verilmişdir. Armaturların boru 

kəmərlərinin düyünləri olmasına baxmayaraq, onların müxtəlifliyi 

və çoxsaylılığı  nəzərə alınaraq, ayrıca bölmədə nəzərdən 

keçirilmişdir. 3-cü bölmədə tutum aparatları, qablar və 

rezervuarların quruluşları, hazırlanması və istismar məsələləri 
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üzərində dayanılmışdır. 4-cü bölmə aparat və boru kəmərlərinin 

istilik izolyasiyasının hesabına və konstruksiyalarına həsr 

edilmişdir. 5 və 6-cı bölmələrdə neft emalı və kimya qurğularında 

geniş yayılmış nasos və  kompressorların quruluşları, əsas 

düyünlərinin konstruksiyaları və iş prinsipləri verilmişdir. 7-ci 

bölmədə  mexaniki qarışdırıcıların intiqallarının düyünləri 

nəzərdən keçirilmişdir. Sonuncu  8-ci bölmə qoruyucu çəpərlər və 

avadanlıqlara xidmət üçün nəzərdə tutulan quruluşlar barədə 

məlumatlara həsr edilmişdir. 

        Dərs vəsaiti «Ümumzavod avadanlığı» fənninin Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş 

proqramına uyğun tərtib edilmişdir. 
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1. BORU  KƏMƏRLƏRİ 

        Neft emalı və kimya müəssisələrində boru kəmərləri müxtəlif 

avadanlıqların ayrılmaz hissələridirlər. Boru kəmərlərinə borular 

və onların fasonlu hissələri, boruları birləşdirici hissələr, dayaqlar, 

temperatur kompensatorları, armaturlar aiddirlər. Adətən,yeni 

qurğuların tikintisində ümumi quraşdırma işləri həcminin 50-dək 

hissəsi boru kəmərlərinin payına düşür. 

1.1. Boru kəmərlərinin təsnifatı 

        Maye, qaz, bərk və qarışıq axınlar hərəkət edən boru 

kəmərləri texnoloji qurğuların avadanlıqlarını vahid sistemdə 

birləşdirir. Boru kəmərləri ilə xammal qurğuya verilir, hazır 

məhsullar isə əmtəə tutumlarına göndərilir; buxar, yanacaq, su və 

i.a. nəql etdirilir. 

        Daxilində texnoloji proseslərdə iştirak edən  müxtəlif axınlar 

nəql olunan boru kəmərlərinə  texnoloji boru kəmərləri deyilir. 

Bu qrupa texnoloji proseslərin aparılmasını   təmin edən köməkçi 

maddələr (buxar, su, hava, yağ, emulsiya və s.) nəql olunan 

borular da aiddir. Yanğınsöndürmə su xətləri, texniki-sanitar, 

nəzarət və avtomatik tənzimləmə boru xətləri  ümumməqsədli 

boru kəmərlərinə aiddirlər.  

        Əksər hallarda texnoloji qurğularin fasiləsiz işləmə 

müddətini boru kəmərlərinin istismar etibarlılığı müəyyənləşdirir. 

Zavodlarda qəza vəziyyətlərinin xeyli hissəsi boru kəmərlərinin 

kipliklərinin pozulması ilə əlaqədar olur. 

        Boru kəmərləri  sahə-istehsalat  göstəricisinə, yerləşdirilmə 

üsuluna, nəql olunan mühitin xassəsinə və işçi şəraitə  görə 

təsnif olunurlar. 

Sahə-istehsalat göstəricisinə görə boru kəmərləri aşağıdakı 

qruplara bölünürlər:  qurğudaxili – texnoloji sxemə uyğun olaraq, 

avadanlıqları vahid sistemdə birləşdirənlər;  qurğulararası – 

yarımməhsulları bir qurğudan digərinə ötürənlər; sexlərarası – 

sexləri əlaqələndirənlər zavodlararası – zavodlar arasında 
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axınların nəqlini həyata keçirənlər; magistral – xammal, buxar və 

suyu zavoda gətirən və hazır məhsulları zavoddan 

kənarlaşdıranlar. 

        Boru kəmərləri yerləşdirilmə üsuluna görə yerüstü  və 

yeraltı olurlar. Yerüstü boru kəmərləri alçaq dayaqlarda və yerə 

döşənmiş dirəklər üstündə quraşdırılırlar. Nəqliyyat və insanlar 

üçün hündür dayaqlar üstündə keçidlər nəzərdə tutulur. Yeraltı 

boru kəmərləri bilavasitə açıq və örtülü çalalarda yerləşdirilirlər. 

Yerləşdirilmə üsulu iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmaqla, yerin 

relyefi, yolların kəsişməsi, nəql edilən axının xassələri, xidmətin 

mümkünlüyü və s. nəzərə alınmaqla seçilir. 

        Mühitin növü və xassəsinə görə texnoloji boru kəmərləri  beş 

qrupa  (A, Б, В, Г, Д),  işçi təzyiq və temperatura görə isə  beş 

kateqoriyaya  (I–V) bölünürlər. 

         Zəhərli məhsullar nəql olunan boru kəmərləri A qrupuna, 

partlayış təhlükəli qazlar, eləcə də tez alışan və yanan mayelər, o 

cümlədən neft və neft məhsulları üçün nəzərdə tutulan boru 

kəmərləri isə Б qrupuna aid edilir.   

        Qızmış su buxarı nəql olunan boru kəmərləri  B qrupuna, 

qaynar su, buxar kondensatı və doymuş su buxarı vurulan boru 

kəmərləri isə Г qrupuna aiddirlər. Д qrupuna isə yanmayan qazlar, 

mayelər və buxarlar nəql edilən boru kəmərləri daxildirlər. A–Г  

qruplarının boru kəmərləri  dörd kateqoriyaya  (I–IV), Д qrupu 

üzrə isə beş kateqoriyaya  (I–V) bölünürlər. Məsələn, Б qrupunda 

tez alışan mayeni 350
0
–700

0
С temperaturda nəql etmək üçün I 

kateqoriya, –70
o
 +120

o
С  temperaturda nəql etmək üçün isə IV 

kateqoriya boru kəməri tələb olunur. Hər bir qrup  və kateqoriya 

boru kəmərinin layihələndirilməsi, quraşdırılması,  istismarı və 

təmiri  uyğun normativ-texniki sənədlər əsasında aparılır. 

        Vurulan məhsulun temperaturu və təzyiqi, eləcə də boru 

kəmərini əhatə edən mühit boru kəmərlərinin istismar 

xarakteristikaları hesab olunur. Bununla yanaşı, layihələndirmə 

mərhələsində nəql edilən məhsulların korroziya aktivliyi də nəzərə 

alınmalıdır. Boruların daxili və xarici səthlərinin yeyilməsinin 
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etibarlı qorunması boru kəmərlərinin uzunömürlülüyünü təmin 

edən əsas şərtlərdən biridir. 

        Nəql olunan mühitin temperaturundan asılı olaraq, soyuq  

(temperatur 50
0
C-dək  olduqda) və  isti (temperatur 50

0
C-dən 

yüksək olduqda) boru kəmərlərini fərqləndirirlər. 

Texnoloji boru kəməri sökülən və sökülməyən birləşdirilmiş 

bir sıra elementlərdən: boru, birləşdirici hissə və armaturlardan 

ibarət olan konstruksiyadır. Boru kəmərləri elementlərinin  

müxtəlifliyi və onların sənaye istehsalı həcminin böyüklüyü 

səbəblərindən, onların  unifikasiyası və standartlaşdırılması 

məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla əlaqədar olaraq, 

boru kəməri hissələri və armaturları standartlara və normativ-

texniki sənədlərə uyğun hazırlanır, təchiz edilir və quraşdırılırlar. 

Boru kəmərlərinin layihələndirilməsi, mahiyyət etibarilə, qüvvədə 

olan standart və normativ sənədlərdən boru kəmərinin hissə və 

düyünlərinin seçilməsinə çevrilir. Bu halda boru kəmərinin iki 

xarakteritikası  şərti keçid və şərti təzyiq əsas götürülür. Boru 

kəmərinin ölçüsü onu təşkil edən borunun diametri və qalınlığı, 

eləcə də ümumi və ayrı-ayrı sahələrinin uzunluqları ilə 

müəyyənləşdirilir. 

        Mühitin keçdiyi boru və ya armaturun deşiyinin hesabi daxili 

diametrinə uyğun seçilən nominal diametri şərti keçid adlanır və 

Dş ilə işarə olunur.  Çox hallarda, şərti keçidin diametri və faktiki 

daxili diametr bir-birinə bərabər olurlar. Standartla şərti keçidin 

aşağıdakı qiymətləri müəyyənləşdirilir (mm-lə): 3; 5; 10; 15; 20; 

25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 

500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 2000; 2400; 3000; 3400; 

4000.  Boru kəmərinin istənilən iki elementinin şərti keçidlərinin 

qiymətləri eynidirsə, onda onların keçid kəsiklərinin sahələri və 

birləşdirici ölçüləri də eyni olacaqdır. Bu boru kəməri 

elementlərinin və armaturlarının  qarşılıqlı əvəz olunmasına geniş 

imkan yaradır. 

        Borunun   ölçüsünü   onun   xarici   diametrinə  və  divarının 

qalınlığına  (mm-lə)  uyğun  olan  iki  rəqəmlə  göstərmək  qəbul 
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edilmişdir. Məsələn, xarici diametri dx=76 mm və divarının 

qalınlığı s=6mm olan boru dxs=(766) mm ilə ğöstərilir. 

Boruların divarlarının qalınlıqlarından asılı olaraq, eyni xarici 

diametrli borunun daxili diametrləri dəyişir. Cədvəl 1.1-də 

standartla nəzərdə tutulan şərti keçid diametrləri ilə yanaşı 

boruların uyğun xarici diametrləri də verilmişdir. 

Cədvəl 1.1                                                                                                                                                                                 

Dşvə dx– nin qiymətləri, mm-lə 

Adlar Qiymətlər 

Dş 

dx 

10 

14 

15 

18 

20 

25 

25 

32 

32 

38 

40 

45 

50 

57 

65 

76 

80 

89 

100 

108 

125 

133 

150 

159 

175 200 

219 

225 

Dş 

dx 

250 

273 

275 300 

325 

350 

377 

400 

426 

450 500 

530 

600 

630 

700 800 

820 

900 1000 1200 1400 1600 

 

Standartla boru kəmərləri və armaturların şərti, yoxlama və 

işçi təzyiqləri də müəyyənləşdirilir. Avadanlıq  üçün 20
0
C - də 

buraxılabilən maksimal izafi təzyiq şərti təzyiq pş adlanır. Şərti 

təzyiqin standart qiymətləri aşağıdakılardır (MPa-la):  0,1;  0,25; 

0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0;  6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 

32; 40; 50; 64; 84;100. 

Boru kəmərlərinin istismar edildikləri nominal təzyiqə işçi 

təzyiq pi  deyilir.  

Boru kəməri elementlərinin sınaqdan çıxarıldıqları təzyiq 

yoxlama təzyiqi py adlanır. Hər bir halda onun qiyməti texniki 

sənədlərə uyğyn müəyyənləşdirilir. Adətən py=1,5pi götürülür. 

Mühitin temperaturu 200
0
C-dək olduqda, materialın mexaniki 

xassələri az dəyişdiyindən, polad avadanlıqlar üçün işçi təzyiq 

şərti təzyiqə bərabər götürülə bilər. Yüksək temperaturlarda, 

materialın mexaniki xassələrinin pisləşməsinə uyğun olaraq, işçi 

təzyiqin qiyməti azalır; hər bir halda buraxılabilən işçitəzyiqin 

qiyməti məlumat-sorğu ədəbiyyatından tapılır. Misal olaraq, 

cədvəl 1.2-də xrom-molibdenli 2MX poladından hazırlanmış boru 

və   armaturlar    üçün   müxtəlif   temperaturlarda   işçi   təzyiqin 

qiymətləri verilmişdir. 
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Cədvəl 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 MX poladından hazırlanmış armatur və boruların işçi təzyiqləri 
Təzyiq, MPa Mühitin ən böyük temperaturu,

 0
C 

Şərti 

pş 

Yoxlama 

py 

200 320 450 490 500 510 515 520 530 

İşçi təzyiq, MPa 

0,6 0,9 0,6 0,56 0,5 0,45 0,4 0,36 0,32 0,28 0,25 

1,6 2,4 1,6 1,40 1,2 1,10 1,0 0,90 0,80 0,70 0,64 

2,5 3,8 2,5 2,20 2,0 1,80 1,6 1,40 1,25 1,10 1,00 

4,0 6,0 4.0 3,60 3,2 2,80 2,5 2,20 2,00 1,80 1,60 

10,0 15,0 10,0 9,0 8,0 7,10 6,4 5,60 5,00 4,50 4,00 

 

1.2. Boruların  hazırlanmasında işlədilən 

konstruksiya materialları 

Işçi və ətraf mühitin xassələri, eləcə də istismar parametrlərindən 

asılı olaraq, boru kəməri elementləri  qara və  əlvan  metallardan, 

qeyri-metal, kompozisiya və kombinəedilmiş materiallardan 

 hazırlanırlar.                                                                                                                    

1.2.1. Qara metal borular 

Polad borular hazırlanma üsuluna görə tikişli və tikişsiz 

olurlar. Tikişli borular uzununa və ya spiralşəkilli qaynaq tikişinə 

malik olduqlarından, işdə az etibarlıdırlar. Onları su, sıxılmış 

hava, qaz və alçaq təzyiqli buxar, eləcə də digər  neytral və 

partlayış təhlükəsi olmayan mühitlərin nəqlində -15
0
C–dən 

+300
0
C–dək temperaturlarda işlədirlər. Bu borular 1,0 MPa ( adi) 

və 1,6 MPa (gücləndirilmiş) təzyiqlərə görə istehsal olunurlar. 

Qaynaq tikişləri olmayan borular  daha etibarlıdırlar. Onları 

müxtəlif məqsədlər üçün kifayət qədər geniş temperatur və təzyiq 

hədlərində tətbiq edirlər.Tikişsiz borular zəhərli, partlayış 

təhlükəli və yeyici mühitlərin –180
0
C-dən +800

0
C-dək temperatur 

və 200 MPa-dək təzyiqlərdə nəql olunmasında işlədilirlər. 

Praktikada geniş yayılmış 10 və 20 markalı poladlardan 

hazırlanmış ümumi məqsədli borularla yanaşı, 12MX, 15XM, 

X5M legirli və ya 12X18H10T, 10X17H13M2T və digər yüksək 
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legirli poladlardan hazırlanmış polad borular geniş yayılmışlar. 

Poladın markası  mühitin xarakteristikası və işçi şərait nəzərə 

alınmaqla seçilir. 

Çuqun kanalizasiya boruları mayelərin öz basqısı altında 

axıdılmasında tətbiq olunurlar. Çuqun su kəməri boruları 1,0 MPa 

(adi) və 1,6 MPa (gücləndirilmiş) təzyiqlərə nəzərdə tutulmuşlar. 

Onların diametrləri (50–1000) mm hədlərində dəyişir.Çuqun 

borular əsasən yerə düzülür. Silisiumlu çuqunlardan – ferrosilid 

(ЖЧC15 və  ЖЧC17) və antixlordan  (ЖЧ15M4) hazırlanmış 

boruların diametrləri  (32–300) mm hədlərində dəyişməklə, 0,25 

MPa təzyiq altında turşuların nəqli  üçün nəzərdə tutulur. 

1.2.2. Əlvan metal borular 

Mis və bürünc borular 360 mm-dək diametrlərdə istehsal 

olunmaqla, əsasən dərin soyuqluq texnikasında,  üzvi sintez və 

yeyinti sənayesində işlədilirlər. Onları 250
0
C-dək temperaturlarda 

istifadə etmək məsləhət görülür. 

Alüminium borular azot, sirkə turşuları, qələvi mühitlər və 

bir sıra yeyinti məhsullarının təzyiq altında, 160C-dək 

temperaturlarda nəql edilməsində geniş istifadə olunurlar. 

Istehsalatda titan borular da tətbiq  edilirlər.                                                                                                          

1.2.3.  Qeyri-metal borular 

        Bir çox hallarda, xüsusən yeyici  mühitlərin nəqlində, əlvan 

metalların və yüksək legirli poladların əvəzinə qeyri-metal borular  

tətbiq olunurlar. Onlar yüksək korroziya dayanıqlığına malik 

olmaqla yanaşı,  kütlələrinin azlığı və bir sıra digər üstünlükləri ilə 

(yüksək dielektrik xassələri, kiçik sürtünmə əmsalı və s.) də 

fərqlənirlər. Möhkəmliyinin, xüsusən yuxarı temperaturlarda aşağı  

olması qeyri-metal materialların əsas çatışmazlığıdır. 

        Basqısız keramik kanalizasiya boruları daxili diametrləri 

125 600 mm  hədlərində  hazırlanmaqla,  sexdaxili  kanalizasiya  

şəbəkəsində yeyici mühitlərin axıdılmasında işlədilirlər. 
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Turşuyadavamlı keramik borular 0,25 MPa daxili təzyiqə 

hesablanmaqla, temperaturu 130
0
C-dək olan korroziyaedici 

mayeləri nəql etmək üçün nəzərdə tutulur. Bu boruların 

diametrləri 25 300  mm hədlərində olmaqla, sərbəst flanslarla 

birləşdirilmək üçün ətəkli və ya ağzıgen hazırlanırlar.    

Şüşə borular yeyinti və əczaçılıq sənayesində, eləcə də kimya 

sənayesinin ayrı-ayrı sahələrində məhsulların yuksək təmizliyini 

və axan maddələrə optik nəzarəti təmin etmək lazım gəldikdə 

geniş tətbiq edilirlər. Basqı altında işləyən şüşə borular iki sinifdə 

Ст8 və Ст4  hazırlanırlar. Ст8 sinifli şüşə boru 0,8 MPa,  Ст4 

sinifli isə 0,4MPa-dək daxili təzyiqə davam gətirirlər. Qalındivarlı 

şüşə boruların diametrləri (13 – 170) mm hədlərində olur. 

Farfor borular kimya sənayesində  nisbətən az miqdarda, 

ancaq yüksək təmizlikli məhsul istehsalında işlədilirlər. 

        Viniplast boruların diametrləri 150 mm-dək olmaqla,  60
0
C-

dək temperatur və 0,6 MPa-dək  təzyiqlərdə müxtəlif turşu və 

qələvilərin nəqlində istifadə olunurlar. Onlar azacıq qızdırılarkən 

yaxşı əyilir və ətəklənirlər. 

Polietilen borular xassələrinə və tətbiq sahələrinə görə 

viniplast borulara yaxın olmaqla yanaşı, daha yüksək zərbə 

möhkəmliyinə malikdirlər. 

Faolit boruların diametri 200 mm-dək çatır. Onları 140
0
C və 

1,0 MPa-dək şəraitlərdə sexdaxili və sexlərarası əlaqələrdə tətbiq 

edirlər. 

        Ftorplast borular yüksək antikorroziya və dielektrik 

keyfiyyətləri ilə yanaşı, alçaq (-269
0
C) və yüksək  temperaturlarda 

(+260
0
C-dək) dayanıqlığı ilə də fərqlənirlər. Ftorplast–4 

(politetraftoretilen və ya teflon) qələvi metalları və onların maye 

ammonyakdakı məhlulları, eləcə də yüksək temperaturda ftor və 

üçftorlu xlor istisna olmaqla, istənilən mühitin təsirinə yüksək 

kimyəvi dayanıqlığı ilə seçilir. Nisbətən çətin emalı onların əsas 

çatışmazlığıdır. 

     Şüşə-plastik (əlaqələndirici qatranlar hopdurulmuş şüşə liflər)   

daha    çox     möhkəmliyə   malik   olmaqla,   yüksək   korroziya 
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dayanıqlığı və kütləsinin azlığı ilə fərqlənirlər. Qaz keçirmə 

xassəsi onların tətbiqini məhdudlaşdırır. 

Sənayedə daxili səthləri viniplast, polietilen, emal, rezin, şüşə 

və başqa materiallarla örtülmüş tikişsiz polad borular geniş 

yayılmışdır. Onlar poladın möhkəmliyi və örtük materialının 

korroziyaya davamlılığını özündə birləşdirirlər.Bu borulardan 

birləşdirici hissələr də (üçlük, keçid, dirsək və s.) hazırlanır. 

        Qeyd etmək lazımdır ki, sənayedə  dx=219 mm-dək olan və   

xarici qatı karbonlu, daxili qatı isə  paslanmayan polad, eləcə də 

xarici qatı mis, daxili qatı karbonlu polad və ya əksinə olan 

bimetal borular da istehsal edilir. 

Nəql olunan mühitin parametrləri və xassələrindən asılı 

olaraq, boru kəməri materiallarının seçilməsi müvafiq məlumat- 

sorğu ədəbiyyatlarında verilir. 

 

1.3. Boru kəməri diametrinin hesabı 

        Boru kəmərinin diametri tikintiyə çəkilən əsaslı  və istismar 

xərclərini müəyyənləşdirir. Boru kəmərinin diametri axının 

verilmiş məhsuldarlığına və nəql olunan mühitin hərəkət sürətinə 

əsasən hesablanır. 

        Sərf tənliyinə 
24
dmm

DVAVw   əsasən boru 

kəmərinin daxili diametri 

wVD md  4                               (1.1)                           

burada V m – axının həcmi sərfi, m
3
/s; A - borunun en kəsik sahəsi, 

m
2
; w – axının buraxılabilən orta sürətidir, m/s  

        Nəzərə almaq lazımdır ki, sürətin artması təzyiq  itkisinin, 

yəni  boru  kəmərinin  hidravliki müqavimətinin və nəticədə enerji 

sərfinin artmasına səbəb olur. Odur ki, boru kəmərinin diametrini 

müəyyənləşdirməzdən öncə verilmiş istismar şəraitlərində mühitin 

boru kəmərində optimal hərəkət sürəti seçilməlidir. Optimal enerji 

sərfinə müvafiq hərəkət sürətini seçmək üçün boru kəmərindəki 

hidravliki müqavimətlər, yəni sürtünmə və yerli müqavimətlər 
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məlum olmalıdır. Göstərilən müqavimətlərin tapılması mürəkkəb 

xarakter daşıyır, diqqətli yanaşma və çoxlu faktorların nəzərə 

alınmasını tələb edir.Bu məsələyə «Hidravlika» kursunda 

hərtərəfli baxılır. Aşağıda sənaye boru kəmərlərində axınların 

sürətlərinin məsləhət görülən dəyişmə hədləri göstərilmişdir. 

Cədvəl 1.3 

Axınların sürətlərinin məsləhət görülən dəyişmə hədləri 

 

1.4. Boru kəmərinin möhkəmliyə hesabı 

Istismar zamanı boru kəmərləri mühitin təzyiqinin, öz 

çəkisinin, külək yükünün, temperatur deformasiyalarının, tərpənən 

dayaqlarda və kipgəcli kompensatorlardakı sürtünmələrin 

təsirlərinə məruz qalırlar.Bütün sadalanan yüklərin eyni zamanda 

təsirləri şəraitində boru kəmərinin möhkəmliyini təmin edən 

boruların divarının qalınlığı tapılmalıdır. Daxili izafi təzyiqlə  

yüklənmiş boruların divarının qalınlığı təqribi olaraq aşağıdakı 

düsturla tapılır 5:  

  

   c
pdp

ppd
s

ysxy

x



















2

2
max                       (1.2) 

burada p hesabi təzyiq, MPa;  , s uyğun olaraq istismar və 

sınaq şəraitlərində buraxıla bilən gərginlik, MPa;    qaynaq 

tikişinin möhkəmlik əmsalı;  c  konstruktiv əlavədir, m.   

     Düstura daxil olan parametrlərin izahı və tapılması ədəbiyyatda 

5 verilir. Onu qeyd edək ki, tikişsiz borular üçün  =1, qaynaq 

tikişli borular üçün isə  = 0,8 qəbul edilir.  Konstruktiv əlavə isə 

c=(0,15 –0,20)s, lakin 0,5 mm-dən az olmamalıdır; korroziyaedici 

Mühit Sürət w , m/san Mühit Sürət w , m/san 

Mayelər: 

az özlü 

özlü 

öz axını ilə 

nasosla vurma 

 

  3 

 1 

0, 21,0 

1,0  3,0 

Qazlar: 

Pi  0,1 MPa 

Pi   0,1 MPa 

qızmış su buxarı 

 

 

815 

20 30 

30 50 
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mühitlərdə korroziya sürətindən asılı olaraq artırılır. Xarici 

təzyiqlə yüklənmiş borular uzun silindrik örtük kimi hesablanır 

5. Boru divarının qalınlığının daha dəqiq hesabı, yaranan həlqəvi 

gərginliklərin möhkəmlik və axıcılıq hədlərinə çatmalarını nəzərə 

alan həd halına görə aparılır 4. Boru divarının tapılmış qalınlığı 

borunun öz çəkisi və külək yükü təsirindən yaranan gərginliklərə 

yoxlanılır. 

        Boru kəmərinin dayaqları arasındakı məsafə tapılarkən, ona 

sərbəst dayaqlar üzərində yerləşdirilmiş  tir kimi baxılır. 

Maksimal əyici moment 

     M=qld
2 12,                                    (1.3) 

burada  q  əyilmə yaradan hesabi yük,  MN/m; ld  dayaqlar 

arasındakı məsafədir, m. 

                                q = n
1
q b +n

2
q m +n 3 q i +n

4
q k ,               (1.4) 

burada q b  borunun  vahid  uzunluğunun  çəkisi,  MN/m;  q m vəq

i borunun  vahid  uzunluğuna  düşən məhsulun və izolyasiyanın 

çəkisi, MN/m; q k  borunun vahiduzunluğuna düşən  külək yükü,  

MN/m; n1=n2=1,1 və n3 =n4=1,2 – müvafiq yüklərin əmsallarıdır. 

        Əyilmədə yaranan gərginliyə ə=M/W və (1.3) tənliyinə 

əsasən dayaqlar arasındakı maksimal məsafə: 

   √  [ ]   ⁄                                  (1.5) 

burada[ ]  = (4550) MPa  boru materialı üçün əyilmədə 

buraxılabilən gərginlik; )(1,0 33

dx DdW  borunun en kəsiyinin 

müqavimət momentidir, m 3 .                                    

        Borunun iki dayaq arasındakı ən böyük əyintisi:  

     
  (     ),                                (1.6) 

burada  E boru materialının elastiklik modulu, MPa;  I borunun 

en kəsiyinin ətalət momenti, m
4
. 

)(
4

44

dx DdI 


 

Əksər    boru   kəmərlərinin   dayaqları   arasındakı   məsafə 
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standartlaşdırılmışdır. 

1.5. Boru kəmərlərinin dayaqları 

Boru kəmərlərinin istismar müddəti onun dayaqlarının 

düzgün seçilməsindən çox asılıdır.Dayaqlar tərpənməz və 

tərpənən olurlar.Tərpənməz dayaqlar boru kəmərinə sərt 

bərkidilir və onunla birlikdə bütün yükləri, o cümlədən temperatur 

deformasiyalarından yaranan oxboyu yükləri qəbul edirlər. 

Tərpənən dayaqlar üzərində boru kəmərini saxlamaqla yanaşı, 

onun temperatur təsirindən sərbəst yerdəyişməsinə imkan 

yaradırlar. Dayaq və asqıları metal və ya odadayanıqlı tikinti 

konstruksiyaları üzərində yerləşdirirlər. Şəkil 1.1-də çox işlədilən 

dayaq və asqılar göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.1. Boru kəmərlərinin dayaqları: a – tərpənməz qaynaq olunmuş; b – 

tərpənməz bəndlərdə bərkidilmiş; c – tərpənən; ç – diyirlənən; d – kronşteynli; 

 e – asılmış. 

Dayaqlar  verilmiş şərait və hesabi yükə əsasən konstruksiya  

edilir. Dayağa təsir edən yük onun konstruksiyasından asılı olaraq  

tapılır. Dayağa təsir göstərən şaquli yük  Qş və üfqi külək yükü Qk 

aşağıdakı düsturlarla hesablanırlar: 

Qş =1,5 q ld,                                       (1.7) 

                                  



19 

 

 Qk = qk  diz. ld,                                      (1.8) 

burada diz.izolyasiyanın xarici diametridir, m.  

        Borunun oxu boyu dayağa təsir edən qüvvəni Qs temperatur 

deformasiyası sayəsində kəmərin yerdəyişməsi zamanı sürtünmə 

qüvvələrinin reaksiyası yaradır:               

                                           Qs=  Qş                                                             (1.9) 

        Diyirlənən dayaqlar üçün:                                                                   

                                        Qs=Qş (k + r) / R ,                        (1.10) 

burada  sürüşmədə sürtünmə əmsalı (polad dayaqlar üçün  = 

0,3, çuqun dayaqlar üçün = 0,35, beton dayaqlar üçün  =0,6); 

kdiyirlənmədə sürtünmə əmsalı; R və r diyircəyin və onun 

topunun radiuslarıdır. 

        Kifayət qədər uzunluğa malik asılmış dayaqlar borunun 

sərbəst yerdəyişməsinə imkan yaratdığından Qs nəzərə alınmır. 

Tərpənməz dayaqlara, temperatur gərginliklərindən yaranan, boru 

kəmərinin oxu istiqamətində xeyli yük təsir göstərir. 

        Mənfi  temperaturlu mühitlərin boru kəmərləri ağac altlığı 

olan xüsusi bəndli dayaqlarda, qeyri-metal boru kəmərləri isə 

elastik materiallardan olan (məsələn, rezin) altlıqlarda 

yerləşdirilirlər. 

        Istismar dövründə texnoloji boru kəmərləri titrəmələrə də 

məruz qalırlar. Titrəmələri aradan qaldırmaq və zərbə xarakterli 

yüklərdən (məsələn, hidravliki zərbə) yaranan deformasiyaları 

azaltmaq məqsədilə xüsusi amortizator və əlavə dayaqlardan 

istifadə edilir. Dayaqları iri özüllərdə yerləşdirirlər ki, boru 

kəmərinin titrəməsi qurğunun digər konstruksiyalarına təsir 

göstərməsin.  

Dayaqlar standartlaşdırılmışlar. 

1.6. Temperatur deformasiyaları. Kompensatorlar 

        Texnoloji boru kəmərləri müxtəlif temperaturlarda istismar 

edilirlər.  Ona  görə  də,   texnoloji  aparatların işə salınması və 

dayandırılması həmişə böyük temperatur deformasiyaları yaradır. 
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Qızma    və    ya    soyuma    nəticəsində    boru    kəmərinin 

uzunluğunun mütləq dəyişməsi aşağıdakı tənliklə hesablanır:   

                                          △ l = l△ t                                   (1.11) 

burada  boru metalının temperaturdan xətti genişlənmə əmsalı 

polad üçün  =1210
-6

 1/ 
0
C ;   l  boru kəmərinin uzunluğu, m; 

△t qızmadan (soyumadan) əvvəl və sonra boru kəmərində 

yaranan  temperaturlar fərqidir, 
0
C. 

        Əgər boru kəməri sərbəst  uzana və ya qısala bilmirsə, onda 

temperatur deformasiyaları  aşağıdakı düsturla tapılan sıxılma 

(uzandıqda) və ya dartılma (qısaldıqda) gərginlikləri yaradır. 

t = E  = E△l / l =E
l

tl
=E△t,                (1.12) 

 burada   borunun nisbi uzanması  və ya qısalmasıdır,  m. 

        Göründüyü kimi  t   borunun uzunluğundan asılı deyildir. 

Əgər polad üçün    E = 2,0 10
5
 MPa qəbul etsək, temperaturun 

1
0
C dəyişməsi 2,4 MPa, 300

0
C dəyişməsi isə 720 MPa temperatur 

gərginliyinin yaranmasına səbəb olur. Beləliklə, geniş temperatur 

hədlərində istismar edilən boru kəmərlərinin dağılmasının 

qarşısını almaq üçün temperatur gərginliyini asanlıqla qəbul edən 

kompensasiya verici quruluşlar  kompensatorlar nəzərdə 

tutulmalıdır. 

        Kompensatorlar boru kəmərində hər 2040 m məsafədən bir 

yerləşdirilir. Kompensatorun kompensasiya qabiliyyəti onun 

konstruksiyasından asılıdır. Hər bir kompensatora düşən boru 

kəməri sahəsinin ucları dayaqlarda tərpənməz bərkidilirlər. 

Praktikada əyilmiş (şəkil 1.2), dalğalı (linzalı) (şəkil 1.3 və 1.4) 

və nadir hallarda kipgəcli (şəkil 1.6) kompensatorlar tətbiq edilir.    

        Əyilmiş  kompensatorlar  bir  qayda  olaraq, tikişsiz boruları  

qaynar halda əyməklə hazırlanır. Kiçik diametrli və məsul 

olmayan xətlərdə tikişli borular və kəskin əyilmiş fitinqlərdən 

ibarət əyilmiş kompensatorlar da işlədilir. Bu kompensatorlar 

kifayət   qədər  böyük  kompensasiya  qabiliyyətinə  (700  mm - ə  
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qədər) malik olmaqla, istənilən təzyiqlərdə tətbiq edilirlər. Onların 

əyilmiş sahələrinin hündürlüyü (çıxımı) artdıqca, kompensasiya 

qabiliyyəti də çoxalır. Əyilmiş kompensatorların hazırlanması və 

quraşdırılması olduqca sadədir. Bu kompensatorların iriliyi, 

xüsusi dayaqlar tələb etməsi və nisbətən böyük hidravliki 

müqavimətə malik olması onların əsas çatışmazlıqlarıdır. Əyilmiş 

kompensatorlar, əsasən üfqi vəziyyətdə yerləşdirilirlər. Bu 

mümkün olmadıqda, onların aşağı hissəsində drenaj ştuseri 

nəzərdə tutulur. Qabaqcadan dartılması kompensatorun işini 

yüngülləşdirir. Əgər istismar zamanı boru kəməri qısalarsa, 

kompensatoru qabaqcadan sıxmaqla quraşdırırlar. 

 

 

 

 

 

 

        Dalğalı kompensatorlar (şəkil 1.3) ştamplanmış 

yarımdalğalardan ibarət dalğaların ardıcıl birləşdirilməsindən (8-

10 ədəddən çox olmamaqla) əldə edilir. Dalğa divarının qalınlığı   

2,5  4 mm olur va onlar   pş 6,4 MPa təzyiqlərdə işlədilirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruksiyalarına görə daha mükəmməl sayılan 

standartlaşdırılmış dalğalı kompensatorlar (şəkil 1.4 və 1.5) əsasən  

Şəkil 1.2.  Əyilmiş boru kəməri kompensatorları: 
a – П-şəkilli; b – ikiqat П-şəkilli; c – liraşəkilli; ç – bucaqlı 

Şəkil 1.3. Dalğalı kompensator: 
1 – ştamplanmış yarımdalğa; 2 – daxili 

örtük (stəkan); 3 – flans 
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neytral və orta yeyici miühitlərdə tətbiq olunurlar. Bu 

kompensator (şəkil 1.4,a) ucları qol borulara 1 qaynaq edilmiş 

büzməli çevik elementlərdən  4 ibarətdir. Məhdudlaşdırıcı halqa 3 

elementin təzyiq  təsirindən  qabarmasının  qarşısını  alır  və  onun 

divarının əyilməsini məhdudlaşdırır. Dayaq halqaları 7 çevik 

elementin divarını qol boruya 1 sıxır. Örtük 5 nəql olunma və 

istismar zamanı çevik elementləri zədələnmədən qoruyur. Onun 

bir ucu dayağa 8 qaynaq edilir. Daxili örtüyün 6 bir ucu qol 

borusuna qaynaq edilir, digər ucu isə sərbəstdir. O kompensatorun 

hidravliki müqavimətini azaldır. Sancaqlar 2 quraşdırma zamanı 

kompensatorları dartmaq və sıxmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur; 

kompensator quraşdırıldıqdan sonra onlar kənarlaşdırılır. Çevik 

elementi hidravliki qəlibləmə üsulu ilə yüksək  legirli   

O8X18H10T,  10X17H13M2T poladlarından, nikel və nikel-mis 

ərintilərindən hazırlayırlar. 

        Dalğaların profilləri   və Uşəkilli  formada olur. Daxili 

təzyiqlə yüklənmiş Uşəkilli profilə malik çevik elementin 

möhkəmliyə hesabı aşağıdakı düsturla aparılır:       

s = 0,2 ( D2D1) ayp 1,1 ,                    (1.13) 

burada  D1 və  D2 çevik elementin uyğun olaraq daxili və xarici 

diametrləri, ma element materialının normal temperaturda 

axıcılıq həddi, MPa. 

şəkilli profilə malik çevik elementin divarının qalınlığı:  

 xdpRs .5,1  ,                            (1.14) 

burada  Rd.x. –dalğanın dəyirmiləndirilmiş hissəsinin xarici 

radiusudur, m.     

Çevik elementin divarının qalınlığı 1,2–3,0 mm 

götürülür.Nisbətən böyük təzyiqlərdəçevik elementi çoxtəbəqəli 

hazırlayırlar; bu onun çevikliyini artırır. 

 Standart dalğalı kompensatorlar ox istiqamətində deformasiyalara 

imkan verən oxboyu – KDO (şəkil 1.4 a,b və 1.5 a), oxboyu 

deformasiya ilə yanaşı eyni müstəvidə 2–10
0 

bucaq altında 

əyilməni  təmin  edən bucaqlı – KDB (şəkil 1.4,c və 1.5, b), eninə 
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Şəkil 1.4. Standart konstruksiyalı dalğalı kompensatorlar 

a  oxboyu (KDO): 1qol boru; 2sancaq; 3 məhdudlaşdırıcı halqa;4çevik 

element; 5qabıq; 6daxili örtük; 7dayaq halqası; 8dayaq; b  oxboyu 

(KDO): 1altlıq; 2dayaq halqalar; 3çevik element; 4yönəldici örtük; 

5bandaj halqa; 6qol boru 7,8yarımhalqaları bərkitmək üçün bolt və qayka; 

9üstlük;  10,11altlığın qaykası və sancağı; 12yarımhalqalar; c – bucaqlı 

(KDB): 1 – qol boru; 2 – çevik element; 3 – oynaq;4 – məhdudlaşdırıcı halqa; 5 

– dayaq;ç – oynaqlı (KDOy): 1 – oynaqlar; 2 – məhdudlaşdırıcı yarımhalqa;3 – 

büzməli çevik element; 4 – dayaq halqaları; 5 – bandaj halqaları; 6 – qol 

boruları; 7 – gücləndirici qabırğa; 8 -  sancaq; 9, 10, 12 –   qaykalar; 11 - əlavə; 

13 – sancaqlar; 14 – silindrik örtük; 15 – konusşəkilli örtük 
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istiqamətdə yerdəyişməyə imkan verən döndərici – KDD (şəkil 

1.5,c) və oynaqlı – KDOy(şəkil 1.4 ç) tiplərdə hazırlanırlar. 

Bucaqlı kompensatorların dayaqlararası oynaqlı əlaqələri, 

döndərici və oynaqlı kompensatorların isə iki çevik elementi və 

dartqısı (sonuncuda ikioynaqlı) olur. 

 

 

 

 

 
Şəkil 1.5. Dalğalı kompensatorların deformasiyasının sxemləri 

a – oxboyu; b – bucaqlı; c – döndərici 

        Şüşə və faolit boru kəmərlərində rezin və ya ftorplastdan olan 

büzməli kompensatorlardan istifadə edilir.   

        Kipgəcli kompensatorlarda (şəkil 1.6) temperatur 

deformasiyaları elastik deformasiyalar hesabına deyil, gövdə 1 və 

daxili borunun 4 qarşılıqlı  yerdəyişməsi sayəsində aradan 

qaldırılır. Bu kompensatorlar çuqun, farfor, şüşə kimi kövrək 

materiallardan olan boru kəmərlərində tətbiq edilir.Borunun 

kipgəcdən  çıxmaması  üçün onun qurtaracığında yarığa keçirilən  

 

 

 

 

 

dişlər nəzərdə tutulur və ya qurtaracağı ətəklənir. Kipgəcli 

kompensatorların üstünlüklərinə böyük kompensasiya 

qabiliyyətini və yığcamlığını,  mənfi cəhətlərinə isə kipgəcin dövri 

olaraq dəyişdirilməsini, az etibarlı olmasını (diqqətlə 

Şəkil 1.6. Kipgəcli kompen- 

sator: 1 – gövdə; 2 – yumşaq 

doldurma; 3 – sıxıcı oymaq; 4 – 

daxili boru 
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mərkəzləşdirildikdə etibarlı işləyir) və istismarının mürəkkəbliyini 

aid etmək olar. 

İşçi şəraitdə boru kəməri sıxılmaya məruz qalırsa, oxboyu 

qüvvəni azaltmaq və kompensasiya qabiliyyətini artırmaq  

məqsədilə kompensatorlar quraşdırılarkən △l1 qədər dartılır və ya 

əksinə boru kəməri işçi şəraitdə dartılırsa, quraşdırılarkən həmin 

kəmiyyət qədər sıxılır. Kompensatorun ilkin deformasiyası 

(sıxılması) aşağıdakı düsturla hesablanır: 

                            
1

min

11
2

)(

2








ttll
l i

               
(1.15) 

burada l  iki tərpənməz dayaq arasında boru kəmərinin uzunluğu; 

ti və tmin – istismar zamanı boru kəmərinin uyğun olaraq işçi və 

minimal temperaturları, 
0
C 1 = l(tq – tmin)  kompensatorun 

quraşdırılma temperaturu  tq - nin istismar zamanı mümkün ola 

biləcək minimal  temperatur tmin. - dan artıq olmasını nəzərə alan 

düzəlişdir.  

        Qurğudaxili boru kəmərləri mürəkkəb konfiqurasiyaya malik 

olduqlarından, xüsusi kompensatorların qoyulmasına ehtiyac 

qalmır. Boru kəmərinin düzbucaqlı əyilmiş sahələri temperatur 

deformasiyalarını öz-özünə kompensasiya etmə qabiliyyətinə 

malikdirlər. Bu halda, şəkil 1.7-də göstərildiyi kimi, borunun düz 

sahələrinin oxları əyilir. Düz dirsəklərin kompensasiya qabiliyyəti 

borunun diametri və divarının qalınlığından, əyilmə radiusundan 

və düz sahələrin uzunluqlarından asılıdır.  

Donan  mayelərin  nəqlində  qızdırılan boru kəmərindən 

istifadə edilir. 

 

 

  

  

  
 

 

Şəkil 1.7. Kompensasiyanı   

öz-özünətəmin   edən boru  

kəmərinin sxemi 
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1.7. Boru kəmərlərinin düyün və hissələri 

        Boru kəmərlərinin birləşməsi sökülməyən və sökülən 

olurlar. Sökülməyən birləşmələr qaynaq, lehimləmə və yapışdırma 

ilə (bəzi plastik kütlədən hazırlanmış boru kəmərləri üçün) əldə 

olunur. Sökülənlərə isə flans, yiv, genağızlı və xüsusi birləşmə 

növləri aiddirlər. Bir sıra boru kəmərlərində (məs., polad) hər iki  

birləşmə növündən istifadə edilir. Birləşmənin növü seçildikdə 

aşağıdakı mülahizələr əsas götürülür. Qaynaqla hazırlanan boru 

kəmərində flans və yivli birləşmələrin olmaması kipliyə tam 

təminat verir. Lakin nəql olunan məhsul qaynaq tikişlərini 

korroziyaya uğratdıqda, çirkli və donan mayelər nəql edildikdə, 

boru kəmərinin tez-tez sökülməsi lazım gəldikdə, eləcə də boru 

kəməri partlayış təhlükəli sahədə yerləşdikdə sökülən birləşmədən 

istifadə olunur. 

        Flans birləşməsi ən geniş yayılmış sökülən birləşmə 

növüdür. Flansların köməyilə boru kəməri aparatlarla 

əlaqələndirilir; armaturlar, tənzimləyici  və nəzarət cihazları  

quraşdırılır;  boru kəməri bölmələrinin asanlıqla sökülüb-

yığılması  təmin edilir. Boru kəmərləri flanslarının ölçüləri şərti 

təzyiqə əsasən seçilir. Borunun materialından və mühitin 

parametrlərindən asılı olaraq, müxtəlif tip flans birləşmələrindən 

istifadə olunur 1,5. Əlvan və qeyri-metal boru kəmərlərində 

sərbəst, yüksək təzyiqli xətlərdə yivli, şüşə boru kəmərlərində isə 

rezin halqalı sökülən flanslar və ya xüsusi muftalar tətbiq edilir. 

        Genağızlı birləşmələr  çuqun, keramika, şüşə və faolit 

borularda tətbiq edilir. Böyük çəplik şəraitində kipliyin təmini 

ağzıgen birləşmələrin üstün, sökülməsinin çətinliyi və yüksək 

təzyiqlərdə kifayət qədər etibarlı olmaması onların çatışmayan 

cəhətləridir. Genağız birləşmə adətən lifli materialla (məs., kəndir 

və ya kətan ipi) kəpitkə tıxanır və mastika ilə suvaqlanır. Faolit 

genağız isə bərkiməmiş faolit zamaskası ilə doldurulur və 

sonradan polimerləşdirilir. 

        Yivli birləşmələr  alçaq təzyiqlərdə təhlükəsiz mühitlər (su,  
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hava, alçaq təzyiqli buxar) nəql edilən qaz borularında işlədilir. 

Qaz boruları yivli muftaların köməyilə birləşdirilir. Boru yivi 

normal yivdən addımın və kəsilmə dərinliyinin kiçikliyi ilə 

fərqlənir. Ona görə də yiv boru divarını azacıq zəiflədir. Yüksək 

təzyiqli hidravlik sistemlərin yivli birləşmələrində kipliyin təmini 

konus yivlə yerinə yetirilir.    

        Şlanqların və müvəqqəti xətlərin əlaqələndirilməsində asan 

sökülən birləşmələr tətbiq edilir.  

        Polad borular qaz və elektrik-qövs qaynaqları ilə 

birləşdirilirlər.  Boruların ucları əvvəlcədən qalınlaşdırıldıqda, 

möhkəmliyinə görə boru metalından geri qalmayan gücləndirilmiş 

qaynaq tikişi alınır. Metalın borunun daxilinə düşməməsi və boru 

kəmərinin hamar kəsiyini saxlamaq üçün mərkəzləşdirici altlıq 

halqalarla qaynaqdan istifadə edilir. Əlvan metal (mis, alüminium, 

titan, qurğuşun) boruların əlaqələndirilməsində qaynaq və 

lehimləmə üsulları tətbiq olunur. 

        Fasonlu hissələr. Boru kəmərinin istiqamətini dəyişmək, 

axını qollara ayırmaq və  ya birləşdirmək məqsədilə adətən çoxlu 

sayda fasonlu hissələr – ikilik, ötürmə, bucaqlı, çarpaz,  üçlük və 

keçiddən (şəkil 1.8) istifadə olunur. Oxları kəsişən, çarpazlaşan və 

müxtəlif  müstəvilərdə yerləşən boru kəmərləri bucaqlı, ötürmə və 

ikiliklərlə birləşdirilirlər. Onlar tikişsiz borulardan qaynaq, hamar 

əymə, eləcə də qaynar və ya soyuq ştamplama, döymə və tökmə 

ilə hazırlanırlar. Bu hissələrin materialı, bir qayda olaraq, borunun 

materialından seçilir. Ümumiyyətlə boruların birləşdirilməsində 

işlədilən fasonlu hissələr  fitinqlər  adlanırlar. 

        Avadanlıqlara manometr, səviyyə tənzimləyicisi və müxtəlif 

cihazları birləşdirmək üçün muftalardan (şəkil 1.9) istifadə edilir. 

Korroziyaedici mühitlərdə isə muftalar kiçik diametrli flanslı 

ştuserlərlə əvəzlənirlər. 

         Şəkil 1.10-da şərti diametrləri 6–20 mm olan və pş  6,4MPa 

təzyiqlərdə işlədilən nippel və ya mufta birləşməsi göstərilmişdir. 

Bu birləşmədə kiplik nippelin 1 sferik səthi ilə muftanın 3 konus 

səthlərinin  deformasiyaları  hesabına  yaradılır. Həmin  səthlərin 
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Şəkil 1.8. Boru kəmərlərinin fitinqləri: a, b, c – bir, iki, üç elementli 90
0
-li 

dirsək; ç – qaynaqedilmiş ikilik; d – qaynaq edilmiş üçlük; e – qaynaq edilmiş 

çəp üçlük; ə, f, g, ğ, h – ştamplanmış dirsək, yarımdirsək, ikilik, üçlük, keçid 
 

təmiz emalı vacibdir. Kəskin əyilmiş fitinqlər (şəkil 1.8 ə,f, g, ğ, 

h) qaynaqla borulara birləşdirilirlər. Onların əyrilik radiusları R 

kiçik olmaqla Dş, 1,5Dş və ya 2Dş-ə bərabər götürülür. Adi 

əymədə isə R-in qiyməti (35)Dş arasında dəyişir. Bu fitinqlər 

ştamplama və dartma ilə xüsusi avadanlıqlarda hazırlanırlar. 

Kəskin əyilmiş fitinqlər  birləşmənin yığcamlığını, daha etibarlı 

olmasını, istismarda təhlükəsizliyini təmin etməklə, asan 

quraşdırılırlar. Onların konstruksiya və ölçüləri 

standartlaşdırılmışlar. Qaynaq və tökmə ilə hazırlanan flanslı 

fitinqlər (şəkil 1.11) də boru kəmərlərində geniş tətbiq tapmışdır. 
 

  

 

 

 

 

   Şəkil 1.9. Muftanın qaynaq                     Şəkil 1.10. Nippel birləşməsi: 

   düyünü                                                   1-nippel; 2-üstlük qayka; 3-mufta 
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Şəkil 1.11 Tökmə fitinqlər: a - bucaqlıq; b – üçlük 

 

Əyilmiş elementlərin əsas konstruktiv ölçüsü əyilmə 

radiusudur. Əymə texnologiyası fitinqin istənilən hissəsində si 

qalınlığının nominal qalınlığın s, 85 %-dən az olmamasını 

(si0,85s) təmin etməlidir. Daxili gərginlikləri aradan qaldırmaq 

üçün əymədən sonra fasonlu hissələr termiki emal olunurlar. 

        Müxtəlif diametrli boru kəmərləri keçidlərlə birləşdirilirlər. 

Səlis keçidlər yerli  hidravliki müqavimətlərin artmasına imkan 

yaratmır. Fasonlu hissələr standartlaşdırılmışlar. Plastik 

materiallardan (polad, əlvan metallar, viniplast və başqaları) 

fasonlu hissələrin hazırlanması bilavasitə quraşdırma 

meydançasında da aparıla bilər. 

        Tıxaclar. Boru kəmərləri arasındakı əlaqə uzun müddət 

kəsildikdə və ya aparatlar təmirə dayandırıldıqda, onlar  bağlayıcı 

armatur və ya iki  flans arasında yerləşdirilən  kar  müstəvi  tıxacla  

təcrid edilirlər. Tıxac hökmən quyruqcuqlu olur (əks halda onun 

yerini tapmaq çətinləşir), onun üzərində nömrəsi, poladın markası, 

şərti diametri və təzyiqi göstərilir. Tıxacın diametri, qalınlığı və 

quyruqcuğun uzunluğu boru kəmərinin şərti diametri, şərti təzyiqi 

və boruların korroziya sürətindən asılı olaraq texniki sənədlərdən 

seçilir. Hər bir halda tıxacın qoyulması və çıxarılması məsul 

şəxsin və icraçının soyadları göstərilməklə xüsusi istismar 

jurnalında qeyd olunur. Şəkil 1.12-də tıxaclar və onların flanslar 

arasında yerləşdirilmə qaydası göstərilmişdir. 
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Şəkil 1.12. Müstəvi tıxaclar və onların yerləşdirilmə üsulları: 
1 – flans; 2 - tıxac; 3 – quyruqcuq 

 

1.8. Boru kəmərlərinin istismarı 

        Boru kəmərləridaimi nəzarət altında istismar olunmalıdırlar. 

Boru kəmərindəki təzyiq və temperaturun hesabi qiymətlərdən 

çox olmasına yol verilməməlidir. Kiplik pozulduqda, qüsurun 

səbəbi aradan qaldırılanadək boru kəməri vurma sistemindən 

təcrid edilməlidir. Hər bir boru kəmərinə baxış, təftiş və təmirlərin 

cədvəli tərtib olunur. Boru kəmərində görülən bütün işlər istismar 

jurnalında qeyd edilir. 

        Boru kəmərinə xidmət edən işçilər onun xarici səthinin, 

dayaqların, asqıların, saxlayıcı konstruksiyaların, kompensator-

ların, istilik izolyasiyasının və antikorrozion örtüklərin 

vəziyyətlərini müntəzəm yoxlayırlar.      

        Dövri təftişlərdə boru kəmərinin vəziyyəti (divarın qalınlığı, 

qaynaq tikişlərinin möhkəmliyi və kipliyi, bərkidici hissələrin   

yeyilməsi) və onun sonrakı istismarının mümkünlüyü 

müəyyənləşdirilir. 

Axının istiqaməti dəyişən və yerli hidravliki müqavimətlərin 

yarandığı (dirsəklər, üçlüklər, armaturların yerləşdiyi yerlər və s.) 

boru kəməri sahələri ən çox yeyilməyə məruz qalırlar. 

        Yeyilmə səbəbindən boru kəmərinin təsadüfən sıradan 

çıxmasının qarşısını almağın ən etibarlı üsullarından biri yoxlama 

deşməsidir. Bu məqsədlə ən çox yeyilməyə məruz qalan sahələrdə  

diametri 2,54 mm olan burğu ilə dərinliyi borunun çıxdaş 

qalınlığına bərabər deşmə aparılır. Sızmanın baş verməsi boru 



31 

 

kəmərinin diqqətlə təftişinə ehtiyacın olduğunu göstərir. Boru 

kəmərini təftişə və təmirə dayandıranadək yoxlama deşiyi tıxac və 

ya bəndlə bağlanır.   

        Yoxlama deşmələri, xüsusən yüksək yeyici mühitləri nəql 

edən boru kəmərləri üçün vacib sayılır. Onların yerləri rəngli boya 

ilə qeyd olunur. Yoxlama deşmələrinin vakuum altında işləyən, 

qaz və zəhərli məhsullar axan boru kəmərində aparılması 

qadağandır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

2.  BORU  KƏMƏRİ  ARMATURLARI 

        Boru kəmərləri, aparat və tutumlarda quraşdırılan və keçid 

kəsiklərini dəyişməklə işçi mühit axınlarını idarə edən quruluşlara 

armaturlar deyilir. Məqsədindən asılı olaraq, armaturlar 

aşağıdakı qruplara  bölünür:                                                  

        bağlayıcı-tənzimləyici  axını tam kəsən və sərfini 

tənzimləyən;  

        tənzimləyici  işçi mühitin sərfini dəyişməklə onun  

parametrlərini (temperatur, təzyiq və s.) tənzimləyən;  

        qoruyucu  təzyiq buraxılabilən həddi aşdıqda, mühiti 

qismən boşaltmaqla sistemi dağılmadan qoruyan və ya mühitin 

əks axınının qarşısını alan;   

        faza ayırıcı  kondensatı buxar və qaz kəmərlərindən 

kənarlaşdıran;   

        xüsusi  müxtəlif məqsədlər daşıyanlar.  

        İstənilən armatur üç əsas elementdən:  gövdə, intiqal və  işçi 

orqandan ibarətdir.  

        Gövdəsinin konstruksiyasına görə armaturlar düzünə (giriş 

və cıxışda axının hərəkət istiqaməti dəyişməyən) və bucaqlı 

(axının istiqaməti 90
o
-dək  dəyişən) olurlar. 

        Boru kəmərinə birləşdirilmə üsuluna görə armaturlar flanslı, 

yivli (muftalı) və uçları qaynaq üçün hazırlanmış tiplərdə 

olurlar. Neft emalı və kimya sənayesində flanslı  armaturlar daha 

geniş yayılmışdır. Muftalı armaturlar diametri 80 mm-dək  olan, 

daxilində neytral və yanmayan mühitlər nəql edilən boru 

kəmərlərində iştifadə olunur. Birləşmənin kipliyinə yüksək 

tələblər qoyulduqda boru kəmərlərində qaynaqla birləşdirilən 

armaturlar quraşdırılır.  

         İşçi orqanın intiqalının konstruksiyasına görə armaturları 

avtomatik təsir edənlərə və idarə olunanlara bölürlər. Birinci 

halda intiqal mühit axınının özü ilə həyata keçirilir. İdarə 

olunanlar isə əllə və ya mexaniki (elektrik, pnevmatik və s.) 

hərəkətə gətirilirlər.   
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        Mühit axan boru qollarının sayına görə armaturlar iki - və 

çoxgedişli olurlar.  

        İşçi orqana yəhər və ona nəzərən irəli-geri və ya fırlanma 

hərəkəti edən sürgü (zolotnik) daxildir.   

        İşçi orqanın gövdədə kipləşdirilmə üsulundan asılı olaraq 

kipgəcli, silfonlu və membranlı armaturları fərqləndirirlər.       

        Armaturların əsas parametrləri  şərti keçid Dş, işçi pi və 

şərti pş təzyiqlərdir. Xətti ölçülərindən isə əvəz etdiyi boru 

parçasının uzunluğuna bərabər olan tikinti uzunluğu daha 

mühümdür.  

 

2.1. Bağlayıci - tənzimləyici   armaturlar 

        Sənayedə daha geniş yayılmış bu tip armaturlar, işçi orqanın 

konstruksiya və  formasından asılı  olaraq  siyirtmə, ventil, kran 

və sipərlərə bölünürlər. Onların işçi orqanlarının sxemləri şəkil 

 2.1- də verilmişdir. 

 
 

Şəkil 2.1. Bağlayıcı-tənzimləyici boru kəməri armaturlarının işçi orqan- 

 larının sxemləri: a - siyirtmədə; b - ventildə; c - tıxaclı kranda; ç - sipərdə 

2.1.1 Siyirtmələr 

        Sənayedə işlədilən armaturların əsas hissəsini siyirtmələr 

təşkil edirlər. Siyirtmədə disk və ya paz şəklində olan sürgü 

kipləşdirici səth boyu axının oxuna perpendikulyar istiqamətdə 

hərəkət edir. İşçi orqanın vəziyyətini dəyişməklə borunun tam və 

ya müxtəlif dərəcədə bağlanmasını əldə etmək mümkün olur. 

Siyirtmələr nisbətən kiçik hidravliki müqavimətə malikdir, 
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hidravliki zərbə istisna olmaqla, axının sərfinin səlıs 

tənzimlənməsinə və onun hər iki istiqamətdə hərəkətinə imkan 

verir. Onların özlü mayelərdə də istifadəsi mümkündür. İşçi 

orqanın, deməli bütövlükdə siyirtmənin konstruksiyası axının 

bağlanma üsulundan asılıdır. Şəkil 2.2-də sürgünün 

kipləşdirilməsinin iki üsulu göstərilmişdir.  

Birinci halda paz şəkilli sürgü tam aşağı buraxılarkən, hər iki 

yan səthi üzrə siyirtmənin gövdəsində yerləşən maili yəhərə 

bütövlükdə oturur. Pazın və yəhərin söykənmə səthlərinin maillik 

dərəcələrinin eyniliyi vacibdir. Pazı yəhərə bərk sıxmaqla lazımi 

kiplik əldə edilir. Bu prinsipə əsaslanan siyirtmələr pazlı 

siyirtmələr adlanır. 

 

 
 

 

 

 

 

İkinci halda sürgü iki diskdən ibarət olmaqla, aşağı 

buraxılarkən paz-paz kinematik cütlüyü sayəsində aralanaraq, 

gövdə daxilindəki yəhərlərə sıxılır. Belə armaturlar isə paralel 

siyirtmələr adlanırlar. 

        Şəkil 2.3-də dəyişdiriləbilən kipləşdirici halqalara malik 

polad tökmə, pazlı siyirtmənin konstruksiyası göstərilmişdir. 

Halqalar 4 yeyilməyə davamlı materialdan hazırlanmaqla, təmir 

zamanı yenisi ilə əvəzlənə bilirlər. Bəzi siyirtmələrdə 

dəyişdiriləbilən halqalar nəzərdə tutulmur; bu halda kipləşdirici 

səthi gövdədə emal olunmuş xüsusi çıxıntı əvəz edir.Bağlayıcı paz 

3 vint cütlüyünün köməyi ilə şaquli istiqamətdə yuxarı və aşağı 

hərəkət edir.  Siyirtmənin nazim çarxı 9  işgil vasitəsilə gediş 

qaykası10 ilə əlaqələndirilir. Nazim çarx və gediş qaykası birlikdə 

fırlanır; bu halda şpindel-gediş qaykası vint cütlüyü sayəsində 

şpindel 5 şaquli  istiqamətdə hərəkət edir.Gövdənin konstruksiyası 

Şəkil 2.2. Sürgünün kipləşdirilmə 

üsulları: a - pazla; b - disklərlə 
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pazın tam  çıxmasına  və bununla  da  boru kəmərinin en kəsiyinin 

tam açilmasına imkan verir. Qapaq 2 və vintli şpindel 5 arasında 

yerləşən kipgəcin 8 ön hissəsində maye yığılan və  kipgəcin 

normal işinə kömək edən kondensasiya kameri nəzərdə tutulur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.3. Tökmə pazlı siyirtmə 

1–gövdə; 2–qapaq;3–paz;4halqa; 

 5–şpindel; 6–yönəldici oymaq;  

7–araqatı;8–kipgəc; 9–nazim çarx;  

10–gediş qaykası 

Şpindel və pazın ağırlıqları 

altında gediş qaykasının öz-özünə 

fırlanmasının qarşısını almaq üçün 

yivin qalxma bucağı, sürtünmə 

bucağından kiçik götürülür. Pazın 

təpə bucağı adətən 10
0
 təşkil edir. 

Bu halda etibarlı kiplik və nisbə- 

tən kiçik ölçülü kipləşdirici səthlər 

alınmaqla, pazın kipləşdirici səth- 

lər arasında pərçimlənmə ehtimalı 

praktiki olaraq aradan qalxır. 

Şəkil 2.4-də müstəvi sürgülü 

siyirtmənin açıq və bağlı 

vəziyyətlərdə işini əks etdirən 

eskizlər verilmişdir. Sürgünün və 

onunla təmasda olan gövdə 

hissəsinin kipləşdirici səthlərinin 

yüksək dəqiqliklə hazirlanması bu 

armaturun normal işini təmin edən 

əsas şərtdir. Nazim çarx şpindelə 

sərt bərkidilir və onunla birlikdə 

hərəkət edir. Nazim çarxın oymağı 

sürüşmə (şəkil 2.5, a) və ya 

diyircəkli (şəkil 2.5, b) yastıqlı 

dayağı olur. Diyirlənən dayaqları 

böyük diametrli və məsafədən 

idarə olunan mexanikləşdirilmiş 

intiqallı siyirtmələrdə istifadə 

edirlər. 
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Şəkil 2.4. Müstəvi sürgülü siyirtmə 

 

Şpindelin hərəkət xarakterinə görə siyirtmə açılıb-

bağlanarkən, irəli-geri hərəkət edən (şəkil 2.3, 2.4 və 2.6) və 

ancaq fırlananşpindelli (şəkil 2.7 və 2.8) siyirtmələri bir-birindən  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 2.5 Nazim çarxın oymağının dayağı 

a-sürüşmə;  b-diyircəkli; 1-nazim çarx; 2-gediş qaykası; 3-şpindel; 4-işgil 

 

fərqləndirirlər. Sonuncu halda şpindel fırlanarkən, paz yuxarı və 

ya aşağı hərəkət edir. 
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Şəkil 2.6. İrəli-geri hərəkət edən         Şəkil 2.7. Ancaq fırlanan şpindelli 

şpindelli paralel diskli siyirtmə:          pazlı siyirtmə: 1-yəhər; 2-paz; 3- 
1-gövdə; 2-paz; 3-sıxıcı oymaq; 4-           gövdə; 4-gediş qaykası;5,8-araqatı; 

halqa; 5-disk; 6-şpindel;7 - qapaq;            6-şpindel;  7-qapaq;  9-kipcək; 10- 

8-araqatı; 9-kipgəc; 10-nazim çarx            sıxıcı oymaq; 11-nazim çarx 

Ancaq fırlanan şpindelli pazlı siyirtmələrdə (şəkil 2.7) paz 2 

aşağı və ya yuxarı hərəkət edərkən, yəhərin 1 kipləşdirici halqaları 

boyu yerini dəyişməklə, siyirtməni bağlayır və ya açır. Nazim 

çarxla 11 şpindel 6 fırladıldıqda, gediş qaykası 4 da pazla birlikdə 

irəli-geri hərəkət edir. Şpindel kipgəcli kipləşdiriciyə 9 malikdir.                             

        Şəkil 2.6-da  paralel  bağlayıcı  orqanlı  çuqun  siyirtmənin  

konstruksiyası göstərilmişdir. Bu siyirtmənin fərqləndirici cəhəti    

ondan    ibarətdir   ki,  gövdədəki   kipləşdirici   halqaların   4 

səthləri    paralel    olmaqla    siyirtmənin   oxuna   perpendikulyar 
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Şəkil 2.8. Ancaq fırlanan şpindelli pazlı siyirtmə 

yerləşdirilirlər. Aralarında paz 2 yerləşdirilən iki ədəd simmetrik 

diski 5 qaldırıb-endirməklə siyirtmənin keçid kəsiyi tənzimlənir. 

Siyirtmə tam bağlanarkən disklər   aşağı   söykənəcəyədək   

buraxılır.  Şpindelin   sonrakı   endirilməsində   gövdənin   dibinə 

dirənən ayırıcı paz2 diskləri ayıraraq, kipləndirmə səthlərinə sıxır. 

        İdarəetməni asanlaşdırmaq məqsədilə siyirtmələr bir pilləli 

dişli və ya sonsuz vint ötürməsi ilə təchiz edilirlər. Siyirtmələr 

bağlanıb - açılarkən şpindeli çoxsaylı fırlatmaq lazım gəlir. Odur 

ki, böyük diametrli siyirtmələr, bir qayda olaraq, məsafədən idarə 

olunan elektrik intiqalı sisteminə malik olurlar. 

        Siyirtmələrin pazları konstruksiyalarına görə bütöv (şəkil 

2.3), elastiki (şəkil 2.9, a) və yığma (şəkil 2.9, b) tiplərində 

olurlar. Elastiki paz kəsikli hazırlanır və yəhərə oturduqda yay 

kimi yığılır. Yığma paz qurşaqda 3 yerləşdirilən iki diskdən 5 

ibarət olur. Siyirtmə bağlanarkən disklər aralayıcı elementlə 6 

aralanır və onların kipləşdirici səthləri yəhərə4 normal istiqamətdə 

vəziyyət alır. Bunun nəticəsidir ki, yığma pazlar yüksək kiplik 

yaratmaq qabiliyyəti, kipləşdirici səthlərinin az sürtünmə və 

yeyilməyə  məruz  qalmaları, eləcə  də  şpindelə 1 düşən qüvvənin 
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Şəkil 2.9. Siyirtmələrin paz düyünləri 
a-elastiki pazlı: 1-şpindel; 2-gediş qaykası; 3-paz; 4-yəhər; b-yığma pazlı:  

1-şpindel; 2-daxili disk; 3-qurşaq; 4-yəhər; 5-disk; 6-aralayıcı element 

kiçikliyi ilə fərqlənirlər. pş1,6 MPa və Dş 500 mm, eləcə də 

pş2,5 MPa və Dş250 mm olan və əllə idarə olunan siyirtmələrin 

nazim çarxına tətbiq edilən qüvvəni azaltmaq məqsədilə 

siyirtmənin hər iki tərəfini əlaqələndirən kiçik diametrli 

siyirtməyə malik dövrələyici xəttin (baypasın) nəzərdə tutulması 

məsləhət görülür. Beləliklə, əvvəlcə kiçik siyirtmə açılaraq, 

siyirtmənin hər iki tərəfindəki təzyiqlər müəyyən qədər 

bərabərləşdirilir və nəticədə mühitin bağlayıcı orqana birtərəfli  

təsiri azaldılır.                                                                                

        İrəli-geri hərəkət edən şpindelli siyirtmənin hesabı. 
Şpindelə təsir edən ən böyük qüvvə siyirtmə bağlanarkən yaranır.  

Mühitin   girişi tərəfdən paza təsir göstərən hidrostatik təzyiq 

qüvvəsi (şəkil 2.10)                                           

                        

2

3

2

4








 bDPP dş


, 

burada Dd kipləşdirici halqanın daxili diametri; b kipləşdirici 

halqanin enidir. Gövdənin kipləşdirici səthinin N1 reaksiyası 

 22

1
4

dx DDqN 


, 
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Şəkil 2.10. Paza təsir     

göstərən qüvvələr 

 

 

burada Dxkipləşdirici halqanın xarici diametri, m; 

şpq )50,025,0(  - kipliyi təmin edən xüsusi yükdür.    

        Sürtünmə qüvvəsi:                          

                                          F1=N1f,                                       (2.1)                                                   

burada f =0,15 – kipləşdirici səthin sürtünmə əmsalıdır. 

        P, N1, F1 qüvvələrinin təsiri altında paz kipləşdirici səthə 

sıxılır. Mühitin çıxışı tərəfdən kipləşdirici səthdə paza təsir edən 

reaksiya N2 və sürtünmə F2=N2f  qüvvələri yaranır. Paza eyni 

zamanda  y-y oxu  istiqamətində şpindelin təzyiq  Qp və ağırlıq G 

qüvvələri də təsir edirlər.  

        Paza təsir edən bütün qüvvələrin x-x oxuna proyeksiyaları 

cəminin sıfra bərabərliyi şərtindən 

(P+N1 )cos –F1sin –N2cos +N2 fsin =0 

N2qüvvəsini tapmaq olar 

.
sincos

sincos)( 11

2




f

FNP
N






 
       Adətən  =5

0
 qəbul edilir. Bu halda sin 0 olduğunu nəzərə 
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alsaq, 

                       N2P+N1,                                   (2.2) 

        Paza təsir göstərən qüvvələri dəf etmək üçün şpindelin oxuna 

tətbiq edilən Qp qüvvəsi qüvvələrin y-y oxuna proyeksiyaları 

cəminin sıfra  bərabərliyi şərtindən tapılır.                                                                                                                                                                                                                                                    

 Qp+G–(P+N1)sin –Fcos N2sinF2cos=0         (2.3)  

        Beləliklə,  (2.1)  və  (2.2)  ifadələrini,  eləcə də   F2 =N2 f  

olduğunu nəzərə  alsaq,  (2.3) tənliyindən:  

Qp=P(2sin +fcos )+2N1(sin  +fcos ) – G 

və ya  =5
0
 və f=0,15 qiymətlərində                                                                                                                     

Qp0,32P+0,47N1–G 

        Kipgəcdəki sürtünməyə üstün gəlmək üçün şpindeldə tələb 

olunan qüvvə: 

Qk=dş0,4hf1Pş , 

buradadş– şpindelin diametri; h– kipgəcin hündürlüyü; f1=0,1– 

sürtünmə əmsalı. 

        Daxili təzyiqdən yaranan və şpindelin səthinə təsir edən 

qüvvə:                              
2

0
4

şş dPQ


  

         Şpindeli sıxan ox boyu ümumi qüvvə: 

Q=Qp+Qk+Q0 

        Yivdə yaranan sürtünmə momenti: 

M1=Q r0tg(1+), 

buradar0  yivin orta radiusu; 1  yivin qalxma bucağı;  

 =6
0 
sürtünmə bucağıdır. 

Q qüvvəsi və M1burucu momenti təsirindən şpindel sıxılma və 

burulmaya hesablanaraq, siyirtmənin bağlı vəziyyətində uzununa 

əyilməyə yoxlanılır. 

Nazim çarx momentinin hesabı. Siyirtmə bağlanarkən 

nazim çarxa tətbiq  edilən  burucu moment M yivdə və şpindel 

oymağının yastığında yaranan sürtünmə momentlərindən 

ibarətdir: 

M=M1+M2 
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Oymağın yastığındakı sürtünmə momenti: 

M2 = QfR0 

burada Rooymağın  dayaq hissəsinin orta radiusu və ya yastıq 

diyircəkləri mərkəzinin  radiusu (şəkil 2.5);  f sürtünmə əmsalı  

(sürüşmə  dayaqları üçün f = 0,10,15 və diyircəkli dayaqlar  

üçün f = 0,01).  

       Kipləşdiriçi halqanın xüsusi təzyiqə yoxlanması. Pazın və  

gövdənin kipləşdirici halqaları xüsusi təzyiqə yoxlanılır. 

Kipləşdirici səthdə təsir göstərən ən böyük sıxıcı qüvvə N2 

mühitin çıxışı tərəfdə yaranır. Odur ki, kipləşdirici səthlərdə 

yaranan xüsusi təzyiq 

)(

4
22

2

dx DD

N
q





q, 

q - buraxılabilən xüsusi təzyiq, MPa: korroziyaya dayanıqlı 

polad   halqalar   üçün  40  60,  tunc  halqalar  üçün  16,  bərk 

 ərintidən hazırlanan halqalar üçün isə 60 MPa  təşkil edir.   

2.1.2. Ventillər 

Bağlayıcı-tənzimləyici ventillər, siyirtmələr kimi, boru kəmərinin 

kip bağlanmasına və mühitin sərfinin tənzimlənməsinə xidmət 

edir. Siyirtmələrdən fərqli olaraq, ventillərin klapani (sürgüsü) 

gövdənin yəhərinin oxu boyu hərəkət edir (şəkil 2.11). 

Kipləşdirici səthlərin emalı əlverişli olduğundan, ventillərin 

hazırlanması və təmiri daha asandır. Ventillər açılıb-bağlandıqda, 

kipləşdirici səthlər nisbətən az yeyilir, bağlı halda mühitin təzyiqi 

şpindelin kipgəcinə təsir etmir və kipgəcin təmiri boru kəməri 

boşaldılmadan aparıla bilir. 

Bununla yanaşı, ventilin hidravliki müqaviməti siyirtməyə 

nisbətən çoxdur; onlar bağlanarkən şpindelə daha böyük qüvvə 

tətbiq edilir; bərk hissəciklərlə çirklənmiş (bərk hissəciklər 

klapanın altına düşərək, onun kipliyini poza bilər) və özlü 

mayelərdə tətbiq olunmurlar. Mühit ventildə yalnız bir 

istiqamətdə, yəni klapanın altından təsir göstərməklə hərəkət edir. 
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 Əks  halda  klapan  axının təzyiqi  altında qoparaq, yəhərə sıxıla 

və nəticədə ventil bağlana bilər. Odur  ki, quraşdırmada səhvə  yol 

verməməküçün ventilin gövdəsində axının hərəkət istiqaməti oxla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

göstərilir. Siyirtmələrə nisbətən  konstruksiyaları mürəkkəb 

olduğundan, ventillər  150 mm şərti diametrdə hazırlanırlar.  

        Konstruksiyalarına   görə   ventillər,   şpindelin   yivi   

kipgəcdən qabaq (şəkil 2.11) və sonra (şəkil 2.12 və 2.13) 

yerləşən tipli olurlar. Sonuncu halda mühit və temperaturun 

şpindelin yivinə mənfi təsiri aradan qaldırılır. Böyük məsuliyyət 

tələb olunmayan hallarda, xüsusilə kiçik diametrli ventillərdə, 

ölçünü azaltmaq lazım gəldikdə birinci konstruksiyadan istifadə 

olunur. 

Gövdəsinin  konstruksiyasına  görə ventillər düz (şəkil 2.11,  

Şəkil 2.11. Şpindelinin yivi 

kipcəkdən  qabaq yerləşən 

ventil: 1-kipgəc; 2-qapaq-gediş 

qaykası; 3 - şpindel; 4 – flans; 5 - 

klapan; 6-yəhər; 7-gövdə; 8-nazim 

çarx 
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2.12 və 2.13) çəp (şəkil 2.14) və bucaqlı (şəkil 2.15) tipdə olurlar. 

Ventilin sərbəst kəsiyini həlqəvi boşluğun hündürlüyü 

müəyyənləşdirir. Ventil tam açılarkən həlqəvi boşluğun yan səthi 

yəhərin sərbəst kəsiyinin sahəsinə bərabər olur (şəkil 2.16). Əksər 

hallarda yəhərin daxili diametri d  ventilin şərti keçid diametrinə 

Dş bərabər götürülür. 

        Ventilin tam açılışına uyğun olan klapanın qalxma 

hündürlüyü h aşağıdakı ifadədən tapılır: 

                     
hDD şş  4

2
,    buradan    4şDh    

        Bu   nisbət   ventili   siyirtmədən  fərqləndirən   əsas   müsbət 

cəhətlərdən biridir: siyirtmə tam açılarkən bağlayıcı orqanının 

qalxma hündürlüyü ən azı 
şDh   olduğu halda, ventillərdə bu 

hündürlük 4 dəfə az olur.  

Sənayedə geniş yayılmış düz ventilin konstruksiyası şəkil 

2.12-də  göstərilmişdir. Ventil tökmə gövdə 7 qapaq 4 və kipgəclə 

1 qapaqda  kipləşdirilmiş  şpindeldən 3 ibarətdir.  Şpindelin  xətti 

Şəkil 2.12. Şpindelinin yivi 

kipgəcdən sonra yerləşən ventil: 
1-kipgəc; 2-gediş qaykası; 3-şpindel; 

4-qapaq; 5-klapan; 6-yəhər; 7-tökmə 

gövdə; 8-nazim çarx 
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Şəkil 2.13. Şpindelinin yivi kipgəcdən sonra yerləşən ventil 

yerdəyişməsi onun gediş qaykasında 2 fırladılması hesabına 

həyata keçirilir. Konusvarı klapanın uyğun formalı yəhərə 

sıxılması sayəsində bağlanan ventillər də (şəkil 2.13) sənayedə 

geniş tətbiq tapmışdır.  

        Hidravliki müqaviməti azaltmaq üçün şpindeli axının hərəkət 

istiqamətinə nəzərən 45
0 

bucaq altında yerləşən çəp konstruksiyalı 

ventillərdən (şəkil 2.14) istifadə edilir. Boru kəmərlərinin 

istiqaməti dəyişən sahələrində quraşdırılan bucaqlı ventillər də 

(şəkil 2.15) kiçik hidravliki müqavimətə malikdirlər.     

        Boru kəməri boşluğunun atmosferlə əlaqəsinə qadağa 

qoyulan hallarda kipgəcsiz, məsələn klapanı qapağa çevik silfonla 

birləşən və daxili tərəfi korroziyadan örtüklə qorunan membranlı 

(şəkil 2.17) ventillər tətbiq olunurlar. Bu halda kipləşdirici orqan 

rolunu şpindellə 1 əlaqələndirilən rezin membran 2 oynayır. 

Şəkil 2.18-də özlü məhsulların aparatlardan kənarlaşdırıl- 

masında istifadə olunan alt boşaltma ventili göstərilmişdir. Burada 

klapan aparatın daxilinə açıldığından ventil daha yığcam alınır. 
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Şəkil 2.14 Çəp ventil (düz axınlı)              Şəkil 2.15 Bucaqlı ventil 

Ventilin ən məsul hissəsi onun kipləşdirmə düyünüdür. İş 

şəraitindən  asılı  olaraq,  kipləşdirmə  səthləri  (şəkil 2.19)  polad, 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

əlvan metal, plastik kütlə, gön və  rezindən hazırlana bilər. 

Kipləşdirmədə iki hissə  klapan 5  və gövdəyə preslənmiş 

halqadan və ya gövdədə emal edilmiş həlqəvi səthdən ibarət yəhər  

6  iştirak  edir  (şəkil 2.12).  Adətən  yəhər  daha bərk materialdan  

 

Şəkil 2.16. Klapanın qalxma hündürlüyü- 

nün hesabı sxemi: 1-yəhər; 2-klapan; 3-ştok 
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hazırlanır.  Səthlərinin  formalarına görə müstəvi (şəkil 2.19 a- c), 

həlqəvi konus səthli (şəkil 2.19,ç) və xətti toxunan konus (şəkil 

2.19, d) və bıçaq (şəkil 2.19, e) kipləşdirmə növləri mövcuddur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gön, plastik kutlə və rezindən hazırlanan müstəvi araqatlı 

kipləşdirmə 1,0 MPa-dək təzyiq və nisbətən aşağı temperaturlarda 

su, hava və digər neytral mühitlərdə tətbiq edilir. Bu 

konstruksiyalarda klapan yəhəri, adətən bürünc və ya tuncdan 

hazırlanır, yumşaq araqatları isə klapana bərkidilir. Plastik kütlə 

Şəkil 2.18. Alt boşaltma ventili 

Şəkil 2.17.Membranlı ventil: 
1-şpindel; 2-membran; 3-

qoruyucu təbəqə; 4-birləşdirici 

sancaq 

 

Şəkil 2.19. Ventillərin kipləşdirmə səth- 

lərinin formaları: a-müstəvi yumşaq mate 

rial araqatı; b-klapana preslənmiş halqa; c-

plastik kütlədən olan səth; ç-konus səth; d- 

xətti toxunan konus; e-bıçaq kipləşdirmə  
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və ya qoruyucu örtüklü hissələr yeyici mühitlərdə, polad və mis 

ərintilərindən hazırlanan halqalar isə buxar mühitində işlədilir. 

Konus kipləşdirmə, adətən, yüksək təzyiqli armaturlarda, bıçaq 

kipləşdirməsi isə dispers bərk hissəcikli və özlü mühitlərdə tətbiq 

edilirlər. 

        Klapan  şpindellə  oynaqlı  birləşdiyindən,  onun  şpindelə 

nəzərən  bir  qədər  yerdəyişmə və dönmə imkanı olur və nəticədə 

klapanın  yəhərə  daha  kip  sıxılması  təmin edilir. Belə ki, klapan 

yəhərə toxunduqdan sonra tərpənməz qalır. 

        Keçid diametri 100mm olan ventillərdə şpindelə təsir edən 

qüvvəni azaltmağa imkan verən ikiqat klapanın konstruksiyası 

şəkil 2.20-də verilmişdir. Kiçik diametrli boşaldıcı klapan 1 

şpindelin 2 ucuna bərkidilir və şpindel yuxarı qalxarkən əvvəlcə 

həmin klapan hərəkətə gələrək təzyiqləri bərabərləşdirən keçidi 

açır.  
 

 

 

 

 

 

 

          Yüksək     təzyiq     altında     olan     nəzarət-ölçü    və 

nümunəgötürmə sistemlərində bağlayıcı orqanı, adətən yüksək 

legirli poladdan (məsələn 20X13) hazırlanan iti konusiynə olan 

iynəli ventillər işlədilir. 

 

2.1.3. Kranlar 

        Axının  hərəkət  istiqamətinə  perpendikulyar ox ətrafında 

fırlanan tıxaca malik armatura kran deyilir. Kranlar yüksək kiplik 

yaradan  bağlayıcı  armatura  aiddir.  Siyirtmə və ventillərlə 

müqayisədə kranlar kiçik müqavimətə və qabarit ölçülərə, eləcə 

də sadə konstruksiyaya malik olmaqla, ucuz başa gəlir, boru 

kəmərini tez bağlamağa imkan verir və rahat təmir olunurlar. 

Şəkil 2.20 İkiqat klapan: 1-kiçik 

klapan; 2-şpindel; 3-əsas klapan; 4-yəhər 
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Böyük diametrlərdə fırladılmasının çətinliyi, yüksək 

temperaturlarda pərçimləmə mümkünlüyü, tənzimlənmənin  səlis 

olmaması kranların çatışmayan cəhətləridir. Bir qayda olaraq, 

kranları tənzimləyici deyil, bağlayıcı armatur kimi işlədirlər.  

        Kranın (şəkil 2.21) əsas hissələrinə flans və ya yivlə boru 

kəmərinə birləşdirilən gövdə 1 və döndərməklə boru kəmərini 

açıb-bağlayan deşikli tıxac 2 daxildir. Kran açılıb - bağlanarkən 

tıxac dəctəklə bu və ya digər istiqamətə 90
0
 döndərilir. Kran 

bağlanarkən, tıxacın  yaxşı   sürtülüb   uyğunlaşdırılmış   səthlərini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

gövdənin yuvasına möhkəm sıxmaqla kiplik əldə edilir. Tıxacın 

formasından asılı olaraq konus, kürəvi və silindrik kranları 

fərqləndirirlər. 

        Konus tıxaclı kranlarda kipliyi və sürtünməni təmin etmək 

üçün  gövdənin geniş hissəsində tıxac 2 konus yuvaya   qədər 

batirilmalı və dar hissədə isə təqribən həmin kəmiyyət qədər 

yuvadan çıxmalıdır  (şəkil 2.21).    

        Konstruksiyalarına  görə  konus  kranlar  taxılan  (şəkil 

2.21), kipgəcli  (şəkil 2.22), özükipləşən (şəkil 2.23 və 2.24) və 

qaldırılan tıxaclı olurlar. Taxılan kranların tıxacı 2 gövdəyə 1 

yivli quyruğa 3 bərkidilən qaykanın 4 köməyilə sıxılır. Kipgəcli 

kranlarda (şəkil 2.22) bu məqsədlə kipgəcin doldurması 3  

yağlanmış kətan, azbest qaytan sıxılır. Özükipləşən kranlarda 

(şəkil 2.23 və 2.24) mayenin tıxacın 2 böyük tərəfinə təzyiqi 

sayəsində onun gövdədəki  yuvaya sıxılması baş verir. Qaldırılan 

Şəkil   2.21.  Taxılan   tıxaclı   kran: 

1-gövdə; 2-tıxac; 3-yivli quyruq; 4-qayka 
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tıxaclı kranın xüsusiyyəti  tıxac döndərilərkən, onun əvvəlcə 

qalxmasıdır.  

Sənayedə yağlanan kranlar  (şəkil  2.22,  2.23  və  2.24)  daha  

geniş   yayılmışdır.   Onların   kipləşdirici   səthinə  verilən  xüsusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sürtgü yağı lazımi kipliyi təmin edir. Bu məqsədlə  tıxacın 

səthindəki yarıqları sürtgü yağı kameri ilə birləşdirən radial 

deşiklər açılır. Dövri vurulan sürtgü yağı istismar temperaturunda 

lazımi özlülüyə, mühitlə yuyulmamaq (həll olmamaq) xassəsinə, 

yəni kifayət qədər adgezizaya malik olmalıdır. Boru kəmərlərində 

məsafədən pnevmatik hərəkətə gətirilən  və avtomatik idarəetməni 

təmin edən yağlanan kranlar geniş tətbiq edilir. 

Şəkil 2.22. Yağlanan kipcəkli 

kran: 1-gövdə; 2-tıxac; 3-

kipgəcin doldurması; 4-kürəvi 

əks klapan;  a-yağlama kamerası 

Şəkil 2.23. Özükipləşən yağlanan 

kran: 1-gövdə; 2-tıxac; 3-tıxacın 

kürəvi dayağı;4-vintli ötürücü; 5-

gediş qaykası; 6-gövdənin sökülən 

qapağı; a-yağlama kamerası 
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Şəkil 2.24.  Özükipləşən yağlanan kran 

        Kürəvi kran (şəkil 2.25 və 2.26) gövdə 1, ikitərəfli deşiyə 

malik kürəvi tıxac 2 və şpindeldən 3 ibarətdir. Bunlarla yanaşı iki 

və ya üç boru kəmərini əlaqələndirən üçgedişli kranlar da 

mövcuddur. 

        Şəkil 2.27-də boru kəmərlərinin birləşdirilməsinin üç 

variantına müvafiq tıxacın vəziyyətləri göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şəkil 2.25. Kürəvi kran                        Şəkil 2.26 . Kürəvi kran 
     1-gövdə; 2-tıxac; 3-şpindel 
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Şəkil 2.27. Üçgedişli kranların işçi sxemləri 

2.1.4.  Sipər 

        Sürgüsü disk şəklində hazırlanan və axına perpendikulyar ox 

ətrafında dönən armatura sipər deyilir. Onlar adətən böyük 

diametrli boru kəmərləri, kiçik təzyiqli mühit və kipliyə sərt 

tələblər qoyulmayan hallarda işlədilirlər. Sipər əllə,  hidravlik, 

pnevmatik və ya elektrik intiqalı ilə idarə edilir. 

        Su kəmərinin üfqi və ya şaquli sahəsində quraşdırılan və 

80
0
C-dək qədər temperatur şəraitində işlədilən polad diskli sipər 

şəkil 2.28-də  göstərilmişdir.  Bu  armaturun  ox 4 ətrafında dönən 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.28. Diskli sipər: 1,7-

yasdıqlar; 2-gövdə; 3-sıxıcı halqa; 4-

ox; 5-disk; 6-ştift; 8-val; 9-elektrik 

intiqalı;10-rezin halqa 

Şəkil 2.29. Diskli sipərin 

ümumi görünüşü 
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işçi orqanının diskin 5 kipliyi, onun yarığında yerləşdirilən və 

sıxıcı halqa 3 ilə bərkidilən rezin halqa 10 ilə təmin edilir. Val 8  

gövdə 2 birləşməsinin kipliyi  kipgəcli quruluşla yaradılır.  

        Şəkil 2.29 və 2.30-da   praktikada geniş yayılmış sipərlərin 

ümumi görünüşləri verilmişdir. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.30. Sipərin diskinin işçi vəziyyətləri 

2.2. T ə n z i m l ə y i c i  a r m a t u r l a r  

        Bu tip armaturlara tənzimləyici klapan və ventillər, 

qarışdırıcı vəreduksiya (təzyiqi azaldan) klapanları, eləcə 

dəsəvıyyə tənzimləyiciləri aiddir. Avtomatik tənzimləmə 

sistemlərində verilən komandaya uyğun olaraq, tənzimləyici 

klapanlar mühitin sərfini idarə edir. Şəkil 2.31-də membranlı icra 

mexanizmli və məsafədən idarə olunan tənzimləyici klapan 

göstərilmişdir: komanda siqnalı birbaşa icra mexanizminin 4 

membranına 5 daxil olur və  yaranan qüvvə  ştok 3 və onunla  

birlikdə  sürgünün  2 yerini  dəyişir. Membran, adətən 24 mm 

qalınlıqlı rezindən hazırlanır.  

        Membranlı intiqal bir- və ikitərəfli təsirli olurlar. İkitərəfli  

təsirli membranlı intiqal şəkil 2.32-də  göstərilmişdir. Qüvvə 

membrandan ştoka, membranın 1 dayağı rolunu oynayan disklə 2 

ötürülür. İntiqalın  idarəedilməsində (0,020,1) MPa izafi təzyiqli 
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havadan istifadə edilir. Membranın böyük diametri sayəsində 

(hesabi diametr 500 mm-ə çatır) hətta havanın alçaq təzyiqlərində 

belə ştoka xeyli qüvvə təsir edir.  

        Müxtəlif        mühitlərin        müəyyən        nisbətlərdə 

qarışdırılmasında qarışdırıcı klapanlardan istifadə edilir.  

 

2.3. Q o r u y u c u  a r m a t u r l a r  

        Bu armaturlar texnoloji rejim pozulduqda yaranan 

buraxılabilən qiymətdən böyük təzyiq təsirindən texnoloji 

avadanlıq və sistemlərin dağılmasının, eləcə də qəza hallarında 

axının əks istiqamətdə hərəkətinin qarşısını almaq məqsədilə 

işlədilirlər. 

Şəkil   2.31.   Membranlı   icra 

mexanizmli tənzimləyici klapan 
1-gövdə;  2-sürgülər; 3-ştok; 4-icra 

mexanizmi; 5-membran; 6-yəhər 

Şəkil 2.32. Boru kəməri 

armaturunun membranlı  intiqalı 
1-membran; 2-disk; 3-qapaq; 4,7 - 

icra mexanizminin  gövdəsi; 5-yay; 

6-ştok 
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İşçi mühitin izafi miqdarını aparat və ya sistemdən  

kənarlaşdırmaqla, onları qoruyan  quruluşlar iki qrupa bölünürlər:                                       

        1) öz-özünə işləyən və çoxdəfəli  istifadə olunan bağlayıcı 

elementli  qoruyucu klapanlar (QK);                                      

        2) verilən təzyiqə görə dəqiq hesablanan və zəif dağılma 

hədli birdəfəli işlədilən elementli qoruyucu membranlar (QM).  

 

2.3.1. Qoruyucu klapanlar 

        Qoruyucu klapan sistemdə artıq təzyiqin yaranmasına səbəb 

olan mühitin izafi miqdarını buraxmaqla, avadanlığın qəza 

vəziyyətini aradan qaldırır və  yenidən bağlanır. Qoruyucu 

klapanlar yüklü (şəkil 2.33 və 2.35) və yaylı (şəkil 2.34 və 2.36) 

olmaqla iki yerə bölünürlər. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.33. Qollu-yüklü 

qoruyucu klapan: 1-qol; 2-yük;3-

qapaq;4-ştok; 5-gövdə;6-sürgü 

 

Şəkil 2.34.Yaylı qoruyucu 

klapan: 1-gövdə; 2-sürgü; 3-

yay; 4-ştok; 5-dəstək;6, 7-dayaq 

şaybaları 
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 Klapana təsir göstərən təzyiq yüklərın sayını və ya yayın 

sıxılma dərəcəsini dəyişməklə tənzimlənır. Yüklü klapanlar 

ştokun dəqiq şaquli vəziyyətində, yaylı klapanlar isə istənilən 

vəziyyətində istismar edilirlər.         

        Yüklü QK yükü sürgüyə birbaşa təsir göstərən və qolla 

yüklənən (qollu-yüklü) olmaqla, iki yerə bölünürlər. 

Şəkil 2.35-də yükü sürgüyə birbaşa təsir göstərən QK-ın işçi 

vəziyyətləri təsvir edilmişdir. 

Sənayedə qollu-yüklü QK (şəkil 2.33) daha çox işlədilir. 

Yaylılardan fərqli olaraq, yüklü klapanların ştokunun kipgəci 

yoxdur; ona görə də onlar bina daxilində, eləcə də yanğın 

təhlükəli və zəhərli mühitlərlə əlaqəli sistemlərdə quraşdırılmırlar. 

Yüklü klapanlar, əsasən buxar qazanları və su buxarı xətləri üçün 

nəzərdə tutulur. Tənzimləmənin dəyişmə ehtimalını aradan 

qaldırmaq məqsədilə qol-yük sistemi bütövlükdə bağlı örtük 

daxilində yerləşdirilir. Yüklü qoruyucu klapanların işçi orqanının 

qalxma hündürlüyü az olduğundan, kiçik buraxma qabiliyyətinə 

malikdirlər. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.35. Yükü sürgüyə birbaşa təsir göstərən qoruyucu klapan 
 

        İstehsalatda yaylı QK daha geniş yayılmışdır. Neytral 

mühitlərdə (hava, su buxarı) açıq tipli klapanlar işlədilir; bu halda 
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klapan açıldıqda, ştokun oymaq boşluğundan  mühitin sızması 

mümkündür. Bağlı tipli klapanlarda isə mühitin atmosferə sızma 

mümkünlüyü aradan qaldırılır. Onlar partlayış təhlükəli və zəhərli 

mühitlərdə işlədilməklə kondensləşdirici sistemə (buxarların 

soyudularaq mayeləşdirilməsi) və ya məşələ gedən xəttə 

birləşdirilirlər.  

        Klapanın buraxma qabiliyyəti (məhsuldarlığı) onun açılma 

dərəcəsindən asılıdır. Klapanın yəhər üstündə qalxma 

hündürlüyünə müvafiq olaraq üç tip QK fərqləndirilir: az-, orta- 

və tamqalxanlar. Azqalxanların klapanlarının qalxma 

hündürlüyü yəhərin keçid diametrinin  140120, orta 

qalxanlarda  11016, tam qalxanlarda isə  14-ni təşkil edir.      

        QK-ın ən məsul hissəsi yaydır. Onu əsasən 50ХФА, nadir 

hallarda isə 60C2XA poladından hazırlayırlar. Klapanın normal 

işi yayın temperaturu  200
0
C olduqda təmin edilir. Yaylı QK iki 

variantda hazırlanır: mühitin temperaturu 300
0
C (şəkil 2.34) və 

600
0
C (şəkil 2.36) olanlar. Sonuncu halda yay mühitin yüksək 

temperatur təsirindən xüsusi ayırıcı 6 ilə təcrid edilir. 

        QK-ın qalxma hündürlüyü buraxılabilən hədlərdə 

tənzimlənir. Bu məqsədlə iki ədəd yivli tənzimləyici oymaqlar 3,5 

nəzərdə tutulur (şəkil 2.36). Yuxarı tənzimləyici oymaq yönəldici 

oymaqda 2, aşağıdakı isə ucluqda 4 yerləşdirilir. Tənzimlənmiş 

oymaqların vəziyyətləri məhdudlaşdırıcı vintlərlə 11,12 bərkidilir. 

Tərpənməz yönəldici oymaq  sürgünün 1 hərəkətini 

mərkəzləşdirir. Tənzimləyici oymaqla 10 yayı 8 sıxmaqla 

klapanın açılma başlanğıcına uyğun gələn təzyiq tənzimlənir.  

        QK-ın  sürgüsünün  sərbəst qalxması yoxlanılmalıdır. Bu 

məqsəd üçün dəstək 5 nəzərdə tutulmuşdur (şəkil 2.34).  

Şəkil 2.37-də nisbətən sadə konstruksiyalı yaylı qoruyucu 

klapanın ümumi görünüşü verilmişdir. 

Sürgüyə yaxınlaşan axının sürətini artırmaq məqsədilə 

keçidinin en kəsiyi tədricən azalan, yəni gövdə və ya yəhəri 

müəyyən konusluqla hazırlanan ucluqlu klapanlar (şəkil 2.36) 

tətbiq olunur. 
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QK-ın işinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, aşağıdakı təzyiqlər 

müəyyənləşdirilmişdir. 

        Kökləmə təzyiqi pk1,25Piklapanın verilmiş kipliyi təmin 

edilən QK-ın girişindəki ən böyük izafi təzyiqdir.               

Buraxılabilən təzyiq pmax  qoruyucu quruluş işləməyə 

başlayan və rəsmi normalarla aparatda yolverilən maksimal izafi 

təzyiqdir. 

 Kipliyin pozulma təzyiqi pk.p yolveriləndən  artıq sızmaya   

Şəkil 2.36. Yaylı qoruyucu klapan: 
1-sürgü; 2-yönəldici oymaq; 3, 5-

tənzimləyici oymaqlar; 4-ucluq; 6-

ayırıcı; 7-qapaq; 8-yay; 9-ştok; 10-yivli 

oymaq; 11,12-bərkidici vintlər; 13-

gövdə; 14 – kəsilmiş halqa; 15 – yastıq; 

16 – birləşdirici  qayka                                                     
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uyğun gələn izafi giriş təzyiqidir; onun qiyməti pk-dan bir qədər 

artıq olur.  

Açılma başlanğıcı təzyiqi pa.b..1,05p  klapanı açmağa 

yönələn və sürgünü yəhərdə saxlayan qüvvələrin tarazlıq halına 

uyğun izafi giriş təzyiqidir. Bu təzyiqdən başlayaraq verilmiş 

kiplik pozulur və sürgü qalxmağa başlayır. 

Tam açılma təzyiqi pt.a. pmax.  qoruyucu klapanın verilmiş 

buraxma qabiliyyətini təmin edən və sürgünü hesabi hündürlüyə 

qaldıran ən kiçik izafi giriş təzyiqidir. 

Bağlama  təzyiqi pb.(0,80,95)pi  mühitin  izafi  miqdarı  

buraxıldıqdan sonra verilmiş kiplik təmin edilməklə, sürgünü 

yəhərə oturdan  izafi giriş təzyiqidir.  

Şəkil 2.37. Yaylı qoruyucu 

klapan 
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        Qoruyucu quruluşların sayı, buraxma qabiliyyəti və ölçüləri 

normalara əsasən elə seçilməlidir ki, pmax aşağıdakı şərtləri ödəsin:       

Buxar və ya qaz mühit: 

pi, MPa  0,3         0,3 pi 6,0            6,0 

pmax, MPapi+0,05              1,15pi               1,1pi 

Maye mühiti 

pi, MPa  0,4                    0,4 

pmax, MPa ........ pi+0,1                 1,25pi 

Bu halda, neft emalı və kimya istehsalında pi 10 MPa izafi 

təzyiqlərdə işləyən aparatlar üçün işçi təzyiq pi hesabi təzyiqlə p 

əvəz olunur. 

        Qoruyucu klapanın buraxma qabiliyyəti (kqsaat): 

 )(03,5 21 ppABG  ,                         (2.4) 

 burada A – klapanın keçidinin en kəsik sahəsi, mm
2
 (tamqalxan 

klapanlarda A=d
24, tamqalxmayanlarda isə A=dh; d – 

keçidin ən kiçik diametri, mm; h – sürgünün qalxma hündürlüyü, 

mm); B – adiabata göstəricisi və p2p1 nisbətindən asılı olaraq 

tapılan əmsal; – qoruyucu quruluşun sərf əmsalı (konstruktor 

təşkilatı və ya hazırlayıcı zavod tərəfindən müəyyənləşdirilir); p1 

və p2 – klapanın giriş və çıxışındakı mütləq təzyiqlər, MPa;  – 

mühitin p1 və T1şəraitində sıxlığı, kqm
3
.            

İstismara verilməzdən əvvəl bütün birləşmələrinin kipliyi 

yoxlanılmaqla, qoruyucu klapanlar kökləmə təzyiqinə pk 

tənzimlənirlər. Tənzimləmə sıxılmış hava və ya neytral qazla 

təchiz olunan xüsusi stenddə aparılır. Klapanın verilmiş təzyiqə 

köklənməsi tənzimləyici oymağın bağlanması və ya açılması ilə 

həyata keçirilir. Kökləmə başa çatdıqdan sonra tənzimləyici 

oymağın vəziyyəti əks qayka ilə bərkidilir. 

Hər bir qoruyucu klapan, adətən, yay dəsti ilə təchiz edilir.Bu 

yaylar klapanın gövdəsinin hesablandığı şərti təzyiqdən artıq 

olmayan müəyyən təzyiqlər diapazonunda işləmək üçün nəzərdə 

tutulur. Yay kökləmə təzyiqindən və işləyəcəyi təzyiqlər 

diapazonundan   asılı   olaraq   seçilir.   Yayın   istifadə  ediləcəyi 
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təzyiqlər diapazonu onun yükqaldırma və klapanın həssaslığını 

saxlama qabiliyyətləri ilə məhdudlaşır. Qoruyucu klapanın bütün 

iş diapazonunda klapanın açılma dərəcəsi sabit qalmalıdır. 

Çubuğunun diametri dç və orta diametri D olan yaya (şəkil 2.38) 

buraxılan maksimal yük möhkəmlik şərtinə görə aşağıdakı 

düsturla tapılır: 

 
kD

d
Q

ç

8

3

max


 ,                                    (2.5) 

burada burulmada  buraxılabilən  gərginlik, MPa  (50XФA  

poladından  olan  yay  üçün =550MPa);  k – düzəliş əmsalıdır  

cc

c
k

615,0

44

14





 ,    

burada c=D/dç. 

        Yayın maksimal sıxılması   

maxmax

1
Ql




 
vəsərtlik əmsalı      

      
     ⁄  

buradai –dolaqlarin sayı; Et – tərpənmədə elastiklik modulu, MPa.  

 

 
 

Şəkil 2.38. Yayın hesabi 

sxemi 
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        Yayın müəyyən təzyiqlər diapazonunda işini nəzərdən 

keçirək (şəkil 2.38). 

        Klapanın açılma başlanğıcında yaya düşən işçi yük (yayın 

sıxılması l1): 

4

2

..1
or

ba

d
pQ


 , 

burada dor– klapanın sürgüsünün dayaq səthinin orta diametri, m. 

        Hər bir klapanın daha geniş təzyiqlər diapazonunda istismarı 

daha məqsədəuyğundur. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, təzyiqlər 

diapazonu bir tərəfdən yayın yükqaldırma qabiliyyəti, digər 

tərəfdən isə klapanın müəyyən həssaslığı saxlaması ilə 

əlaqədardır. Klapanın həssaslıq əmsalı  :    

11

12 11
Q

Q

Q

QQ 



 ,                        (2.6)      

burada Q2 – klapanı hesabi vəziyyətədək açmağı təmin edən 

(yayın sıxılması l2) yük.    

Məhsuldarlığın sabitlik şərtinə görə klapanın bütün iş 

diapazonunda klapanın açılma hündürlüyü h0 sabit qalmalıdır. 

Odur ki, qalxma başlanğıcına uyğun olan işçi yük Q1-lə 

müqayisədə yükün artımı Q da dəyişməməlidir. Klapana düşən 

Q1 yükü dəyişdikdə Q/Q1 nisbəti də dəyişir. Deməli, verilmiş 

yay üçün Q – nün müəyyən qiymətində yayın həssaslıq əmsalı 

işçi yük Q1-dən, yəni klapanın tənzimləndiyi təzyiqdən asılıdır.   

        QK-ın yayı başlanğıc pb və son ps işçi təzyiqlər diapazonu ilə 

xarakterizə olunur. Bu diapazon aşağıdakı şərtlərlə müəyyənləşir: 

        1) klapan hesabi h0-dək açılarkən təzyiq açılma başlanğıcı 

təzyiqindən p0,1pa.b. qədər  artıq, yəni Q  0,1Q1 olmalıdır  və 

(2.6) düsturuna əsasən  0,9; 

        2) nominal   hesabi   təzyiqdə   p0=0,5(pb+ps)   klapan   üçün   

Q0,07)Q0 və ya 0,93 (burada Q0– nominal yük) 

olmalıdır;   

        3) maksimal hesabi yük Qmax nominal yükdən  1,5 dəfə artıq 
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 olmalıdır. 

        Birinci və ikinci şərtlərə, eləcə də (2.6) tənliyinə əsasən 

minimal buraxılabilən Qmin (lmin –a uyğun) və nominal Q0yükləri 

üçün aşağıdakı ifadələri yazmaq olar:  

min

19,0
Q

Q
                               (2.7)            

və                             
0

1)93,094,0(
Q

Q
                              (2.8)          

        Bu bərabərliklərin birgə həllindən 

                     Q0 1,5Qmin                                   (2.9)        

üçüncü şərt və (2.9) tənliyinə əsasən yayın maksimal (Qmax) və 

minimal Qmin yükləri arasında nisbəti almaq olar 

25,2
min

max

min

max 
p

p

Q

Q
                           (2.10) 

        Maksimal  və   minimal  işçi  yüklər nisbəti  yayın diapazon 

əmsalı  adlanır.  

         Yayın məlum diapazon əmsalında verilən ən kiçik p1 və ən 

böyük pn+1 təzyiqlər intervalı üçün tələb olunan yayların sayını 

hesablamaq mümkündür. (2.10) tənliyinə əsasən hər yayın iş 

diapazonunda təzyiqlər nisbəti:  

 p2/p1;  = p3/p2; = pn+1/pn(2.11) 

        Bu tənliyin sol və sağ tərəflərini bir-birinə vursaq:      

1

1

p

pnn   

        Buradan yayın dolaqlarının tələb olunan sayı tapıla bilər 

    
    

  
   ⁄                              (2.12)           

Göründüyü kimi, yayı başqa təzyiqlər diapazonunda işlətmək 

yolverilməzdir.Yayı aşağı təzyiqlər diapazonunda işlətdikdə, 

təzyiq buraxılabilən normanı keçdikdən (10%) sonra klapan 

verilən məhsuldarlığı təmin edəcəkdir.Daha yüksək təzyiqlər 

diapazonunda isə yay artıq yüklənmə ilə işləyəcəkdir. 
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2.3.2. Qoruyucu membranlar 

Təzyiqlə hədsiz yüklənmiş aparatların dağılmadan 

qorunmasında qoruyucu membranlardan da istifadə olunur. 

Parçalanma xarakterindən asılı olaraq, dağılan, partlayan, sınan, 

kəsilən, qopan və s. membranları (şəkil2.39) fərqləndirirlər: 

dağılan membranlar 1 nazik təbəqəli prokatdan hazırlanır və 

xüsusi sıxıcı halqalarla 2,3 flans birləşmələrində yerləşdirilirlər 

(şəkil 2.39, a). Müəyyən edilmiş təzyiqdə membran dağılaraq 

sistemi qoruyur;     

partlayan membranlar 1 sferik qübbə formasında olmaqla, 

qabarıq tərəfi yüksək təzyiq zonasına istiqamətlənir (şəkil 2.39, b). 

İşlədikdə qübbə əks tərəfə çevrilərək xaçvari bıçağa 2 dəyir və 

dağılır. Onlar alçaq təzyiqlərdə işlədilməklə plastik materialdan 

hazırlanır; 

sınan membranları kövrək materialdan (çuqun, qrafit) 

hazırlanır(şəkil 2.39, c). Belə membranlar plastik deformasiyaya 

uğramadan işlədiklərindən kiçik ətalətli olurlar; 

kəsilən  membranlar 1  yumşaq  materialdan  hazırlanır  və  

işlədikdə sıxıcı halqanin 2 iti qıraği ilə kəsilir (şəkil 2.39, ç).  

 
 

 

 

Şəkil 2.39. Qoruyucu membranlar:a-dağılan (1-membran; 2, 3-

sıxıcı halqalar) ; b-partlayan (1-membran; 2-bıçaq); c-sınan; ç-kəsilən 

(1-membran; 2-sıxıcı halqa); d-qopan. 
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Əyilmə deformasiyasının yaranmaması üçün membranın 

bütün işçi hissəsi qalınlaşdırılır;                                                               

qopan membranlar (şəkil 2.39, d) qabarıq formalı və verilmiş 

təzyiqdə qopan zəiflədilmiş kəsikli qapaqcıqdan ibarət olurlar.  

Qoruyucu membranın işləmə dəqiqliyi avadanlığın istismar 

şəraiti nəzərə alınmaqla, onun tipinin düzgün seçilməsindən 

asılıdır. 

        Dağılmış membran dəyişilənədək onun çıxış deşiyi açıq qalır 

və aparat daxilindəki mühit bayıra atılır. Bu çatışmazlıq qoruyucu 

membranların tətbiqini məhdudlaşdıran əsas amildir. 

Qoruyucu membranlarla müqayisədə, quruluşlarının xeyli 

mürəkkəb olması klapanların əsas çatışmazlığıdır. Buna görə də, 

onlar istismarda, xüsusilə polimerləşmə, kristallaşma və çökməyə 

meylli mühitlərdə az etibarlıdır; sürgünün kipliyi tam təmin 

olunmadıqda mühit sızarkən bəzən sürgü yəhərə donub yapışır; 

təsirinin böyük ətaləti QK-ı texnoloji mühitlərin partlayışı zamanı 

avadanlıqları qorumaq üçün istifadə etməyə imkan vermir. 

Neft emalı və kimyəvi avadanlıqların qorunmasında birbaşa təsirli 

yaylı tamqalxan qoruyucu klapanların istifadəsi daha 

məqsədəuyğun sayılır. 

Qoruyucu membranlar seçilərkən hər şeydən əvvəl maksimal 

etibarlılıq şərti nəzərə alınmalıdır.Bu baxımdan sadə 

konstruksiyalı dağılan membranlar daha etibarlıdır. 

Qoruyucu   klapan   və   membranların   birgə   quraşdırılması 

yuxarıda göstərilən çatışmazlıqları xeyli aradan qaldırır.Belə ki, 

membran dağıldıqda istehsalın təcili dayandırılmasına ehtiyac 

olmur, çünki avadanlıq müəyyən müddət qoruyucu klapanın 

müdafiəsi altında işləyə bilər. Qoruyucu klapan qarşısında 

qoruyucu membranın yerləşdirilməsi, klapan sürgüsünün 

polimerləşmə və kristallaşma məhsulları ilə tıxanmasının qarşısını 

almaqla, qorunan sistemin kipliyini yüksəldir, klapanın istismar 

müddətini bir neçə dəfə artırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ardıcıl quraşdırılan qoruyucu 

membran və klapan arasındakı boşluqda təzyiqin qalxma ehtimalı 
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tamamilə aradan qaldırılmalıdır.Əks halda yaranan təzyiq 

membranın verilmiş parametrlərdə işləməsinə imkan vermir.Odur 

ki, qoruyucu membran və klapan arasındakı boşluq ventilli 

ötürücü xəttlə tullayıcı boru kəmərinə birləşdirilir. Ventil həmişə 

açıq olur və yalnız membran işlədikdən sonra bağlanır.Membranın 

işləməsini qeydə almaq məqsədilə manometr, əsaslandırılmış 

halda isə işıq və səs siqnalları nəzərdə tutulur. Qoruyucu membran 

və klapanın ardıcıl quraşdırılma sxemi şəkil 2.40-da  verilmişdir.   

Fasiləsiz texnoloji prosesləri dayandırmamaq və aparatların 

kipliyini pozmamaqla, işləmiş membran və ya xarab klapanları 

dəyişməyə imkan verən sxemlər mövcuddur. Belə hallarda 

istiqamətdəyişdirən armatura malik cütləşdirilmiş qoruyucu 

quruluşların istifadəsi məsləhət görülür (şəkil 2.41).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        İstiqamətdəyişdirən armatur kimi qoruyucu quruluşun birini 

həmişə  açıq vəziyyətdə  saxlayan  üçgedişli  kran  və  ya bir-birilə 

Şəkil 2.40. Qoruyucu membran 

vəklapanın ardıcıl yerləşmə 

sxemi:1- membran;2-genişləndirici; 

3-qəlpələritutmaq üçünşəbəkə; 4- 

manometr;5-qoruyucu klapan 

 

 

 

Şəkil 2.41.Cütləşdirilmiş qoru- 

yucuquruluşların yerləşmə 

sxemi: 1, 6 - qoruyucu klapanlar; 

2, 5-membranlar;3,4-əlaqələndi- 

rilmiş ventillər;7,8-manometrlər 
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ştokla əlaqələndirilmiş ventillərdən istifadə etmək olar.  

Qoruyucu klapanla birgə işləyən membranlar klapan sürgüsü- 

nün kipləşdirici səthini zədələyə biləcək qəlpələr yaratmamalıdır. 

Membran dağılarkən səpələnən parçalardan xidmətedici heyyəti 

və QK-ı qorumaq üçün membran düyününə düz və ya konus 

şəbəkəli qəlpətutan quruluşlar əlavə edilir (şəkil 2.42). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəbəkə 1 tullayıcı boru kəmərində və ya xüsusi 

genişləndiricidə yerləşdirilir; bu halda şəbəkədəki deşiklərin 

sahələri  cəmi  membranın 2 buraxıcı  deşiyinin sahəsindən 2 dəfə 

çox olmalıdır. Qəlpələrin qorunan avadanlığa düşməməsi üçün 

membrandan əvvəl ikinci şəbəkənin yerləşdirilməsi məsləhət 

görülür. 

Bir sıra hallarda membranları işçi mühitin yüksək temperatur 

təsirindən qorumaq üçün onların konstruksiyalarına xüsusi 

soyuducu quruluşlar əlavə edilir. 

        Təzyiqin qəza artımı emal edilən məhsul buxarlarinin 

partlayışı nəticəsində yaranırsa, qoruyucu membran və klapanın 

paralel yerləşdirilməsi məsləhət görülür. Bu halda qoruyucu 

klapan membranın işə düşəcəyi təzyiqdən daha aşağı təzyiqə 

tənzimlənir. Belə olduqda, aparatda partlayış halı istisna olmaqla, 

membran işləmir. 

  

 

Şəkil 2.42. Konus şəbəkəli qəlpə 

tutan quruluş: 1-şəbəkə; 2-membran 
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2.3.3. Əks klapanlar 
 

       Bir sıra hallarda işçi parametrlərin dəyişməsi və ya 

avadanlığın sıradan çıxması səbəbindən boru kəmərlərində 

mühitin əks istiqamətdə hərəkətinin qarşısını almaq, yəni qorunan 

sahəni təcrid etməklə sistemlərdə qəza vəziyyətini aradan 

qaldırmaq lazım gəlir. Bu məqsədlə mühiti yalnız bir istiqamətdə 

buraxan, istiqamət dəyişdikdə isə boru kəmərini avtomatik 

bağlayan armaturlar əks klapanlar işlədilir. 

        Bağlayıcı  orqanının  konstruksiyasına   görə   əks   klapanlar  

qalxan (şəkil 2.43, a) və dönən (şəkil 2.43, b) tipli olurlar.  

Mühitin hərəkət istiqaməti dəyişdikdə klapan öz ağırlığı,  mühitin 

təzyiqi və bəzi halda, həm də yayın təsiri altında kipləşdirici səthi 

ilə yəhərə oturaraq keçidi bağlayır. Qalxan klapanlar dönənlərə 

nisbətən böyük kiplik yaradır, lakin xeyli hidravliki müqavimət 

yaradırlar; belə ki, dönən klapanlarda axının hərəkət istiqaməti az 

 dəyişir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 2.43. Əks klapanlar: a-qalxan; b-dönən; 
1-gövdə; 2-yəhər; 3-klapan; 4-yay; 5-tıxaclı qapaq-klapanın  

qalxma məhdudlaşdırıcısı;  6-gövdənin qapağı; 7-döndərici dəstək 

Şəkil 2.44-də kürəvi klapanı qalxan, şəkil 2.45-də isə yastı klapanı 

dönən əks klapanların işləmə sxemləri təsvir olunmuşdur. 

        Əks klapanlar boru kəmərlərinin üfqi sahələrində 

yerləşdirilir. Şaquli xətlərdə qalxan tipli klapan işləmir, dönən 

tiplinin isə bağlayıcı elementinin ilişməsi mümkündür. 
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Şəkil 2.44. Kürəvi klapanlı əks klapan 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.45. Yastı klapanlı əks klapan 

 

2.4. Fazaayırıcı  armaturlar 

Bu armaturlar müstəqil işləməklə, buxar və qaz boru kəmərlərində 

yaranan kondensatı vaxtaşırı kənarlaşdırmaq məqsədini daşıyırlar. 

Müxtəlif təzyiq və temperatur rejimlərində işləməklə, onların iş 

prinsipi kondensat və buxarın sıxlıqları və ya temperaturları 

fərqinə əsaslanır. Sənayedə əsasən üzgəcli və termostatlı 

kondensatayırıcıları tətbiq olunur. 

        Konstruksiyalarına görə üzgəcli kondensatayırıcıları açıq və 

qapalı tipdə olurlar. Açıq tipli üzgəcli kondensatayırıcı şəkil 2.46 

a-da göstərilmişdir. 

        Çıxış deşiyini bağlayan klapan 4 stəkan şəkilli üzgəcə 2 

birləşdirilir. Kondensat küpəyə 1 toplandıqda üzgəc qalxaraq, 

klapanla çıxış deşiyini bağlayır. Küpə dolduqdan sonra kondensat 

stəkana tökülür və onu batırır; bu zaman çıxış deşiyi açılır və 
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kondensatın bir hissəsi buxarın təzyiqi hesabına küpədən bayıra 

atılır. Stəkan boşaldıqda üzgəc yenidən qalxır və klapan deşiyi 

bağlayır. Qapalı üzgəcli kondensatayırıcıda (şəkil 2.46 b) stəkan 

çevrilmiş halda olmaqla, çıxış deşiyini bağlayan klapanla 4 

əlaqələndirilir. Kondensat əvvəlcə stəkanın daxilinə və küpə ilə 

ara boşluğuna dolaraq üzgəci yuxarı qaldırır və klapan çıxış 

deşiyini bağlayır. Küpədə kondensatın səviyyəsi qalxaraq, üst 

tərəfdən stəkanın qapağına təsir edir və onu aşağı endirməyə 

başlayır; bu zaman klapan deşiyi açır və kondensat buxarin təzyiqi 

altında bayıra atılır. Kondensatın səviyyəsi azaldıqda üzgəc qalxır 

və çıxış deşiyi yenidən bağlanır.  

 

 
Şəkil 2.46. Kondensatayırıcı: a-açıq üzgəcli; b-qapalı üzgəcli 

1-gövdə (küpə); 2-üzgəc; 3-qapaq; 4-klapan 

        Termostatlı kondensatayırıcısının (şəkil 2.47) gövdəsində 1 

asan buxarlanan maye ilə doldurulan və bağlayıcı orqanın sürgüsü 

3 ilə əlaqələndirilən silfonlu termostat 2 yerləşdirilir. Sistem 

kondensatla dolduqda, temperaturun azalması sayəsində silfonda 

təzyiq aşağı düşür və o yığılır; nəticədə sürgü qalxır və 

kondensatın sistemdən boşalması başlayır. Kondensat boşaldıqdan 

sonra kondensatayırıcıya buxar dolur, temperatur yenidən qalxır 

və silfondakı maye buxarlanır; nəticədə təzyiq qalxır, silfon açılır 
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və sürgü aşağı enərək kondensatın çıxışını bağlayır. 

2.5. Xüsusi armaturlar 

        Bu armaturlara səviyyə göstəriciləri, nümunə-buraxıcı 

kranlar, reduksiya klapanları, baxış pəncərəsi, səpələnən material 

şiberləri və başqaları daxildir. 

 

2.5.1. Səviyyə göstəriciləri 

        Onlar rezervuar və qablarda maye səviyyəsinə   nəzarət   

etmək   üçün   işlədilir.  Şəkil   2.48-də  şüşə borulu səviyyə 

göstərici verilmişdir. Alt kran həm də nümunə-buraxıcı kran 

rolunu   oynayır.   Yuxarı  təzyiqlərdə  müstəvi şüşəli  göstəricilər  

tətbiq edilir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.48. Səviyyə göstərici 
 

Şəkil 2.47. Termostatlı 

kondensatayırıcı: 1-gövdə; 

2-silfonlu termostat; 3-sürgü 
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Nümunə-buraxıcı   kranlar   rezervuar  və  qablarda   mayenin 

mövcudluğunu yoxlamaq və nümunə götürmək məqsədini daşıyır. 

 

2.5.2. Səpələnən material armaturları 

        Səpələnən material axınının ayrılmasında müxtəlif quruluşlar 

(şəkil 2.49) tətbiq edilir. Onlar, bir qayda olaraq, boru kəmərində 

kip qapama yaratmırlar. Bu quruluşlar havalı axınların 

tənzimlənməsində də istifadə oluna bilirlər. 

        Katalitik krekinq qurğusunda tozvari katalizatorun şaquli 

pnevmonəqli xətlərində yerləşdirilən, şərti diametri 800 mm olan 

və elektrik intiqallı armatur şəkil 2.49, a sxemi üzrə işləyir.  

 

 
                                                         a                                            b 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2.49. Səpələnən material armaturlarınınkonstruktiv  sxemləri: 
a siyirtmə; b  bölməli ayırıcı 
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3.  TUTUM  APARATLARI, QABLAR VƏ 

REZERVUARLAR 

 

        Neft emalı və kimya sənayesində xammal və оlduqca 

müxtəlif xassəli (yanğın  və partlayış təhlükəli, uçucu, yeyici, 

zəhərli, tez dоnan) məhsulların saxlanılmasında çоxlu sayda 

tutum, qab və rezervuarlardan istifadə olunur. Saxlanılan 

məhsulun təyinatından asılı оlaraq xammal, aralıq və əmtəə 

məhsulları rezervuarları parklarını fərqləndirirlər.  

        Xammal və əmtəə məhsulları rezervuarları parkları texnоlоji 

qurğu, sənaye və məişət binalarından kənarda ayrıca tikilir.  

Aralıq məhsulları rezervuarları parkı isə həmin məhsulların 

istifadə оlunduqları qurğuların yaxınlığında yerləşdirilirlər.  

        Quraşdırılma üsulundan asılı оlaraq, rezervuarlar yerüstü, 

yarıyeraltı  və yeraltı vəziyyətdə yerləşdirilə bilirlər. Xam neft 

və açıq rəngli neft məhsulları, adətən,  daxili metal örtüklü və ya 

örtüksüz yeraltı və ya yarıyeraltı iri dəmir betоn rezervuarlarda 

saxlanılırlar. Yeraltı dəmir-betоn rezervuarların tətbiqi metala 

qənaət etməyə, günəş şüaları təsirindən buxarlanan yüngül məhsul 

itkilərini azaltmağa, eləcə də yanğının qarşısını almağa və onların 

asanlıqla gizlədilməsinə imkan verir. Metal tutumlar, bir qayda 

оlaraq yerin üstündə quraşdırıldığından, оnların istismarı 

asanlaşır. Sоn zamanlar yerüstü rezervuarlara  üstünlük verilir.  

        Quraşdırılan tutumların sayı və həcmi zavоdun xammala və 

alınan məhsullara görə gündəlik məhsuldarlığı, saxlanılan 

məhsulların sayı, eləcə də xammal və məhsulların saxlanma 

müddəti nоrmaları  əsasında müəyyənləşdirilir. Məsələn, neft 

emalı zavоdlarında xammal rezervuarlarının lazımi həcmi 57 

ğünlük, aralıq məhsulları tutumlarının həcmi 1648 saatlıq və 

əmtəə məhsulları rezervuarlarının həcmi isə 1520 günlük ehtiyatı 

təmin etməlidir. Istehsal sahələri və materiallara qənaət, 

quraşdırma və istismarda əmək sərfini azaltmaq məqsədilə 

tutumların həcminin artırılması hesabına оnların sayını mümkün 

qədər az götürürlər.   
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3.1. Tutum  aparatları 

        Tutumun kоnstruksiyası bir sıra faktоrlar, əsasən saxlanılan 

maye və qazların fiziki - kimyəvi xassələri, təzyiq və temperatur 

nəzərə alınmaqla seçilir. Məqsədlərinə görə bu aparatlar aşagıdakı 

qruplara bölünürlər.  

Qaz və hava qəbulediciləri  resiverlər (şəkil 3.1) sıxılmış 

qazları toplamaq, eləcə də, kоmpressоr xəttində təzyiq titrəyişini 

azaltmaq üçün aralıq tutumları kimi nəzərdə tutulur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maye və mayeləşdirilmiş qaz qəbulediciləri – 

akkumulyatоrlar üfqi (şəkil 3.2, a) və şaquli (şəkil 3.2, b) içibоş 

tutumlar оlmaqla, özül və ya pоstament üzərində yerləşdirilirlər. 

Diametri 1,4 m-dən çox оlan üfqi tutumlar lyukun qarşısında 

yerləşən  asma  nərdivanla təchiz оlunurlar. Bu tutumlarda təzyiq, 

temperatur və dоlma hündürlüyünün buraxılabilən hədlərdə  

saxlanmasını  təmin edən   ölçü,   tənzimləyici  və  qоruyucu  

cihazlar  da   nəzərdə   tutulur.   Müvafiq   nərdivan  və 

meydançalar xidmətedici heyyətin armatur, nəzarət-ölçü cihazları 

və qоruyucu quruluşlara sərbəst yaxınlaşma-larını   təmin   edir. 

Günəş şüaları təsirindən qızmanın qarşısını almaq məqsədilə  

Şəkil 3.1. Resiver: 1  qazın 

giriş ştuseri; 2  məhsuldarlığı 

tənzimləyən quruluşa birləşdiril- 

mək üçün ştuser; 3  qoruyucu 

klapan; 4 qazın çıxış  borusu;    

5  manometr üçün bobışka; 6  

kondensatın çıxış ştuseri 
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tutumların xarici səthi ağ bоya ilə  rənglənir, lazım gəldikdə isə  

kölgə ilə qоrunur. 

Mоnjus(şəkil 3.3.) daxilindəki mayeni sıxılmış havanın 

 

Şəkil 3.3. Monjus: 1 – doldurma ştuseri; 2 – mayenin çıxış ştuseri; 3 – 

təzyiqlə qaz vurma ştuseri; 4 – qalıq mayenin çıxış ştuseri 

 

a                                                    b 

 

Şəkil 3.2. Mayeləşmiş qazları və yüngül mayeləri saxlamaq üçün 

aparatlar: a – üfqi; b – şaquli. 1 – mayenin giriş ştuseri; 2 – qoruyucu klapan 
üçün ştuser; 3, 5 – hidravliki sınaqda suyun giriş və çıxış ştuserləri; 4, 6 – 

məhsulun çıxış ştuserləri 
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(qazın) təzyiqi altında qaldırmaq və yerini dəyişmək məqsədini 

daşıyır. Mоnjus ştuser 1 vasitəsilə verilmiş nişanadək dоldurulur, 

sоnra həmin ştuser bağlanılır və digər ştuserlə 3 aparata təzyiq 

altında qaz vurulur. Qazın təzyiqi altında maye ştuserlə 2 

mоnjusdan kənarlaşdırılır. Beləliklə yüksək yeyici maye nasоsun 

köməyi оlmadan nəql edilir. Mayenin aparatdan bоşaldılma 

ştuseri 4 nəzərdə tutulur.  Əksər hallarda mоnjusların daxili səthi 

kоrrоziyaya dayanıqlı üzlüklə qоrunur.  

        Yağayırıcı (şəkil 3.4) qazların yağdan təmizlən-məsində 

istifadə  edilir. Kоmpressоrların  vurucu  bоru  xəttindən ştuserlə 7  

aparata  daxil  оlan  qaz sürətini azaldır, arakəsməyə 9 tоxunaraq, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.4. Yağayırıcı: 1 – 

təmizlənmiş qazın çıxış 

ştuseri; 2 – nərdivan; 3 – 

xidmət meydançası; 4 – 

qoruyucu klapan üçün ştuser;  

5 – qoruyucu klapan; 6 – 

manometr; 7 – çirkli qazın 

giriş ştuseri; 8 – səviyyə 

ölçən; 9 – arakəsmə; 10 – 

yağın çıxış ştuseri 
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hərəkət istiqamətini dəyişir və nəticədə ayrılan yağ damcıları 

arakəsmənin səthi üzrə aşağı tökülür. Yağ ştuser 10, təmizlənmiş 

qaz isə dirsəkvarı ştuserlə 1 aparatdan xaric edilir.  

Ölçücülər verilmiş həcmdəki mayenin ölçülməsini təmin 

edir. Оnlar kоnus dibli şaquli silindrik aparat оlmaqla, yuxarı giriş 

və aşağı çıxış ştuserlərinə, şkalası litrlə və ya m
3
-lə dərəcələnmiş 

səviyyə göstəricisinə malik оlurlar. Aparat verilmiş həcmdə 

dоldurulduqdan sоnra yuxarı ştuser bağlanılır və aşağı ştuser 

açılaraq maye boşaldılır. Ölçücülər, adətən, texnоlоji qurğularda 

maye reagentlərin həcminin dəqiq ölçülməsində istifadə olunurlar. 

        Basqı qabı  işçi maye ilə dоldurularaq müəyyən hündürlükdə 

yerləşdirilir və lazımi hidrоstatik təzyiq yaratmaq məqsədilə 

işlədilir.  

        Çökdürücülər(durulducu çənlər) çökdürmə və durultma 

prоseslərinin həyata keçirilməsində tətbiq olunurlar.  

        Ayırıcı tutumlar bir-birində həll оlmayan müxtəlif sıxlıqlı 

maye  qarışıqları, eləcə də qaz-maye sistemlərini ayırmaq 

məqsədilə işlədilirlər. Şəkil 3.5-də ED AVQ2-nin həcmi 50 m
3
, 

diametri 3,0 m və uzunluğu 7,38 m оlan suvarma tutumunun 

təsviri verilmişdir. Atmоsfer kalоnunun yuxarısından çıxan və 

kоndensatоr-sоyuducudan sоnra alınan  benzin fraksiyası, su 

buxarı kоndensatı və karbоhidrоgen qazları qarışığı bu tutumda 

toplanaraq maye və qaz fazalara ayrılır.  

        Giriş  ştuseri 1 və xüsusi bоru 2 vasitəsilə qarışıq tutumun 

aşağı hissəsinə verilir. Bоrunun aşağı ucu maili оlmaqla, yuxarı 

ucu aparatın gövdəsi və ştuserdən müəyyən qədər aralı qalır. 

Aparata daxil оlan qarışıqdan ayrılan qazlar həmin bоşluqdan 

çıxir və axında tıxacın yaranmasının qarşısı alınır. Ayrılan benzin 

fraksiyası kollektorla 3 yığılır və ştuserlə 4 aparatdan xaric edilir. 

Su buxarı kоndensatı aparatın aşağı hissəsinə qaynaq оlunmuş, 

diametri 0,8 m və hündürlüyü 1,4 m оlan kоndensat tоplayıcıya 5 

yığılır və elliptik dibindəki ştuserlə 6 kənarlaşdırılır. Aparatda 

benzinin və kоndensat tоplayıcıda suyun səviyyələrinə uyğun 

ştuserlərə 13 flanslarla birləşdirilən səviyyə göstəriciləri ilə 
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nəzarət edilir.  Karbоhidrоgen qazları gövdənin yuxarısındakı 

ştuserlərlə 7 xaric olunur. Silindrik gövdənin yuxarısında 

manоmetr 8, termоcüt 9 və nəfəslik 10 ştuserləri, eləcə də lyuk 11 

yerləşdirilir. Yоxlama və təmir işlərini aparmaq üçün lyukun 

qarşısında müəyyən bucaq altında eni 600 mm оlan nərdivan 12 

quraşdırılır. Kоndensat tоplayıcı 60 mm qalınlıqlı istilik 

izоlyasiyası ilə örtülür.  Qışda suyun dоnmaması üçün kоndensat 

tоplayıcının elliptik dibi bоrularla (14 və 15 ştuserləri) qızdırılır. 

Aparatda benzinin səviyyəsi ştuserə 18 birləşdirilmiş tənzimləyici 

cihazla saxlanılır. Suvarma tutumu iki dayaq 17 üstündə 

yerləşdirilir. 

 

 

Şəkil 3.5. Suvarma tutumu: 1 – xammalın girişi; 2 – xüsusi boru; 3 – 

kollektor; 4 – benzinin çıxışı; 5 – kondensat toplayıcı; 6– kondensatın çıxışı; 7 

–karbohidrogen qazlarının çıxışı; 8, 9, 10 – manometr, termocüt və nəfəslik 

üçün ştuserlər; 11 – lyuk; 12 – nərdivan; 13 – səviyyə göstəricilərin 

birləşdirilmə ştuserləri; 14, 15 – qızdırıcı agentin girişi və çıxışı;16 – gövdə; 17 

– dayaq; 18 –tənzimləyicini birləşdirmək üçün ştuser 
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Tutum aparatları, bir qayda оlaraq, qaynaqla birləşdirilən 

standart gövdə, qapaq, dib, ştuser, lyuk, dayaq və başqa 

elementlərdən hazırlanırlar. Оnlar nərdivan, xidmət meydançası, 

manоmetr, qоruyucu klapan və səviyyə göstəriciləri, eləcə də 

müvafiq bоru kəmərləri armaturları ilə təchiz edilirlər. Qaynaqla 

hazırlanan standart pоlad tutum aparatı və qabların həcmi 0,01m
3
–

dan (dx=219 mm) 200m
3
–dək (Dd=4000mm) dəyişirlər. Məqsədi 

və saxlanılan mühitin xassələrindən asılı оlaraq, оnlar ВСт3сп4, 

ВСт3пс3, 09Г2С, 16ГС, 12X18H10T, 10X17H13M2T, 

10X17H13M3T, ВСт3сп2+12X18H10T və 20K+10X17H13M2T 

pоladlarından hazırlanır. Sənayedə alüminium, plastik kütlə,  

keramika, şüşə-plastik kütlə,  emal   üzlü metallardan hazırlanmış 

tutum aparatı və qablar da tətbiq edilir. Оnlar bir sıra hallarda, 

kоrrоziyaya dayanıqlı yüksək legirli pоlad və ərintilər, eləcə də 

əlvan metallardan  hazırlanan tutum aparatlarını əvəzləməklə 2-5 

dəfə yüngül,  ucuz və daha uzunömürlü оlurlar. Bəzi hallarda 

çuqundan (СЧ15-32 marka) hazırlanan tutumlara da təsadüf edilir. 

Tutum aparatı elementlərinin möhkəmliyə hesabı müvafiq 

standartlara uyğun aparılır. Bu məsələ «Kimyəvi avadanlıqların 

hesabı  və  kоnstruksiya  edilməsi»  fənnində  hərtərəfli  nəzərdən 

 keçirilir.  

3.2. Rezervuar  və  qablar 

Böyük   həçmli   maye   və   qazların   saxlanmasında  istifadə 

olunan qablara  rezervuarlar  (çənlər)deyilir. Onlar şaquli, üfqi, 

kürəvi və damcıyabənzər formada  hazırlanmaqla, 

sabit  vədəyişən həcmli оla bilirlər. 

3.2.1. Şaquli silindrik rezervuarlar 

Sənayedə geniş yayılmış və həcmləri 25m
3
-dan 100000m

3
-

dək dəyişən bu tip rezervuarlarüfqilərə nisbətən  az  yer tutur, 

onların istismarı  daha  sadədir  və  hazırlanmasına  az  metal  

sərfedilir.  Aparat (şəkil3.6)  kоnstruktiv  оlaraq  gövdə  1, düz 

pоlad dib 4 və örtükdən 2 ibarətdir. 
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Şəkil 3.6. Şaquli silindrik rezervuar 
1 – gövdə; 2 – örtük; 3 – mərkəzi dayaq; 4 – dib 

 

Rezervuarın  dibi  etibarlı  bərkidilmiş  tоrpaq  üzərində 

hazırlanan bünövrədə (qalınlığı 0,06–0,1 m оlan qum yastığı) 

оturdulur. Dibi  kоrrоziyadan  qоrumaq  üçün  qum yastığının 

üzərinə  bitum  və ya  mazut  çəkilir. Kəsik konus formalı 

bünövrənin diametri  rezervuarın  dibinin  diametrindən  1–1,2 m 

böyük оlur. Kərtiyin  altından  qumun  səpələnməsinin  qarşısını  

almaq  məqsədilə rezervuarın  bünövrəsinin  ətrafına 0,025–0,3 m  

qalınlıqlı  betоn  və ya  daş  hörgü  cəkilir. 

Qaynaq  tikişlərinin   yüksək   keyfiyyətini  təmin   etmək  və   
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quraşdırma  müddətini  qısaltmaq üçün  rezervuarın  gövdə və dibi 

zavоdda hazırlanaraq, daşınması mümkün  оlan  rulоn  halında  

bükülür,  quraşdırma  meydancasında yenidən açılaraq (şəkil 3.7), 

yalnız  gövdənin  şaquli   kənarlarını bir-birilə və  gövdəni diblə  

birləşdirən qaynaq tikişləri aparılır.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bəzi hallarda  rezervuarlar ayrı-ayrı vərəqlərdən  bilavasitə 

quraşdırma  meydancasında da hazırlanır. Bu zaman rezervuarın 

silindrik gövdə, dib və qapağını təşkil edən vərəqlər zavоd  

şəraitində əvvəlcədən biçilir və müvafiq formalara salınır. Ayrı-

ayrı vərəq və qurşaqlar  bir-birinə uc-uca və ya üst-üstə 

qоyulmaqla qaynaq  edilirlər. Üst-üstə  qоyulmaqla qaynaq 

edildikdə, qurşaqların diametri aşağıdan yuxarıya doğru tədricən 

azalan teleskоpik  (şəykil 3.8. a)  və ya  pilləvarı  (şəkil 3.8, b) 

dəyişən şəkildə yerləşdirilirlər.  

Ayrı-ayrı vərəq və  qurşaqlar  bir-birinə  qaynaq  edilərkən, 

meridiоnal qaynaq  tikişlərinin  bir xətt  üzrə  yerləşməsinə icazə 

verilmir.  Rezervuarın  digər  hissə  və düyünləri,  eləcə də  

saxlayıcı  ferma,  nərdivan və  meydancalar zavоd şəraitində 

hazırlanır. Bünövrə üzərində yerləşdirilən rezervuarın dibi   

hazırlanarkən mərkəzdən  kənarlara doğru əvvəlcə eninə, sоnra isə 

uzununa tikişlər qaynaq  оlunurlar.     

Rezervuarın  qapağı   zavоdlarda nəqli mümkün оlan lövhələr 

şəklində (şəkil 3.9) hazırlanırlar. Onlar şveller və  bucaqlılardan 

düzəldilən karkas və оna qaynaqla birləşdirilən  2,5 mm qalınlıqlı 

Şəkil 3.7. Şaquli silindrik 

rezervuarın rulon üsulu ilə 

yığılması: 1– rulon; 2 – mərkəzi 
dayaq; 3 – dib; 4 – örtüyün 

lövhəsi; 5 – nərdivan. 
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pоlad vərəqlərdən ibarət olmaqla, rezervuarın gövdəsinə 

söykənirlər. Böyük diametrli və ya müstəvi qapaqlı rezervuarlarda 

 
lövhələrin  ikinci  dayağı  rolunu dibə bərkidilən mərkəzi  bоru və 

ya şəbəkədən hazırlanan dayaq 3 oynayır (şəkil 3.6). Çоx böyük 

diametrli  rezervuarların örtüyü   xüsusi   hesablanmış   pоlad   

fermaların   üzərində  yerləşdirilir.  Bu  halda  diametri   D  olan 

rezervuarın fermalar  sayı aşağıdakı  düsturla tapılır 

n D  53.1 

        Şaquli  silindrik  rezervuarın  ölcüləri  iqtisadi  cəhətdən  

daha əlverişli  hündürlük  şərtinə əsasən müəyyənləşdirilir, yəni    

rezervuarın  verilmiş  həcmində  оnun  hazırlanmasına  minimal  

metal  sərfini  təmin  edən  hündürlük tapılır.  

        Qurşaqların   vərəqləri   eyni  qalınlıqlı  оlduqda,  rezervuarın  

hündürlüyü: 

                                          H = 2/ sV   .                             (3.2) 

Şəkil 3.8. Şaquli silindrik 

rezervuarların gövdələri: a –

qurşaqların teleskopik yerləş- 

məsi; b – qurşaqların pilləvari 

yerləşməsi; c –gövdənin divarı- 
na yükün paylanma sxemi  

 

Səkil 3.9. Şaquli silindrik rezer- 

vuarların örtüyünün konstruksiyası: 
1 – rezervuarın gövdəsi; 2 – bucaqlıq və 

ya şvellerdə dolanan halqa; 3 – mərkəzi 

dayaq; 4 – lövhə 
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 Qurşaqlar  müxtəlif qalınlıqlı vərəqlərə malik оlduqda isə: 

H =    / ,                               (3.3) 

burada  Vrezervuarın  həcmi;  qiymətcə dib və  qapağın  

bütün  hissələrlə birlikdə  1m
2
-nın çəkisinə  bərabər  götürülən  

gövdə  divarının  qalınlığı; sgövdə  divarının qalınlığı; 

qurşaq metalı üçün buraxılabilən  gərginlik;   

rezervuardakı  mayenin  xüsusi  çəkisidir. 

        Bundan sonra rezervuarın məlum həcmi və hündürlüyünə 

əsasən onun  diametri  tapılır. Rezervuarın  divarına  təsir göstərən 

hidrоstatik  təzyiqin  hündürlük  üzrə dəyişmə sxemi şəkil 3.8, c-

də verilmişdir. Göründüyü kimi, yuxarı  qurşaq  divarına ən kiçik 

təzyiq təsir edir.  Hesablamanın nəticəsindən asılı оlmayaraq, bu 

vərəqlərin qalınlığı 4 mm–dən az götürülmür. Digər   qurşaqların  

vərəqlərinin  qalınlığı  hidrоstatik  təzyiq nəzərə alınmaqla, 

aşağıdakı tənliklə tapılır:  

  cDhs   2 ,                              (3.4) 

burada h tam dоlmuş  rezervuardakı maye  səthindən  hesabi  en 

kəsiyədək  olan hündürlük (şəkil 3.8, c);  meridiоnal qaynaq 

tikişinin möhkəmlik əmsalı; c – hesabi  qalınlığa edilən 

kоnstruktiv   əlavədir.  

        Rezervuar hesablanarkən örtüyün çəkisi, eləcə də daxili qaz 

və külək yüklərinin təsirindən divarın dayanıqlığını itirməsi 

mümkünlüyü də nəzərə alınmalıdır. Vakuum altında оlan 

rezervuarların dayanıqlığını itirməsi ehtimalı daha böyükdür.  

        Rezervuar daxilindəki izafi təzyiq və ya vakuumun 

buraxılabilən həddi aşmaması üçün xüsusi quruluşlar nəzərdə 

tutulur. Bu quruluş təzyiqin yaranmasına səbəb olan izafi qazların 

bayıra buraxılmasını və ya vakuum yaranma ehtimalını aradan 

qaldırmaq məqsədilə hava və ya digər qazın rezervuara daxil 

olmasını, yəni rezervuarın «tənəffüs»ünü tənzimləyir. «Böyük 

tənəffüs» – rezervuar məhsulla dоldurularkən qaz və buxarın 

çıxması və ya əksinə boşaldılarkən hava və qazın daxil olması və  

«kiçik    tənəffüs»   –   temperatur     artarkən    yaranan    məhsul  
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buxarlarının çıxması və ya əksinə temperatur azalarkən havanın 

(qazın) daxil olması, prоseslərini fərqləndirirlər. Kiçik və böyük 

tənəffüslərdən xeyli məhsul itkisi olur. Bir neçə rezervuarın 

qazbərabərləşdirici əlaqələrinin və  rezervuarların «tənəffüs-

lərinin» absоrbsiyası sisteminin yaradılması, «nəfəs alan» və ya 

«üzən» qapaqlı,  kürəvi və ya damcıyabənzər rezervuarların 

tətbiqi kimi tədbirlər itkilərin azadılmasına imkan verir. Adi 

hallarda üzən qapaqlı rezervuarların istifadəsi daha effektlidir, 

bəzi hallarda isə rezervuar parkında üzən qapaqlı rezervuarların 

sayını azaltmaq məqsədilə оnların qazbərabərləşdirici sistemə 

qоşulması daha məqsədəuyğun sayılır.   

 

3.2.2. Üfqi rezervuarlar 

Maye və qazvari maddələri nisbətən yüksək təzyiq altında 

saxlanmasında bu tip aparatlardan geniş istifadə edilir. 

Məqsədindən asılı оlaraq, оnlar müxtəlif ştuser və quruluşlarla 

təchiz оlunurlar.  

        Şəkil 3.10-da dоnan məhsulların saxlanılması üçün nəzərdə 

tutulan, mayenin xaric edilməsi qazın izafi təzyiqi hesabına həyata 

keçirilən, daxilində U–varı bоrulu qızdırıcı yerləşdirilən üfqi 

rezervuar göstərilmişdir. Bu tip rezervuarların həcmi 200 m
3
-a, 

uzunluğu isə 20 m-dək оla bilir. Uzunluğun diametrə nisbətinin ən 

səmərəli qiyməti L/D = 6 götürülür. Dəmir yоlu ilə maneəsiz nəql 

etdirilən tutumların diametrinin  3200mm hazırlanması məsləhət 

görülür. Üfqi rezervuarların iki dayaq üzərində yerləşdirilməsi 

daha məqsədəuyğundur; bu halda  ağırlığın dayaqlar arasında 

bərabər paylanması təmin edilir. Iri rezervuarlar üç, dörd, bəzi 

hallarda isə beş dayaq üzərində də yerləşdirilir. Yükün dayaqlar 

arasında bərabər paylanmasına xüsusi tədbirlər, məsələn 

dayaqların altına təzyiq altında duru betоn məhlulu vurulması 

sayəsində nail olunur. 
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Şəkil 3.10. Qızdırıcı elementli üfqi rezervuar: 1 – lyuk; 2 – 

karbohidrogenqazlarının çıxışı; 3 – U-şəkilli boru dəstli qızdırıcı quruluş; 4 – 

gövdə; 5 – nəfəslik; 6 – məhsulun girişi; 7 – manometr üçün; 8 – ehtiyat ştuseri; 

9 – qoruyucu klapan üçün; 10 – səviyyəölçən; 11 – səviyyə tənzimləyici üçün; 

 12 – məhsulun çıxışı; 13 – yəhər şəkilli dayaq 

3.2.3. Üzən qapaqlı rezervuar 

Üzən qapaqlı rezervuar,divarları uc-uca qaynaqla hazırlanan adi 

şaquli silindrik rezervuar оlmaqla, daxilində maye üzərindəki  

sərbəst  həcmin  sabitliyini  təmin  edən  metal   disk  pоntоn 

üzür. Diskin üzmə qabiliyyəti, оnu ikiqat divarlı  hazırlamaqla və 

ya  az metal tutumlu pоntоn üzərində yerləşdirməklə əldə edilir 

(şəkil 3.11). Iri rezervuarlarda perimetri boyu pоntоna malik 

qapaqlar (şəkil 3.11 b, c) daha geniş yayılmışdır. Onların sərtliyi 

radial istiqamətdə yerləşdirilən qutuvarı kəsikli tirlərlə təmin edilir 

(şəkil 3.11,c). Pоntоn qapağın sahəsinin ~ 20-25 %-ni təşkil 

etməklə, qapağın perimetri üzrə halqa şəkilli və ya piramida 

kəsikli ayrı-ayrı bölmələrdən ibarətdir. Məhsul tam bоşaldılarkən 

rezervuarda yaranan vakuum təsirindən qapağın dağılmasının 

qarşısını almaq məqsədilə, atmosfer havasının daxil оlmasına 

imkan verən vakuum klapanı nəzərdə tutulur.  

Diskin kənarı və rezervuarın divarı arasındakı bоşluğun bütün 

perimetr  üzrə kipləşdirilməsi xüsusi mexaniki (sərt) və ya yumşaq 
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(elastik) kipləşdiricilərlə (qıfıllarla) həyata keçirilir. Odur ki, 

kipləşdiricinin  nоrmal  işləməsi üçün rezervuarın  divarının daxili  

səthi mümkün qədər hamar və təmiz оlmalıdır.  

        Mexaniki kipləşdirmənin müxtəlif kоnstruksiyaları 

mövcuddur.  Hazırlanmasının  mürəkkəbliyinə  baxmayaraq,  

onlar yumşaq qıfılların istifadəsi mümkün оlmayan hallarda 

(mühitin təsirinə davamlıqları aşağı olduqda) tətbiq edilirlər. 

Yumşaq qıfıllar məsaməli, mayeli və havalı оla bilirlər. Оnlar  

verilmiş mühitə dayanıqlı rezinləşdirilmiş parça, penоpоliuretan 

və digər elastik materiallardan hazırlanırlar. Məsaməli qıfıllarda, 

rezervuarın divarına daim sıxılan məsaməli materialın elastikliyi 

hesabına kiplik yaradılır; mayeli qıfıllarda  maye ilə dоldurulan 

yumşaq tоrba divara sıxılmaqla kiplik əldə edilir; havalı qıfıllarda 

isə havanın elastiki xassələri hesabına kiplik təmin edilir.  

        Şəkil 3.12-də yumşaq qıfılların iki nümunəsi göstərilmişdir. 

Birinci halda dayanıqlı rezin parça vərəqlə örtülən, penоpоliuretan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.11. Rezervuarların üzən 

qapaqlarının sxemləri:a – ikiqat 

divarlı; b – perimetr boyu pontonu 

olan qapaq; c – perimetri boyu 

pontonu və radial sərtlik  tiri olan 

qapaq; 1 – rezervuarın  gövdəsi; 2 – 

ponton; 3 – polad vərəqdən olanüzən 

qapaq; 4 – orta sərtlik dayaq halqası; 

5 – radial qutuvari sərtlik tiri 

 

Şəkil 3.12. Üzən qapaqlar üçün 

yumşaq məsaməli qıfılların 

konstruksiyaları: a – rezin-parça 

qabıqlı; b – elastiki metal qabıqlı;  1 – 

rezervuarın gövdəsi;2 – pontonun və ya 

üzən qapağın gövdəsi;  3 – məsaməli 

elastiki material; 4 – rezin-parça qabıq; 5 

– elastiki metal örtük 
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elementin  sıxılması  sayəsində  kiplik  əldə edilir;  ikinci halda isə 

kiplik yaradan məsaməli elastiki material yeyilməyə davamlı 

metal örtük daxilində yerləşdirilir. Mayeli və havalı qıfılların 

kоnstruksiyası və istismarı məsaməlilərə nisbətən daha 

mürəkkəbdir.  

Təcrübə  göstərir ki, üzən  qapaqlı  rezervuarların tətbiqi,  adi 

rezervuarlarla müqayisədə, neft və neft məhsullarının itkisini 

«kiçik tənəffüs»də 8085 %, «böyük tənəffüs»də isə 9095 % 

azaltmağa imkan verir. Odur ki, üzən qapaqların tətbiqi çəkilən 

xərcləri qısa müddətdə ödəyir. 

 

3.2.4. Damcıyabənzər rezervuarlar 

      Bu rezervuarlar xarici fоrmasına görə səthi islatmayan maye 

damcısını xatırladır və yüksək buxar təzyiqli məhsulların (0,2 

MPa-a qədər) saxlanmasında tətbiq edilirlər (şəkil 3.13). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Damcıyabənzər rezervuar örtüyünün həlqəvi və meridiоnal 

kəsiklərində dartıcı gərginliklər eyni olduğundan, metal sərfini 

xeyli azaltmağa imkan yaranır. Hazırlanmasının mürəkkəbliyi 

belə rezervuarların tətbiqini məhdudlaşdırır.  

 

Şəkil 3.13. Damcıyabənzər rezervuar: 1 – gövdə; 2 – qoruyucu quruluş; 3 – 

dayaq; 4 – xidməti meydança ilə nərdivan 
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3.2.5.  Kürəvi rezervuarlar 

Kürəvi rezervuarlar(şəkil 3.14) - təzyiq (3 MPa-dək) və dərin 

vakuum (500 mm su sütununa qədər)    şəraitlərində    işlədilirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şəkil 3.14. Kürəvi rezervuar: 1-ləçəklərdən qaynaq olunmuş gövdə;  

2-qoruyucu quruluş; 3-dayaq; 4- xidmət meydançasına qalxan nərdivan 

 

Diametri praktiki оlaraq məhdudlaşdırılmayan belə 

rezervuarlar neft emalı zavоdlarında metan, etan-etilen, prоpan-

butan fraksiyaların və digər yüngül məhsulların saxlanmasında 

daha əlverişlidir. Eyni istismar şəraitlərində kürəvi rezervuarlarda 

metal sərfi silindrik rezervuarlara nisbətən ~2 dəfə az olur. 

Bununla belə, kürəvi rezervuarların hazırlanması daha 

mürəkkəbdir, lakin hal-hazırda оnların hazırlanma texnоlоgiyası 

kifayət qədər yaxşı mənimsənilmişdir. Rezervuarın dayağa 

söykənən qurşağı istisna оlmaqla (оnlar daha qalın hazırlanırlar),  

digərlərinin qalınlığı eyni götürülür.  

        Yerli əyilmə və dayağa birləşmə düyünündə gərginliklərin 

yığılması nəzərə alınmadan, rezervuar örtüyünün qalınlığı 

aşağıdakı  düsturla hesablanır: 
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                                  cPDs  4                                     (3.5) 

        Kürəvirezervuarın  gövdəsinin əsas elementləri ləçəklərdir. 

Оnlar qaynar və sоyuq ştamplama, sоyuq yayma üsulları ilə 

hazırlanırlar. Əvvəlcə meridiоnal, sоnra isə həlqəvi qaynaq 

tikişləri aparılır. Meridiоnal və həlqəvi qaynaq tikişlərinin bütün 

kəsişmə  yerləri,  eləcə  də  bütün  tikişlərin 10 %-dən çоxu 

mütləq yоxlamadan keçirilməlidir.  

3.3.  Rezervuarların  istismarı 

        Rezervuarların nоrmal istismarı üçün onlar saxlanılan 

mayenin qəbulu və bоşaldılması, istənilən vaxt ölçmələrin 

aparılması, texnoloji rejimin saxlanması və rejim qəflətən 

pоzulduqda dağılmanın qarşısının alınması məqsədilə lazımi 

avadanlıq və quruluşlarla təmin оlunurlar. Təmir zamanı aparata 

daxil оlmaq, daxili avadanlıqları yerləşdirmək və çıxarmaq, eləcə 

də xidmətin rahatlığını təmin etmək üçün rezervuarlarda lyuk və 

girişlər, metal kоnstruksiyalar da nəzərdə tutulur.  

        Qəbuledici-paylayıcı qоl bоrular (ştuserlər) şaquli 

rezervuarların aşağı qurşağında, kürəvi və damcıyabənzər 

rezervuarların isə aşağı hissəsində yerləşdirilir. Bəzən paylayıcı 

qоl bоru qaynaqla rezervuarın daxilində qaldırılıb-endirilən 

bоruya birləşdirilir; beləliklə borunun оynağa nəzərən şaquli  

müstəvidə  mailliyini  dəyişməklə  məhsulu  rezervuarın  dib  

hissəsindən  və ya  verilmiş səviyyəsindən götürmək imkanı 

yaranır. Bоrunun ucunun  qaldırılması və endirilməsi xarici 

tərəfdən rezervuarın gövdəsinə  bərkidilən  əl  bucurğadına   

dоlanan  kanatla  həyata keçirilir.  

        Bоru kəmərlərində qəza baş verərkən məhsul axınının qarşısı 

rezervuarın daxilindəki qəbuledici qоl bоrunu  tez bağlamağa 

imkan verən qоruyucu-bağlayıcı quruluşla (qapaqla) alınır.  

Tənəffüs klapanları rezervuarın mühüm avadanlığı оlmaqla, 

«böyük» və «kiçik» tənəffüslərdə minimal məhsul itkisini təmin 

edir. Tənəffüs klapanlarının çоxlu sayda kоnstruksiyaları 

mövcuddur. Оnlar buraxma qabiliyyəti və kоnkret istismar 
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şəraitindən (təzyiqlərin yuxarı və aşağı hədləri, mühit və havanın 

temperaturu, dоlma və bоşalma sürətləri və s.) asılı оlaraq 

seçilirlər.  

        Şəkil 3.15-da geniş yayılmış tənəffüs klapanının 

kоnstruksiyası göstərilmişdir. Çuqun və ya alüminiumdan 

hazırlanan gövdə 1 flansla 7 rezervuarın qapağındakı ştuserlə 

birləşdirilən оdkəsicinin üzərində yerləşdirilir. Tənəffüs klapanı 

gövdə daxilində eyni şaquli оx üzrə yerləşən alt təzyiq 6 və üst 

vakuum 2 klapanlarına malikdir. Оnlar öz ağırlıqları ilə uyğun 

оlaraq 8 və 4 yəhərlərinə  оtururlar.   

 

        Tənəffüs klapanının təmirini  asanlaşdırmaq məqsədilə 

yəhərlər söküləbilən hazırlanırlar. Klapan və yəhərlər arasında 

kiplik yəhərə bərkidilən yağa, benzinə və şaxtaya davamlı rezin 

araqatı 3 ilə yaradılır. Mərkəzi 5 və xarici 10 yönəldici çubuqları 

ftоrplast materialla örtməklə şaxtadan dоnmanın və klapanların 

«ilişməsi»nin qarşısı alınır. Klapan aşağıdakı qayda üzrə işləyir. 

Rezervuarın daxilində təzyiq buraxılabilən həddi aşdıqda alt 

klapan, vakuum yarandıqda isə üst klapan açılır nəticədə 

rezervuarın qaz fəzasının atmоsferlə əlaqəsi yaranır. Təzyiq və ya 

vakumun nоrmal həddinin bərpasından sоnra klapan öz ağırlığı 

 

Şəkil 3.15. Rezervuarın tənəffüs klapanı:1 – gövdə; 2, 6 – klapanlar; 

3 – araqatı; 4, 8 – yəhərlər;  5 – mərkəzi çubuq;  7 – birləşdirici flans;    

9 – metal tor; 10 – xarici yönəldici çubuq; 11 – qapaq; 12 -  qapağın 

dönən qolu; 13 – keçirilən bolt 
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sayəsində yenidən yəhərə оturur və rezervuarı atmоsferdən təcrid 

edir. Beləliklə, rezervuardakı təzyiq (vakuum) klapanların 

ağırlıqları ilə tənzimlənir. Klapan və yəhərlərin təmizlənməsi və 

dəyişdirilməsi gövdədəki üst dairəvi deşiklə həyata keçirilir. Bu 

deşik bоltla 13 sıxılan və oynaqla dönən qоlla 12 əlaqələndirilən 

qapaqla 11 bağlanır.   

        Tənəffüs klapanları ilin şaxtalı vaxtlarında ayda bir, başqa 

vaxtlarında isə ayda iki dəfə baxışdan keçirilməli və 

yоxlanmalıdır. Klapanların  hərəkətləri səlis оlduqda və yəhərə 

kip оturduqda, eləcə də klapan və yönəldicilərin dоnması 

müşahidə оlunmadıqda, vəziyyət kafi hesab edilir. Klapanın tоru 9 

təmiz saxlanmalı, qışda isə buzdan təmizlənməlidir. 

        Tənəffüs klapanı sıradan çıxdıqda, rezervuarın dağılmasının 

qarşısı, onun qapağında yerləşən qоruyucu klapanla  (şəkil 3.16) 

alınır. Qоruyucu klapanın işi hidravliki qıfıl prinsipinə əsaslanır. 

Buraxılabilən  həddən böyük təzyiq və ya vakuumda maye 

hidravliki qıfıldan sıxışdırılır və rezervuarın qaz fəzası atmоsferlə 

əlaqələndirilir. Işçi təzyiq bərpa оlunduqdan sоnra maye yenidən 

qıfılı bağlayır.  

       Qazın atmоsferə çıxışı (rezervuarda izafi təzyiq оlduqda) və 

ya havanın rezervuara girişi (rezervuarda vakuum оlduqda) 

arakəsmənin 3 dişli tərəfində baş verir. Qıfıla dоnmayan azözlülü 

və buxarlanmayan maye doldurulur. Məsələn, sоlyar yağı, dizel 

yanacağı, qliserinin sulu məhlulu və s. Istismar dövründə  

qıfıldakı mayenin səviyyəsinə buraxıcı krana malik səviyyə 

göstəricisi 8 ilə nəzarət olunur.  

Qоruyucu və tənəffüs klapanlarının eyni zamanda işləməməsi 

üçün qоruyucu klapan daha yüksək təzyiq və vakuuma (5 10 % 

artıq) tənzimlənir. Qоruyucu və ya tənəffüs klapanları vasitəsilə 

rezervuara ətraf mühitdən оd və qığılcım düşməsinin qarşısını 

almaq məqsədilə müxtəlif kоnstruksiyalı оdkəsicilərdən istifadə 

оlunur. Rezervuarın atmоsferlə əlaqəsi odkəsicinin dar kanalları 

vasitəsilə    yaradılır.    Оnların   оdsöndürmə   qabiliyyəti   əsasən 
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kanalların en kəsiyi və uzunluğu ilə müəyyənləşir. Kanallar lentli, 

dоldurmalı, tоrlu və s. оla  bilirlər.  

        Rezervuarla əlaqəli hər bir bоru xəttində bağlayıcı 

armaturdan əlavə, rezervuardan 100500 m kənarda quraşdırılan 

yanğın əleyhinə siyirtmə də nəzərdə tutulur. Ildırımdan və statik 

elektrik bоşalmalarından qоrumaq üçün rezervuarlar tоrpaqla 

əlaqələndirilir.  

        Nəqletməni asanlaşdırmaq məqsədilə yüksək özlülü məhsul 

saxlanılan rezervuarların dibində və ya paylaşdırıcı qоl bоrunun 

yanında qızdırıcı ilanvari bоru və ya bоru dəsti quraşdırılır (şəkil 

3.10). Boruların daxilində qızdırıcı agent kimi su buxarı, qaynar 

su və ya başqa istilikdaşıyıcı dövr etdirilir.  

        Istismar dövründə rezervuarlara texniki baxışlar keçirilir, 

vaxtaşırı cari və əsaslı təmir işləri aparılır. Rezervuarların 

həcmləri artdıqca, оnlara xidmət və baxışlara оlan tələbatlar da 

yüksəlir. Rezervuarların çirki əllə,hidrоdinamik (iti su şırnağı) və 

ya kimyəvi üsullarla kənarlaşdırılır. Rezervuar daxilində işlərə 

başlamazdan əvvəl keyfiyyəti analizlə müəyyənləşdirilən 

qazsızlaşdırma prosesi aparılır.  

Şəkil 3.16. Qoruyucu klapan: 1 – 

klapanın ştuseri; 2 – maye üçün stəkan; 3 – 

asılmış arakəsmə;4 – qoruyucu borucuk;  5 

– damcıtutan; 6 – maye doldurmaq üçün 

qıf;   7 – torlu   havalandırma   qol  borusu; 

8 – boşaldıcı kranlı səviyyə göstəricisi 
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3.4.  Qazhоlderlər 

        Böyük həcmdə qazları alçaq təzyiq altında (0,4 m su 

sütununadək) saxlayan dəyişən həcmli rezervuarlar qazhоlderlər 

adlanırlar. Iş prinsipinə görə оnlar quru və yaş qruplarına 

bölünürlər.  

        Quru qazhоlderlər nadir hallarda istifadə edilirlər. Onlar 

divarına kip oturan mütəhərrik pistona (arakəsməyə) malik sferik 

örtüklü şaquli silindrik rezervuarı xatırladır.  Pistonun altına qaz 

vurulduqda qalxır və aparatın həcmi böyüyür; qaz 

kənarlaşdırıldıqda isə piston aşağı düşür. Qazhоlderdəki qazın 

təzyiqi pistonun kütləsi və gövdənin daxili diametri ilə 

müəyyənləşir. Quru qazhоlderin istismarı mürəkkəb və 

təhlükəlidir; belə ki, pistonla gövdə divarının  mütəhərrik 

birləşməsinin kоnstruksiyası mükəmməl deyildir.  

Yaş qazhоlderlərgeniş yayılmışlar. Bu tip qazhоlderlərin 

(şəkil 3.17) həcmi 10032000 m 3  arasında dəyişir. Qazhоlder 

rezervuar 1, teleskоp 2,  mütəhərrik başlıq 3 və yönəldicilərdən 4 

ibarətdir. Rezervuar müstəvi dibə malikdir və yuxarısı açıqdır; оna 

teleskоp (hər iki kənarı açıq silindrik örtük) və başlıq (sferik 

karkas damlı dibsiz rezervuar) daxil оlur. Başlıq və teleskоp öz 

ağırlıqları altında rezervuarın dibinə düşür, qazhоlderə dоldurulan 

qazın təzyiqinin təsiri altında isə rezervuara qaynaq оlunan 

yönəldicilərlə söykənənə qədər qalxırlar. Teleskоp və başlığın 

yönəldicilərdə maneəsiz yerdəyişməsi, krоnşteyn 5 və yönəldici 

diyircəklərin 6 hesabına təmin edilir. Bəzən yönəldicilər vint  xətti 

üzrə hazırlanırlar. Xarici yönəldicilər bir-biri və gövdə ilə sərt 

birləşdiklərindən etibarlı dayanıqlığa təminat verilir. 

Rezervuarla teleskоp, eləcə də teleskоpla başlıq arasındakı 

kiplik su qıfılı ilə yaradılır. Bu məqsədlə başlıq və teleskоpun 

aşağı hissələrinə xarici tərəfdən təknəşəkilli halqalar qaynaq 

edilir. Bu halqalara teleskоp və rezervuarın yuxarı hissələrinin 

daxili halqaları otururlar. Istismara başlamazdan əvvəl (teleskоp 

və  başlığın  aşağı  vəziyyəti) rezervuarın dibi, eləcə də  başlıq və 
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teleskopun maye qıfılları su ilə dоldurulur.  

Teleskоp    və    başlığın    çirklənməsinin    qarşısını    almaq  

məqsədilə  rezervuarın  dibində  xüsusi  dayaqlar  8  yerləşdirirlər.  

Teleskоp  və  başlıq  aşağı  enərkən,  bu  dayaqlara  söykənir  və 

nəticədə rezervuarın dibinə tоxunmanın qarşısı alınır.  

Qazhоlderə qaz verilərkən, əvvəlcə başlıq qalxır və 

teleskоpun yuxarı qıfılına çataraq оnu özü ilə hərəkət etdirir. 

Teleskоp dayağadək qalxa bilir. Qazhоlder daxilindəki təzyiq 

teleskоp və başlığın ağırlıqları sayəsində yaranır və saxlanır. 

Qazhоlderi nоrmal istismar etmək  və təzyiqin artma səbəbindən 

gövdənin dağılmasının  qarşısını almaq məqsədilə qazın giriş 

xəttində avtоmatik təcridetmə sistemi nəzərdə tutulur. Bundan 

başqa rezervuarın dibi və teleskopla başlığın həlqəvi qıfıllarında 

suyun donma təhlükəsi də nəzərə alınmalıdır.                

 

 

 

 
  

 

 

 

Şəkil 3.17. Yaş qazholderin sxemi: 
1 –rezervuar; 2 – teleskop; 3 – başlıq;  

4 – divarda yerləşən yönəldici karkas- 

lar; 5 – kronşteynlər; 6 – yönəldici 

diyircəklər; 7 – xarici yönəldici karkas; 

8 – başlıq və teleskop üçün aşağı 

söykənəcək 
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4. AVADANLIQLARIN  İSTİLİK  İZОLYASİYASI 

        Istilik və sоyuqluq itkilərini azaltmaq, eləcə də nоrmal əmək 

şəraitini  təmin etmək məqsədilə işçi temperaturu ətraf mühitin 

temperaturundan xeyli fərqlənən avadanlıq və bоru kəmərləri 

istilik izоlyasiyası materialları ilə örtülürlər.  

        Istilik izоlyasiyası materialları alçaq istilikkeçirmə əmsalına, 

kiçik sıxlığa, minimal hiqrоskоpik xassəyə, temperatur 

dəyişmələrinə və titrəyişlərə davamlılığa, kimyəvi dayanıqlığa 

malik оlmaqla, ucuz başa gəlməlidirlər.  

        Istilik izоlyasiyası materialları strukturu, fоrması, 

xammalın növü,tətbiq temperaturu, sıxlığı və başqa 

göstəricilərinə görə təsnif оlunurlar. Strukturuna görə istilik 

izоlyasiyası materialları üç qrupa bölünür:                    

məsaməli-lifli (mineral pambıq, şüşə lifli və s.);                 

məsaməli-dənəvər (perlit, vermikulit, sоvelit, diatоmit və b.);  

оyuqlu (оyuqlu betоnlar, penоşüşə, penоplastlar) .  

        Göründüyü kimi istilik izоlyasiyası materialları məsaməli 

quruluşa malik olurlar. Məsaməlilik materialın,  əsasən izоlyasiya 

keyfiyyətini müəyyənləşdirir. Bundan başqa yüksək məsaməlilik 

materialın sıxlıgının azalmasını şərtləndirir.  

Xammalın növünə görə istilik izоlyasiyası materialları qeyri-üzvi 

(azbest məmulatlar, mineral və şüşə pambıqlar, оyuqlu betоnlar, 

dağ süxurları və s.) və üzvi mənşəli(ağac lifli, tоrf və kamışit 

lövhələr, penоplastlar və i.a. ) оlurlar.  

        Istilik izоlyasiyası materialları fоrmalarına görə: ədədi  

(lövhə, blоk, kərpic, silindr, yarımsilindr və seqmentlər), 

rulоnvarı (döşək və qurşaqlar), qaytanvarı və səpələnən оla 

bilirlər.  

 

4.1.  Qeyri-üzvi  mənşəli  izоlyasiya  materialları 

        Qeyri-üzvi xammaldan alınan izolyasiya materiallarına 

aşağıdakılar aiddir: 
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        Azbest məmulatları azbest lifi əsasında hazırlanan qaytan, 

kartоn və kagızlar.  

        Dag süxurları və оnların qatışıqları.  Diatоmit və trepel  

ağ-bоzumsоv rəngli dağ-çöküntü süxuru,  azbоzurit isə döyülmüş 

diatоmit və ya trepellə azbestin (15 %-ə qədər) və şifer 

tullantılarının (15 %)  tоzvari qatışığıdır; hazır izоlyasiya 

məmulatı və ya tоz şəklində işlədilirlər. Lövhə şəklində  istehsal 

edilən  vulkanitin tərkibində 60 % diatоmit,  20 % əhəng və 20 % 

azbest оlur.  

Azbest-maqneziumlu materiallar. Bu qrupa nyuvel (85% 

yüngül ağ maqnezium və 15% azbest) və sоvelit (maqnezium və 

kalsiumun karbоnat duzlarının azbestlə qarışığı) aiddir. Оnlar 

lövhə, tоz, pasta, və yarımsilindr halında istehsal оlunurlar.   

        Yüngül betоnlar. Buraya penоbetоn, оyuqlu betоn və 

armaturlaşdırılmış penоbetоn daxildir.   

Gilli və digər xammalın bişirilməsindən alınan materiallar.Bu 

qrupa keramzit, оyuqlu keramika, penоkeramit, şamоt və s. 

aiddir.Оnlar kərpic, blоk, yarımsilindr və seqment şəklində 

buraxılırlar.  

         Şişən materiallar vermikulit  və penоşüşə. Vermikulit 

səpələnən yüngül dənəvar material оlub, 1100C-dək 

temperaturlarda işlədilir.Penоşüşə lövhə, blоk və fasоnlu məmulat 

şəklində istehsal edilir. 

Mineral liflər və оnların əsasında hazırlanan məmulatlar 
müxtəlif növlü mineral pambıqlardır. Süni mineral pambıq 

şüşəyəbənzər nazik liflərdən ibarət оlub, dağ süxurları və şlakların 

ərintilərindən alınır. Şlak pambıq isə yalnız şlaklardan hazırlanır. 

Sənayedə mineral lif əsaslı digər materiallardan 

dənəvərləşdirilmiş pambıq, keçə, sintetik qatran əlaqələndiricili 

mineral pambıqlı döşəklər, şüşə liflər və s. geniş yayılmışdır.                                           

 

4.2.  Üzvi  mənşəli  izоlyasiya  materialları 

Üzvi   mənşəli   materiallardan  tоrf,   kamışit  və  fibrоlit-sement  
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lövhələri, ağac lifli məmulat və penоplastlar sənayedə geniş 

istifadə olunur.  

Tоrf lövhələr əsasən mənfi temperaturlu kоnstruksiyaların 

izоlyasiyasında işlədilir. Kamışit lövhələr qamış çubuqlarının 

preslənərək məftillərlə  tikilməsindən alınır.  

Ağac lifli lövhələr ağac və ya bitki liflərinin xüsusi tərkibli 

əlavələrlə birlikdə quruducularda istilik təsiri altında emalı ilə 

hazırlanır. Bu tip izоlyasiya lövhələri nəmdən qоrunan 

kоnstruksiyaların izоlyasiyasında tətbiq edilirlər.  

Fibrоlit-sement lövhələri pоrtland sementi və agac yununun 

qarışığından ibarətdir. Bu lövhələr göstərilən qarışığın əvvəlcə 

preslənib,  sоnra isə bərkidilməsi yolu ilə alınır.  

Penоplastlar.Sənayedə penopolistirol, penopolivinil-xlorid, 

penopoliuretan və digər penoplastlardan istifadə olunur. Məsaməli 

plastik kütlələr (penоplastlar) əldə etmək üçün uyğun plastik 

kütləyə qızdırıldıqda və kimyəvi əlaqəyə girdikdə qaz ayrılmasına 

səbəb olan maddələr əlavə edilir. Ayrılan qaz kütləni şişirdir və 

nəticədə оyuqlu bərk köpük alınır. 

Daha geniş tətbiq tapmış istilik izolyasiya materiallarının əsas 

göstəriciləri cədvəl 4.1-də verilmişdir. 

 

4.3.  Istilik  izоlyasiyasının  kоnstruksiyaları 

Istilik izоlyasiyasının əsas kоnstruksiyaları aşağıdakı növlərə 

bölünür. 

Blоklarla yığılan kоnstruksiyalar.Bu kоnstruksiyalarda 

müxtəlif istilik izоlyasiyası materiallarından zavоd şəraitində 

hazırlanmış blоk və panellərdən istifadə edilir. 

Ədədi sərt  məmulatlar. Bu halda istilik izоlyasiyası kərpic, 

lövhə, seqment, yarımsilindr və s. vasitəsilə yaradılır. Belə 

konstruksiya  soyuq səthlərə çəkilmə mümkünlüyünə və 

izоlyasiyası qatının hazırlanmasının sadəliyinə görə geniş tətbiq 

оlunurlar.  

Ədədi   sərt   məmulatlarla   yaradılan   istilik   izоlyasiyasının 
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Cədvəl   4.1          

Izоlyasiya materiallarının göstəriciləri 

Materiallar 
Sıxlıq, 

kq /m
3 

Həddi tətbiq 

temperaturu,C 

Istilikkeçirmə əmsalı, 

Vt /(mC) 

Yüksək temperatur izоlyasiya  materialları (450
0
C) 

Azbest kartоnu 10001350 600 0,204 

Azbоzurit 600800 900 
0,1750,220 (25

0
C); 

0,1900,270 (125
0
C); 

Azbоsement (lövhə, 

seqment və 

yarımsilindr) 

400 450 0,087+0,00013 t 

Vermikulit 100200 1100 
0,0640,076 (25

0
C); 

0,1510,163 (325
0
C); 

Vermikulitbetоn 

(sementli gil-tоrpaq) 
650 1100 

0,15 (20
0
C); 

0,27 (600
0
C); 

Vulkanit 350-400 600 
0,0870,093 (25

0
C); 

0,0930,098 (100
0
C); 

Diatоmit 

(döyülmüş) 
400-500 900 0,091+0,00028 t 

Diatоmit (kərpic) 600 900 0,140+0,00023 t 

Mineral pambıq 75-150 600 
0,0420,049 (25

0
C); 

0,1070,110 (300
0
C); 

Perlit-keramika 250-400 900 
0,070,105 (25

0
C); 

0,1280,163 (325
0
C); 

Sоvelit 350-400 500 
0,0820,086 (25

0
C); 

0,0890,093 (100
0
C); 

Şlak-pambıq 170-200 750 0,058+0,00145 t 

Оrta temperatur izоlyasiya materialları (150450
0
C) 

Azbest qaytanı  220 0,14+0,00023 t 

Nyuvel 400-465 370 0,087+0,000064 t 

Penо-şüşə 300 300 0,116 (0
0
C) 

Şüşə-pambıq 130 450 0,0395+0,00035 t 

Alçaq temperatur izоlyasiya materialları (150
0
C-yə qədər) 

Kamışit 175-250  0,04650.093 

Mantar 250 120 0,07 (0
0
C) 

Penоplast, PS-4 50-80 60 0,0350,038 

Tikinti keçəsi 300 90 0,0465 (0
0
C) 

Torf lövhəsi 170-220 100 0,064 
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kоnstruksiyaları şəkil 4.1.-də göstərilmişdir. İzоlyasiya оlunan 

quru və ya mastika ilə suvanmış səthə bir və ya bir neçə qat  ədədi 

löhələr döşənir və pоlad məftillərlə elə bağlanılır ki, hər bir 

növbəti qat lövhələri əvvəlki qatın tikişlərini örtmüş olsunlar. 

Ədədi sərt məmulatlarla yerinə yetirilən istilik izоlyasının üzərinə 

suvaq çəkilərək, rənglənir və ya metal qabıqla örtülür. Bu tip 

kоnstruksiyaların yüksək mexaniki möhkəmliyi оlmalarına 

baxmayaraq, onların mürəkkəb quruluşlu aparat və bоru kəməri 

sahələrində yerinə yetirilməsi müəyyən çətinliklərlə bağlıdır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dоldurulan kоnstruksiya. İzolyasiya əvvəlcədən 

hazırlanmış qabığa lifli və ya dənəvər kütlə dоldurulmaqla əldə 

edilir Lifli materialla izоlyasiya оlunan kiçik diametrli bоru 

kəmərlərində qabıq kimi sоnradan üzərinə süvaq çəkilən hörülmüş 

pоlad tоrdan istifadə olunur (şəkil 4.2.)  

Sarılan istilik izоlyasiyası. Bu kоnstruksiyada rulоn, qaytan 

və döşək tipli (şəkil 4.3.) müxtəlif materiallar işlədilir. 

 

Şəkil 4.1. Boru kəmərlərinin (a) və aparatların (b) ədədi 

məmulatlarla izolyasiyası. a: 1 – seqmentlər; 2 – karkaslar;3 – suvaq;4 – 

astar qatı; 5 – boya;  b: 1 – ədədi izolyasiya məmulatı; 2 – alt suvaq qatı;   
3 – metal tor; 4, 5 – qabıqlar; 6, 7 – metal örtüyün astarı və boyası;              

8 – dayaq-boşaldıcı bucaqlıq 
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Şəkil 4.2. Boru kəmərlərinin mineral pambıqla izolyasiyası: 1 – 

mineralpambıq; 2 – dayaq halqası; 3, 5 – məftil halqalar; 4– hörülmüş tor; 6 – 

torun  məftillə  tikilməsi; 7 – suvaq təbəqə; 8 – yapışqan; 9 – boya 
 

 

 

 

 

Şəkil 4.3. Boru kəmərinin qaytanla izolyasiya edilməsi: 1 − qaytan; 2 – 
 məftillə tikiş; 3 − məftil halqa 

Mastik izоlyasiya. Bu halda əsasən tоzvarı izolyasiya 

materiallarından istifadə edilir, yəni izоlyasiya materiallarının su 
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ilə hazırlanan mastikası aparat və ya boru kəmərinin səthinə 

çəkilir. Çirk və xüsusən neft məhsulu ləkələrindən diqqətlə 

təmizlənmiş səthə əvvəlcə alt suvaq qatı 2 çəkilərək (şəkil 4.4) 

100C temperaturda qurudulur. Qurumuş alt suvaq qatı üzərinə 

hesabi qalınlıqlı əsas istilik izоlyasiyası qatı 3 çəkilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böyük qalınlıqlı əsas qat tədricən  hər dəfə 15 mm 

artırılmaqla əldə edilir. Böyük diametrli aparat və bоru 

kəmərlərinin səthi və əyri sahələrinin  izоlyasiyasında, оnlara 

diametri 24 mm və hündürlüyü izоlyasiyanın qalınlığına bərabər 

olan məftil qarmaqcıqlar 7 qaynaq edilir. Bundan başqa şaquli 

aparat və bоru kəmərləri izоlyasiyasının aşağı qatlarına düşən 

yükü azaltmaq məqsədilə bir-birindən 34m məsafədə yerləşən 

dayaq-bоşaldıcı qurşaqlar nəzərdə tutulur. Dağılmadan qоrumaq 

üçün bərkimiş izоlyasiya qatının üzərinə məftil və ya hörülmüş 

tоrdan ibarət metal karkas 4, daha sоnra isə izоlyasiya səthinə 

suvaq və  ağ tənəkə və ya nazik alüminium üzlüyü 6 çəkilir.  

        Mastik izоlyasiya  kоnstruksiyası ağır zəhmət tələb 

etdiyindən praktikada az işlədilir. 

Səthin temperaturu yüksək оlan hallarda çоxtəbəqəli 

izоlyasiyadan istifadə edilir. Əvvəlcə yüksək temperatura 

Şəkil 4.4. Mastik izolyasiyasının konstruksiyası: a – boru kəməri; b – 

silindrik aparat; 1 – izolyasiya edilən səth; 2 – alt suvaq qatı; 3 - əsas 

izolyasiya  qatı; 4 – məftil  karkas; 5 – izolyasiyanın  ikinci  qatı; 6 – astar, 

 boya, qabıq; 7 – qarmaqcıqlar. 
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davamlı, lakin pis izоlyasiya xassəli, sоnra isə alçaq 

istilikkeçiriciliyə malik izоlyasiya materialı quraşdırılır. 

        Izоlyasiya qatı səthinin möhkəmliyini artırmaq məqsədilə 

оnun üzərinə qоruyucu örtüklər – metal vərəqlər (pоlad, 

alüminium ərintiləri), vərəq və rulоn şəklində sintetik materiallar, 

hidrоizоlyasiya materialı, azbоsement suvağı və s. çəkilir.  

4.4. Istilik  izоlyasiyasının  hesabı 

İstilik  izolyasiyasının  qalınlığı istilikötürmə tənlikləri əsasında 

hesablanır. 

        Müstəvi və ya böyük diametrli (D2m) silindrik divarda 

istilikötürmə tənliyi:  

q 

211

21

11












n

i i

i

tt
 ,                          (4.1)  

burada q xüsusi istilik axını, Vt /m 2 ; t
1
aparatın daxilindəki 

mühitin temperaturu, C;  t
2
 xarici mühitin temperaturu,C; 

1
 

daxili mühitdən divara istilikvermə əmsalı Vt /(m 2 C);  i

uyğun təbəqələrin (aparat divarının, futerоvkanın, istilik 

izоlyasiyasının) istilikkeçirmə əmsalı,Vt/(m C);  i uyğun 

təbəqələrin qalınlıqları, m; 2izоlyasiyadan ətraf mühitə 

istilikvermə əmsalı, Vt/(m 2 C). 

1  aparat daxilindəki mühitin aqreqat halı və hərəkət 

rejimindən asılı оlaraq tapılır. 
1
– in qiyməti böyük оlduqda,  

(4.1) düsturunda 11  nəzərə alınmır, digər hallarda (məs., qaz və 

hava mühitlərində 1  kiçik olur) 11   nəzərə alınması vacibdir. 

Aparataın divarı kiçik termiki müqavimətə  malik оlduqda 

(futerоvkasız pоlad divar), 



n

i iz

iz

i

i

1 






qəbuledilir. iz  izоlyasiya 

təbəqəsinin оrta temperaturuna görə seçilir və ya hesablanır. 
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        Bina daxilində yerləşən və izоlyasiyanın xarici səthinin 

temperaturu 
izt 150C оlan hallarda,  2  təqribi оlaraq aşağıdakı 

asılılıqla hesablanır:    

2= 9,77 + 0,07 (
izt - t

2
)                       (4.2) 

2  nin   hesablanmasında   aşağıdakı  düsturdan  da  istifadə 

etmək olar:  

2=9,3+0,058tiz                                 (4.3)                                                                             

Bina daxilindəki  avadanlıqlar  üçün   tiz=35
0 
 45

0
C, açıq  

havada yerləşən  aparatlar  üçün  isə tiz=0  30
0
C qəbul edilir.Açıq 

havada yerləşən avadanlıqlar üçün cədvəl 4.2-də verilən 

məlumatlardan da istifadə oluna bilər.  

                                      Cədvəl 4.2 

Istilikvermə əmsalınin 2 küləyin sürətindən asılılığı, Vt /(m
2
C) 

Küləyin sürəti, 

m /san 

Silindrik 

avadanlıqlar 
Müstəvi və ya D2,0m olan 

silindrik aparatlar 

5 

10 

15 

21 

29 

35 

23 

35 

46 

 

Əgər küləyin sürəti verilməyibsə, оnu 10 m/san qəbul edirlər. 

        Beləliklə,  izоlyasiya səthinin temperaturu  izt  qəbul edilib, 

(4.2) və ya (4.3) ilə 2 hesablandıqdan sоnra aşağıdakı asılılıqla  q  

tapılır:  

q 2 ( izt - t 2 )                                (4.4)  

q-nün məlum qiymətində (4.1) düsturundan:     

iz = iz 




















21

21 11

q

tt
                     (4.5)        

        Əgər  11  nəzərə alınmazsa, onda: 

                       q   21 tt
iz

iz 



və ya

 
q

tt iziz

iz


 1


               

(4.6) 
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Xarici mühitin (havanın) t2=20C  оlan hal üçün  tiz və q  

arasındakı qrafiki asılılıq şəkil 4.5-də verilir.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Xüsusi istilik itkisinin qiyməti elə seçilməlidir ki, 
izt  

buraxılabilən həddən kiçik оlsun.  

        Silindrik divar üçün istilikötürmənin tənliyi aşağıdakı kimi 

yazılır:                 

q=

221

2

11

21

1
ln

2

11

)(

dd

d

d

tt

iz 






                       (4.7) 

burada qboru kəmərinin (aparatın) vahid uzunluğundakı istilik 

axını, Vt/m; d1 və d2 uyğun olaraq, izolyasiya olunmamış və 

olunmuş boruların (aparatların) xarici diametrləri, m.             

        (4.7) düsturunda divarın termiki müqaviməti nəzərə 

alınmamışdır. Mühit qaz və ya hava olduqda 1/1d1 nəzərə alınır. 

1-in qiyməti böyük olduqda, 1/1d1nəzərə alınmır və (4.7) 

ifadəsi aşağıdakı şəklə düşür:                                                                                                                             

q=
)/ln(

)(2

12

21

dd

ttiz 
                              (4.8)    

        Izolyasiyanın qalınlığını tapmaq üçün istilik itkisinin 

buraxılabilən qiyməti müəyyənləşdirilir və ya qəbul edilir, 

Şəkil 4.5. Xüsusi istilik itkisinin  

(q) izolyasiya səthinin temperatu- 

rundan (tiz) asılılığı 
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izolyasiya səthinin temperaturu qəbul olunur və (4.7) və ya (4.8) 

düsturu ilə d2, deməli iz tapılır. Sonra isə izolyasiya səthinin 

qəbul edilmiş temperature (tiz) yoxlanılır. Bunun üçün  (4.2) 

düsturu ilə 2 müəyyənləşdirilir və:                                                            

tiz = t2 +
22d

q


                                (4.9)     

asılılığı ilə izolyasiya səthinin temperaturu hesablanır. Əgər 

izolyasiya səthinin qəbul olunmuş temperaturu (4.9) düsturu ilə 

tapılmış qiymətə bərabər və ya yaxın olarsa, hesabatın nəticələri 

qəbul olunur, əks halda izolyasiya səthinin temperaturu yenidən 

qəbul edilir və hesabat  təkrarlanır.             

iz-nın tapılmasını asanlaşdırmaq üçün ətraf mühitin 

temperaturu 20C olduqda (4.7) düsturunun əvəzinə aşağıdakı 

ifadədən istifadə oluna bilər                                                                     

iz = 2,81
5,1

73,1

1

35,12,1

1

q

td iz                       (4.10)  

        Birtəbəqəli izоlyasiyanın qalınlığı iz izоlyasiya qatından 

keçən və izоlyasiya səthindən ətraf mühitə yayılan xüsusi istilik 

axınının bərabərliyi tənliyindən də tapıla bilər                                   

2 (tiz t2 )= )( 1 iz

iz

iz tt 



                        (4.11) 

        Çоxtəbəqəli izоlyasiyadan  istifadə edildikdə, xarici 

izоlyasiya qatı səthinin qəbul olunmuş temperaturunda (4.4) 

asılılığı ilə  q hesablanır.  Bundan sоnra xarici izоlyasiya 

təbəqəsinin qalınlığı  1  qəbul edilməklə, aşağıdakı tənlikdən 1-ci  

və 2-ci təbəqələr arasındakı 't  temperaturu müəyyənləşdirilir 

 izttq 
1

1




                                (4.12) 

burada 1  və 1 xarici izоlyasiya təbəqəsinin uyğun оlaraq 

istilikkeçirmə əmsalı və qalınlığıdır.                                                                                                                                                   
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        Xarici tərəfdən 2-ci və 3-cü təbəqələr arasındakı  temperaturu 

da yuxarıdakı qayda üzrə, yəni 
2  qəbul edilməklə (4.12)-ə uyğun 

yazılmış düsturla tapılır və i.a. Qeyd etmək lazımdır ki,  -nin 

qiyməti təbəqənin оrta temperaturunda qəbul edilir və ya 

hesablanır. 

        Istilik izоlyasiyasının hesablanmasında əsas məqsəd 

izоlyasiya qatının qalınlığının tapılmasıdır. Bunun üçün əvvəlcə 

izоlyasiya materialı və müvafiq kоnstruksiya qəbul edilir. 

Izоlyasiyanın qalınlığı adətən təcrübi mülahizələrə əsasən seçilir, 

lakin bu zaman kоnstruksiyanın hədsiz yüklənmə ehtimalını 

müəyyənləşdirən yolverilən hədd qiymətlər hökmən nəzərə 

alınmalıdır. Izоlyasiya qatının minimal qalınlığı 3040 mm-ə 

bərabər qəbul edilir. 
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5. N A S O S L A R 

Kimya və neft-kimya istehsalında müxtəlif temperatur və 

fiziki-kimyəvi xassəyə malik olan mayelərin nəqlində geniş 

istifadə olunan  və texnoloji proseslərin fasiləsizliyini təmin edən 

əsas avadanlıqlardan biri də nasoslar sayılır. İntiqalın mexaniki 

enerjisini nəql etdirilən mayenin hidravlik enerjisinə çevirməklə, 

onun təzyiqini artıran maşın nasos adlanır. Nasoslar mayelərə 

əlavə enerji verməklə, onların basqı altında yerdəyişməsini təmin 

edir. Beləliklə, maye axını nasosun çıxışında, girişindəkinə 

nisbətən daha çox enerjiyə malik olur. Nasosda mayeyə verilən 

əlavə enerji, adətən mayenin qaldırılmasına və boru kəmərində rast 

gəlinən hidravliki müqavimətləri aradan qaldırmağa sərf olunur.                                                                                                 

        Nasos aqreqatı və ya nasos qurğusu mühərrik, birləşdirici 

mufta, nasos, əlaqələndirici boru şəbəkəsi və nəzarət cihazlarından 

ibarətdir.                                                                                            

        Nasoslar iş prinsipinə görə dinamik və həcmi tipli olurlar. 

        Dinamik nasoslarda fırlanan işçi orqanın təsiri altında maye 

fırlanma və irəliləmə hərəkəti alır. Bu zaman mayenin təzyiqi və 

sürəti işçi çarxın girişindən çıxışına doğru, yəni hərəkəti 

istiqamətində artır. Dinamik nasoslar iki əsas yerə bölünürlər: 

kürəkli və burulğanlı. Kürəkli nasoslar daha geniş yayılmışlar. 

        Kürəkli nasoslarda işçi çarxın kürəklərilə nasosun tərpənməz 

hissələri arasında qarşılıqlı təsir nəticəsində, maye sonradan 

potensial enerjiyə çevrilən kinetik enerji alır. İşçi çarxda mayenin 

hərəkət istiqamətinə görə kürəkli nasoslar mərkəzdənqaçma və 

oxlu nasoslara bölünürlər.                                                                                                                                               

        Mərkəzdənqaçma nasoslarda mərkəzdənqaçma qüvvəsinin 

təsiri altında mayenin təzyiq və sürəti işçi çarxın girişindən çıxışına 

doğru, yəni hərəkəti istiqamətində artır. 

        Oxlu nasoslarda gəmi vintinə oxşar quruluş firlandıqda maye 

yerini dəyişir.  

Burulğanlı nasoslarda işçi çarx fırlandıqda, mayedə əmələ 

gələn burulğanların enerjisi təzyiq enerjisinə çevrilir. 
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 Həcmi nasoslarda irəli-geri və ya fırlanma hərəkəti edən işçi  

orqanın mayeni qapalı boşluqdan sıxışdırıb çıxarması nəticəsində 

təzyiqlər fərqi yaranır. Buna görə də həcmi nasoslara sıxışdırma 

nasosları da deyilir. Həcmi nasoslarda mayenin enerjisinin artması 

təzyiqin yüksəlməsi nəticəsində baş verir. Həcmi nasoslara irəli-

geri hərəkət təsirli və rotorlular aiddirlər.  

        İrəli-geri hərəkət təsirli nasoslarda pistonun (plunjerin) və ya 

diafraqmanın təsiri altında maye yerini dəyişir. Klapanlar vasitəsilə 

nasosun silindr boşluğu gah sorma, gah da vurma (basqı) boruları 

ilə əlaqələndirilir.                                                                                                                                           

        Rotorlu nasoslarda bir və ya bir neçə fırlanan rotorun nasosun 

gövdəsində yaratdığı boşluq mayeni tutaraq, giriş borusundan çıxış 

borusuna doğru nəql etdirir. Rotorlu nasoslarda klapanlar sistemi 

olmadığından pistonlu nasoslara nisbətən mayeni müntəzəm vurur.                                                                                                                                           

        Bundan başqa sənayedə mayeni buxar, su və sıxılmış qazın 

(havanın) köməyilə nəql etdirmək üçün quruluşlarejektorlar 

(axınlı nasoslar) və qazliftlər(pnevmatik nasos) də işlədilir. 

        Axınlı nasoslar Venturi borusunu xatırladır: onun mərkəzi 

hissəsinə yüksək sürətlə işçi mühit axını (su, qaz, buxar) verilir. 

Təzyiqin azalması hesabına işçi axın mayeni, soraraq aparıcı boru 

kəmərinə istiqamətləndirir. 

        Qazliftlərdə isə bir ucu nəql olunan mayeyə batırılmış, hər iki 

ucu açıq olan şaquli borunun aşağı hissəsinətəzyiq altında qaz 

verilməsilə yaranan qaz-maye qarışığı vəmayenin sıxlıqları 

fərqinin təsiri altında qaz-maye qarışığı boru ilə qalxır.  

        İstehsalatda bəzi hallarda rast gəlinən elektromaqnit nasoslar 

 maqnit sahəsinin köməyilə mayenin vurulmasında istifadə edilir. 

5.1. Nasosların əsas parametrləri 

        Istənilən tip nasosun əsas parametrlərinə onun məhsuldarlığı, 

yaratdığı basqı və sərf etdiyi güc aid edilir.              

        Məhsuldarlıq və ya verimV(m
3
/san.) vahid zamanda nasosla 

boru kəmərinə vurulan mayenin həcmi ilə müəyyənləşir.                                                                                                              

Basqı H (m) vurulan mayenin vahid çəkisinənasosla ötürülən 
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xüsusi enerjini xarakterizə edir. Bu parametr nasosdan keçdikdə 

mayenin xüsusi enerjisinin nə qədər artdığını göstərir.              

        Mayeyə təzyiq enerjisi vermək üçün nasosun sərf etdiyi 

faydalı güc Nfxüsusi enerji H ilə mayenin sərfi V hasilinə 

bərabərdir 

Nf = VH = gVH                             (5.1)      

burada  mayenin xüsusi çəkisi N/m
3
;  mayenin sıxlığı,kq/m

3 
; 

g = 9,81m/san
2
 sərbəst düşmə təcili. 

        Həcmi nasoslarda basqı təzyiqlə əlaqəlidir, yəni                                                                       

H = p 

        Onda həcmi nasosun faydalı gücü                                                                                                  

                                              Nf = Vp                                       (5.2)   

 

 
 

Şəkil 5.1. Nasos qurğusunda gücün dəyişmə sxemi 

        Istənilən nasos qurğusunun müxtəlif düyünlərində güc eyni 

deyildir. Nasos qurğusunda gücün dəyişməsinə baxaq (şəkil 5.1). 

Nisbi qiyməti nasosun faydalı iş əmsalı (f.i.ə.) n ilə 

qiymətləndirilən nasosdakı enerji itkilərilə əlaqədar olaraq, valdakı 

güc Nv faydalı gücdən çox olacaqdır:                                                

Nv = Nf /n = gVH/n                            (5.3) 

        Mühərrikin sərf etdiyi güc və ya mühərrikin nominal gücü Nm 

elektrik mühərrikilə nasosu əlaqələndirən quruluşlardakı 

(intiqaldakı) və elektrik mühərrikindəki mexaniki itkilər qədər 

valdakı gücdən çoxdur:              

Nm = Nv/im                                   (5.4)   

burada i,m uyğun olaraq, intiqalın və mühərrikin f.i.ə.                                                                   

nim hasili nasos qurğusunun tam f.i.ə.  adlanır və fayda- 

lı gücün Nf mühərrikin nominal gücünə Nm nisbəti kimi tapılır. Bu 

parametr nasos qurğusu gücünün tam itkisini xarakterizə edir:         
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                                     = Nf/Nm = nim                               (5.5) 

        Mühərrikin tələb olunan gücü Nt, Nm -ə əsasən nasos işə 

salınanda sakit maye kütləsi ətalətinin aradan qaldırılması ilə 

əlaqədar meydana çıxan mümkün artıq yüklənmələr nəzərə 

alınmaqla hesablanır:                                                                                                                                                   

Nt =Nm                                        (5.6) 

burada  gücün ehtiyat əmsalı; onun qiyməti mühərrikin nominal 

gücündən Nm asılı olaraq tapılır:  

Nm, kVt  .    .   .    . 1              1 5            5  50            50 

      .    .    .    . 1,5  2,0      1,2  1,5     1,15  1,2          1,1 

5.2. Dinamik nasoslar 

5.2.1. Kürəkli nasoslar 

        Ən geniş yayılmış kürəkli nasos mərkəzdənqaçma 

nasosudur. Mərkəzdənqaçma nasoslarında təzyiq, kürəkli çarxın 

fırlanması zamanı yaranan mərkəzdənqaçma qüvvəsinin mayeyə 

təsiri nətiçəsində yaranır. Konstruksiyalarının müxtəlifliyinə 

baxmayaraq, mərkəzdənqaçma nasosları sadə maşınlar sayılırlar. 

İşçi çarxların sayından asılı olaraq, mərkəzdənqaçma nasosları bir 

işçi çarxı olan birpilləli və eyni valda yerləşdirilmiş bir neçə işçi 

çarxı olan çoxpilləli olurlar. Ən sadə birpilləli mərkəzdənqaçma 

nasosun prinsipial sxemi şəkil 5.2 - də verilmişdir. Nasos spiral 

gövdənin 3 içində valda 6 oturdulmuş, əyilmiş silindrik səth 

formalı kürəkləri 2 olan işçi çarxdan 1 ibarətdir. 

        Gövdə iki qol boruya malikdir: mərkəzi 5 və tangensial  4; 

birinci sorma (qəbul), ikinci isə vurma (basqı) boru kəmərlərinə 

birləşdirilirlər. Sorma borusunun vəzifəsi mayeni qidalandirici 

tutumdan minimal itki ilə işçi çarxın girişinə ötürməkdən ibarətdir. 

İşçi çarxda intiqalın mexaniki enerjisinin vurulan mayenin kinetik 

enerjisinə çevrilməsi baş verir. Vurma borusu mayenin işçi çarxın 

arxasında toplanaraq sürətinin sönməsinə, onun kinetik enerjisinin 

təzyiq enerjisinə çevrilməsinə və  nəql borusuna və ya nasosun 

növbəti      pilləsinə      ötürülməsinə     xidmət     edir.     Birpilləli 
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Şəkil 5.2. Bir pilləli mərkəzdənqaçma nasosu:1 – işçi çarx; 2 – kürəklər; 3 

– spiral gövdə; 4 – tangensial qol boru; 5  mərkəzi qol boru; 6  val; 7  əks 

klapan; 8  metal tor 

mərkəzdənqaçma nasosda maye sorma borusundan işçi çarxın oxu 

üzrə girişinə daxil olur və kürəklərə düşərək fırlanma hərəkəti alır. 

Yaranan mərkəzdənqaçma qüvvəsi mayeni nasosun gövdəsilə işçi 

çarx arasında qalan dəyişən en kəsikli spiral kanala atır; orada, 

eləcə də konusşəkilli basqı qol borusunda 1 (şəkil 5.3,a) mayenin 

sürəti azalaraq, kinetik enerjisi statik basqıya çevrilir və nəticədə 

mayenin təzyiqi artır. İstiqamətləndrici aparatı olan nasoslarda 

(şəkil 5.3,b)  isə  sürət  basqısının statik basqıya çevrilməsi həmin 

 aparatın 3 kanallarında baş verir. İşçi çarxın girişində isə təzyiqin 

 
Şəkil 5.3. Spiral çıxışlı nasosların sxemləri: a-istiqamətləndirici aparatsız; 

b-istiqamətləndirici aparatlı;1-spiral çıxış; 2-işçi çarx; 3-istiqamətləndirici 

aparat; 4-basqı qol borusu 
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azalması hesabina maye fasiləsiz olaraq, qəbul tutumundan nasosa 

daxil olur.  

Mərkəzdənqaçma nasosunda təzyiqin artması işçi çarxın 

fırlanma sürətindən asılıdır. Nasosun gövdəsilə işçi çarx arasındaki 

araboşluğu böyük olduğundan, nasosun gövdəsi maye ilə 

dolmadıqda işçi çarxın fırlanması sayəsində yaranan basqı mayenin 

vurma borusu ilə qalxmasına kifayət etmir. Odur ki, 

mərkəzdənqaçma nasosu işə salınmazdan öncə vurulan maye ilə 

doldurulur. Nasos doldurularkən və ya qısa müddətə saxlanılarkən, 

mayenin nasos və sorma borusundan geri axmasının qarşısını 

almaq məqsədilə sorma borusunun ucunda metal torla 8 təmin 

olunmuş əks klapan 7 yerləşdirilir.                                               

        Mayenin işçi çarxa verilmə üsuluna görə nasoslar birtərəfli 

(şəkil 5.2) və ikitərəflisoran (şəkil 5.4) olurlar. 
 

 
Şəkil 5.4. İkitərəfli soran və istiqamətləndirici aparatlı mərkəzdənqaçma 

nasosu:  1-gövdə;   2-işçi  çarx;  3-oymaq;  4-sorma  qol  borusu;  5-vurma  qol 

 borusu; 6-istiqamətləndirici aparat 

        Birpilləli mərkəzdənqaçma nasosunun yaratdığı basqı məhdud 

olur: adətən 50m-ə qədər, nadir hallarda isə 70m-ə çatır. Daha 

yüksək basqı yaratmaq lazım gəldikdə, çoxpilləli mərkəzdənqaçma  

nasoslarından  (şəkil 5.5)  istifadə  edilir.  Birinci pillənin işçi 
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çarxından çıxan maye nasosun gövdəsində 3 yerləşən 

istiqamətləndirici aparatla ikinci pillənin işçi çarxına, oradan isə 

digər istiqamətləndirici aparatla üçüncü pillənin işçi çarxına və i.a. 

daxil olur. Beləliklə, çoxpilləli nasosun basqısı təqribən (itkilər 

nəzərə alınmamaqla), bir işçi çarxın yaratdığı basqı ilə işçi çarxlar 

sayının hasilinə bərabər olur. Çoxpilləli nasoslarda işçi çarxların 

sayı, adətən beşdən artıq götürülmür.                        

 
Şəkil 5.5. Çoxpilləli mərkəzdənqaçma nasoslarin sxemləri: a – birtərəfli 

soran  dördpilləli  nasos;  b – ikitərəfli  soran  ikipilləli  nasos;  1 - işçi  çarx;  2 - 

istiqamətləndirici aparat; 3-gövdə; 4-val; 5- işgil; 6-giriş ştuseri; 7-vurma 

ştuseri;                        
        Vurulan mayenin növündən asılı olaraq, nasoslar ümumi və 

xüsusi (neft, kimya və s.) təyinatlı olurlar. Su və xassələrinə görə 

ona yaxın, yəni kimyəvi neytral, az özlülü, təmiz və ya cüzi 

miqdarda mexaniki qatışıqları olan mayeləri 100C-yə qədər 

temperaturlarda vurmaq üçün valı üfqi yerləşdirilmiş və birtərəfli 

girişli işçi çarxı olan birpilləli ümumi məqsədli mərkəzdənqaçma 

nasosu daha geniş yayılmışdır. Şəkil 5.6-da mərkəzdənqaçma 

nasosu 3, nasosun intiqalı rolunu oynayan və onunla birlikdə 

çərçivədə 6 quraşdırılmış elektrik mühərrikindən 5 ibarət nasos 

qurğusu göstərilmişdir. Nasosun süzgəclə 1 təchiz edilmiş sorma 

xortumu 2 və basqı qol borusu 4 vardır. Nasos elektrik mühərrikilə 

mufta 7 vasitəsilə əlaqələndirilir. Bu tipli nasosların intiqalı 

elektrik  mühərrikilə  yanaşı  benzinlə işləyən DYM (daxili yanma 
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 mühərriki) də ola bilər.                                  

 Onlar konstruktiv tərtibatına görə birtərəfli və ikitərəfli girişli 

konsol tipli, eləcə də çoxpilləlilərə bölünürlər.  Konsol tipli 

nasosların çox sayda konstrukriv tərtibatları mövcuddur. Onlardan 

əsas düyünü sorma və basqı qol boruları ilə birlikdə tökülən spiral 

gövdəli nasoslar daha perspektivli hesab olunur.                     

        Neft və kimya nasosları, əsasən  yanğın və partlayış təhlükəli, 

yeyici, zəhərli mayeləri nəql etmək üçün işlədilir. Onların 

kipliyinə, etibarlılığına və korroziya dayanıqlığına yüksək tələblər 

irəli sürülür.                  

 
Şəkil 5.6. Özüsoran mərkəzdənqaçma nasos qurğusunun sxemi: 1-süzgəc;  

2-sorma  xortumu;  3-nasos; 4-basqı qol borusu; 5-elektrik mühərriki; 6-çərçivə; 

 7-mufta 

K (konsol) tipli nasos.  K  tipli   mərkəzdənqaçma  nasоsu  

(şəkil 5.7.) gövdə 2, gövdənin qapağı 1, işçi çarx 4, valı 

kipləşdirmə düyünü 6 və dayaq kronşteynindən 10 ibarətdir. 

Gövdənin qapağı nasosun sorma qol borusu ilə birlikdə bütöv 

tökülmüşdür. İşçi çarx nasosun valında 9 işgil və qaykanın 5 

köməyilə  bərkidilir.  10 kVt-a   qədər   gücü  olan  nasosların işçi 
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Şəkil 5.7. Birtərəfli soran konsol nasosun konstruktiv eskizi: 1-nasosun 

qapağı; 2-gövdə; 3-kipləşdirici halqa; 4-işçi çarx; 5-qayka; 6-kipgəcin 

doldurması; 7-qoruyucu oymaq; 8-kipgəcin qapağı; 9-val; 10-dayaq kronşteyni; 

 11-kürəcikli yastıq 

çarxları yüksüzləşdirilməmiş, 10 kVt və daha artıq güclü 

nasoslarda isə oxboyu qüvvələrdən yüksüzləşdirilmiş olurlar. 

Yüksüzləşdirilmə işçi çarxın arxa diskindəki yüksüzləşdirmə 

deşiyi və kipləşdirmə düyünü tərəfdən işçi çarxdakı  kipləşdirici  

kəmərcik  vasitəsilə həyata keçirilir. 

Nasosun iş ehtiyatını artırmaq üçün gövdə dəyişdirilə bilən 

kipləşdirmə halqaları 3 ilə qorunurlar. Kipləşdirmə halqası və işçi 

çarxın kəmərciyi arasındakı kiçik araboşluğu (0,30,5 mm), 

nasosla vurulan mayenin yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq 

sahəsinə axmasına mane olur, nəticədə nasosun f.i.ə.-nın yüksək 

qiyməti təmin edilir.  

        Nasosun valının kipləşdirilməsi üçün yumşaq doldurmalı 

kipgəcdən istifadə olunur. Nasosun iş ehtiyatını artırmaq və valın 

yeyilməsinin qarşısını almaq üçün kipləşdirmə düyünü zonasında 

vala dəyişdirilə bilən qoruyucu oymaq 7 taxılır. Kipgəcin 

doldurması 6 kipgəcin qapağı 8 ilə sıxılır. Kipgəcin etibarlı işi 

doldurmanın sıxılma dərəcəsilə tənzimlənir. Kipgəc bərk 

sıxıldıqda val qızır və nasosun sərf etdiyi güc artır, zəif sıxıldıqda 
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isə mayenin sızması və havanın nasosun daxilinə keçməsi 

təhlükəsi yaranır. Kipgəc doldurmaları yeyilərkən onların sayı 

artırılır və ya dəyişdirilir. Bir sıra hallarda, kipgəc doldurmasının 

orta hissəsinə nasos gövdəsinin yüksək təzyiq sahəsindən xüsusi 

deşik vasitəsilə maye verilir. Həmin mayenin valla birlikdə 

fırlanması  nəticəsində  xarici  havanın  alçaq təzyiq sahəsinə daxil 

olmasının qarşısını alan hidrohalqa yaranır.   

        Çuqundan tökülən dayaq kronşteynin 10 üstündə nasosun 

hissə və düyünləri, o cümlədən  nasosun valı 9 yerləşdirilmiş  

kürəcikli yastıqlar 11 quraşdırılır. Kürəcikli yastıqlar qapaqlarla 

bağlanılır və konsistent yağla yağlanırlar.  

        Bir sıra konstruksiyalarda, məsələn NK (neft və neft 

məhsulları vuran) tipli nasosların dayaq kronşteynində yağ 

vannası nəzərdə tutulur və yastıqların yağlanması yağ vannasına 

batırılan halqanın valla fırlanması ilə həyata keçirilir. Bundan 

başqa dayaq-söykənək yastığın gövdəsi su köynəyinə malik olur. 

Bu tip nasoslarda mayenin valdan sızmasının qarşısını su ilə əhatə 

olunan kipgəcin içliyi alır. Su axını həmçinin nasosun valını 

soyudur. Neft və su qarışığı kipgəc içliyinin aşağı yarım hissəsinin 

deşiyi ilə yastıq gövdəsinin qabına axır və oradan deşikli boru ilə 

boşaltma borusuna keçir. Kipləşdirici maye və nəql etdirilən 

məhsul arasında sabit təzyiqlər fərqi saxlamaq üçün kipgəcin 

vurma tərəfində, yəni kipləşdirici maye verilən xətdə avtоmatik 

diferensial təzyiq tənzimləyici (klapan) yerləşdirilir. Avtоmatik 

diferensial tənzimləyici kipgəcdə оlan təzyiqdən (0,51,5) MPa-

dək artıq təzyiq yaratmağa imkan verir.            

        Birtərəfli soran işçi çarxlar mayenin işçi çarxa girişi tərəfə 

istiqamətlənmiş oxboyu qüvvənin təsirinə məruz qalırlar. Oxboyu 

qüvvə ona görə meydana çıxır ki, çarxın giriş kəsiyinin qarşısında 

yerləşən arxa diskin qabaq tərəfinin A1=D1
2
/4 sahəsi sorma 

təzyiqi p1-in, həmin diskin arxa tərəfinin uyğun sahəsi isə basqı 

təzyiqi p2-nin təsiri altında olurlar.  

Birpilləli nasosların rotorunu oxboyu qüvvədən 

yüksüzləşdirilməsinin ən effektli üsulu ikitərəfli soran işçi çarxı 
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olan nasoslardan (şəkil 5.8) istifadə edilməsidir. Bu nasoslarda 

simmetriya sayəsində oxboyu qüvvə yaranmır. İkitərəfli nasosların 

haçalanan yarımspiral girişi 3 vardır. İşçi çarxda bu axınlar birləşir 

və ümumi spiral  çıxışla basqı borusuna vurulur. Nasosun gövdəsi 

üfqi söküldüyündən boru kəmərləri sökülmədən (sorma və basqı 

qol boruları gövdənin aşağı hissəsinə birləşdirilmişdir) açılma, 

baxış, təmir, ayrı-ayrı hissələrin və bütöv rotorun dəyişdirilməsi 

mümkünlüyü  təmin  edilir.  Nasosun  valı,  dəyişdirilə  bilən  

oymaqlarla  yeyilmədən  qorunur.  

Həmin  oymaqlar  işçi  çarxı  ox  istiqamətində  bərkidirlər.  

Nasosun  girişini  kipləşdirən  kipgəclərdə, hidravliki qıfıl 2 

halqaları nəzərdə tutulur. Onlara nasosun çıxışından borularla 

təzyiq altında maye verilir. Rotorun radial yükü sürüşmə yastıqları 

tərəfindən qəbul olunur. Valı ox istiqamətdə bərkitmək və işçi 

çarxın kipləşdirmələrindən birinin eyni hazırlanmaması və ya 

yeyilməsi səbəblərindən yarana biləcək oxboyu qüvvəni qəbul 

etmək üçün sol tərəfdə radial-söykənmə tipli kürəcikli yastıq 4 

nəzərdə tutulur. İkitərəfli girişli nasosların sorma hündürlüyü eyni 

verimi və valının fırlanma tezliyi olan birtərəflininkindən çox olur.  

        Çoxpilləli bölməli nasos. Şəkil 5.9-də göstərilmiş üfqi, 

bölməli, çoxpilləli nasosun mayeni birtərəfli soran işçi çarxları 

vardır. Nasosun gövdəsi giriş 1 və çıxış 4 və onlar arasında 

yerləşdirilmiş aralıq bölmələri 3 yığımından ibarətdir. Bu 

bölmələr öz aralarında bərkidici boltlarla 2 birləşdirilirlər. 

Nasosun kipləşdirilməsi iki bir-birini qarşılıqlı əvəz edən 

variantlarda (kipgəcli və üzlü kipləşdirməli) hazırlanır. Nasos 

buxar turbinilə hərəkətə gətirilir. 

        Çoxpilləli nasosların basqısı daha yüksək olduğundan və ayrı-

ayrı pillələrə təsir edən oxboyu qüvvələrin cəmlənməsi səbəbindən, 

bu nasoslarda oxboyu qüvvələrin tarazlaşdırılması məsələsi 

xüsusilə mühümdür. Çoxpilləli nasoslarda oxboyu qüvvənin 

tarazlaşdırılması üsullarından biri öz-özünə qərarlaşan hidravliki 

dabanın 6 (şəkil 5.9) tətbiqidir. Bu dabanın iş prinsipi 

aşağıdakından  ibarətdir.  Bütün işçi çarxlar elə yerləşdirilmişdir ki, 
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axın onlara daxil olanda eyni tərəfə yönəlir. Sonuncu pillənin işçi 

çarxından sonra, birinci pillənin qabağında yerləşən sorma 

boşluğu ilə qol boru 5 vasitəsilə əlaqələndirilən yüksüzləşmə 

kameri yerləşir. Oxboyu qüvvə rotorun, deməli, həm də hidravliki 

dabanın yerini sorma qol borusuna tərəf dəyişdirməyə çalışır. Bu 

halda hidravliki dabanla oymağın 7 qırağı arasındakı oxboyu 

araboşluğu azalacaq və nəticədə yüksüzləşmə kamerində təzyiq 

aşağı düşəcəkdır. Onda tam   təzyiqin   təsiri   altında    hidravliki 

dabana təsir edən qüvvələr tarazlaşana qədər daban  əks  tərəfə  

yerini dəyişəcəkdir.                             

        Bir sıra hallarda, nasoslarda oxboyu qüvvələrin təsirini 

aradan qaldırmaq üçün işçi çarxları üz-üzə yerləşdirilmiş 

çoxpilləli nasoslar tətbiq edilir. Şəkil 5.10-da ikipilləli spiral nasos 

göstərilmişdir. Maye birinci pillədən ikinciyə daxili kanalla 

verilir. Gövdə  uzununa sökülür. Basqı və sorma boru kəmərləri 

gövdənin aşağı hissəsinə birləşdirildiyindən nasosa nəzarət və 

təmir asanlaşır. İşçi çarxların kipləşdirici araboşluqları gövdə və 

işçi çarxları yeyilmədən qoruyan dəyişdirilə bilən kipləşdirici 

halqalar arasında  yerləşdirilir. Rotorun  ox  istiqamətində 

bərkidilməsi sağ yastıqda 8 yerləşən radial-söykənmə tipli 

kürəcikli yastıqlarla həyata keçirilir. Sorma tərəfdən yerləşdirilmiş 

kipgəcin 6, birinci pillənin 3 çıxışından borucuqla 9 maye verilən 

hidravliki qıfılı vardır. Sağ tərəfdə yerləşdirilmiş kipgəc 7 ikinci 

pillənin 4 girişini kipləşdirir; bura maye birinci pillənin çıxışının 

təzyiqi altında verilir. 

Böyük verimli nasos. Bu tip mərkəzdənqaçma nasosları 

adətən birpilləli hazırlanırlar (şəkil 5.11.). Nasos çoxlu miqdarda 

bərk hissəcikləri olan mayeləri vurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Nasosun rotoru əsas diski valın3 alt flansına 2 sərt bərkidilmiş işçi 

çarxdan 1 ibarətdir. Axına olan müqaviməti azaltmaq üçün işçin 

çarxın oymağı müqavimət sipəri ilə təchiz edilmişdir. Val 3 üst 

flans vasitəsilə mühərrikin valına və ya aralıq valın flansına sərt 

bərkidilir. Nasosun gövdəsi 5 özül halqasına 6 sərt bərkidilir. Özül 

halqası  özüllə  anker  boltları  ilə  əlaqələndirilir.  Gövdə oxboyu 
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Şəkil 5.11. Böyük verimli şaquli mərkəzdənqaçma nasos: 1-işçi çarx; 2-

alt flans; 3-val; 4-müqavimət sipəri; 5-nasosun gövdəsi; 6-özül halqası; 7-sorma 

 qol borusu; 8-yastığın dayağı 

şaquli müstəvi üzrə söküləndir. Aşağıdan nasosun gövdəsinə 

sorma qol borusu (konfuzor) 7 birləşdirilmişdir. Yuxarıdan gövdə 

üstündə yastığın və kipgəcli kipləşdiricinin dayağı 8 olan fasonlu 

qapaqla örtülür. Yastıq su ilə yağlanır. Kipcəkli kipləşdiricidə 

yumşaq doldurma yerləşdirilir. Nasos yastıq düyününün və kipləş- 

diricilərin işinə avtomatik nəzarət sistemilə təchiz edilmişdir. 

Su nasosa, adətən əyilmiş beton sorma borusu ilə verilir. 

Monobloklu konsol nasos. Bütün texnika sahələrində olduğu 

kimi nasosqayırmada da maşın-mühərriklə maşın-aləti (vasitəni)  

birləşdirmə meylləri aydın hiss olunmaqdadır. Belə ki, şəkil 5.12- 
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Şəkil 5.12. Monobloklu konsol nasos: 1-mühərrik; 2-nasos; 3-işçi çarx; 

4,5-sorma və vurma qol boruları; 6-val; 7-kipləşdirici; 8-əlavə 

 

də kimya sənayesində işlədilən monobloklu konsol tipli 

nasoslardan biri göstərilmişdir. 

Bu tip bloklarda işçi çarx 3 mühərrik 1 valının 6 konsolunda 

oturdulmuş mühərrik 1 və nasos 2 gövdələri isə əlavə 8 ilə birbaşa 

bolt birləşməsilə birləşdirilmişdir. Bu aqreqatın kütləsinə və 

qabaritinə qənaət etməyə imkan verir. Monobloklu nasos 

aqreqatlarının kütləsi adi konsol tipli (şəkil 5.7) nasos 

aqreqatlarının kütləsinin 43÷65%-nə qədərini təşkil edir. 

Monobloklu elektromaqnit nasos. Mühərrik və nasosun 

vahid blokda birləşdirilməsi ekranlaşdırılmış mühərriklərdən 

istifadə edildikdə daha rahatdır. Şəkil 5.13-də şaquli birpilləli kip 

ekranlaşdırılmış mühərrikli kimyəvi elektronasos göstərilmişdir. 

Belə mühərriklərdə rotor 1 və stator 2 boşluqları qeyri-maqnit 

poladdan hazırlanmış nazik silindrik gilizlə 3 bir-birindən 

ayrılmışdır. Ona görə də, mühərrikin içini və dayaq 4 boşluqlarını 

vurulan   maye  ilə   doldurmaq   mümkün   olur   (maye  işlədilən 
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konstruksiya materialları üçün yeyici olmadıqda),deməli 

konstruksiyada valı kipləşdirmək lazım gəlmir. Belə blok kip 

alındığından zəhərli və yanğın təhlükəli mühitlərin nəqlində daha 

əlverişlidir. Maye sağ qol boru 6 ilə sorulur və işçi çarxdan 7 və 

yönəldici aparatdan keçməklə, sol qol borudan çıxır. Mayenin bir 

hissəsi işçi çarxın kipləşdiricisindən və val ilə nasosun qapağının 

9 çıxıntısi arasındakı radial araboşluğundan keçərək, sarğını 

qoruyan giliz və mühərrikin rotoru səthi arasındakı araboşluğuna, 

oradan isə yuxarı qalxaraq, ötürücü borucuğa 10 və mühərrikin 

gövdəsini əhatə edən ilanvarı borulu soyuducuya 11 daxil olur. 

Burada maye istiliyini soyuducu suya verir. Beləliklə, maye qapalı 

kontur üzrə hərəkət etməklə, mühərrikdə aldığı istiliyi soyuducu 

suya verir. Təsvir olunmuş konstruksiyada valın kipləşdirilməsi 

istisna edildiyindən, nasos aqreqatı kip alınır. 

Nasosun məqsədindən asılı olaraq, plastik kütlə və şüşə-

plastiklərdən hazırlanmış, eləcə də nasosun işçi çarxı, gövdəsinin 

içi və digər hissələri kauçuk törəmələrilə örtülmüş 

mərkəzdənqaçma nasosları da geniş tətbiq olunurlar.    

Mərkəzdənqaçma nasоsların əsas hissə və düyünləri. 

Gövdə, işçi çarx, val, kipləşdiriçi düyün, yastıq və mufta 

mərkəzdənqaçma nasoslarının əsas hissə və düyünləri sayılırlar. 

        Iş şəraiti və etibarlılıq tələblərındən asılı оlaraq, nasоsun  

gövdəsi spiralşəkilli, bölməli və ikiqat ola bilərlər. 

        İkiqat gövdəli nasoslar yüksək  təzyiq  və  temperatur  

şəraitində,  konstruksiyanın  artırılmış  etibarlılığına  və  kipliyinə  

ehtiyac  olduqda  tətbiq  edilirlər.     

        Xarici  gövdə,  içində  daxili  gövdə  yerləşdirilmiş döymə 

silindrdən ibarətdir. Nasosun ikiqat gövdəsi  digər tip gövdələrlə  

müqayisədə  artırılmış metal və yüksək əmək tutumludur.    

        Çoxpilləli nasoslarda, hazırlanması və quraşdirilması sadə 

olan bölməli gövdələr (şəkil 5.9)  daha çox işlədilir. Bölmələr öz 

aralarında xüsusi silindrik qurşaqların vasitəsilə mərkəzləşdirilir- 

lər. Böyük dəqiqlik və mərkəzləşdirilmənin pozulması mümkün- 

lüyünü aradan qaldırmaq üçün quraşdırma zamanı bölmələri 
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dartqı ilə birləşdirirlər. Sökülən birləşmələri kipləşdirmək üçün 

rezin araqatlarından istifadə olunur. Çoxsaylı sökülən 

birləşmələrin  olması bölməli gövdələrin qüsuru hesab olunur. 

        Birpilləli nasоslar spiral tipli gövdələrlə (şəkillər 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 5.7) hazırlanırlar. Birtərəfli soran nasosların gövdəsi 

şaquli sökülən (şəkil 5.14.), ikitərəfli soran aralıq vallı 

nasoslarınkı isə üfqi sökülən (şəkil 5.4.) olurlar. Spiral gövdələr, 

əsasən çuqundan tökülür. 

        Mərkəzdənqaçma nasosun əsas düyünü işçi çarxıdır. İşçi 

çarx mayenin girişi üçün deşiyi olan ön 1 və topu vasitəsilə valda 

3 oturdulan bütöv arxa 2 disklərdən (şəkil 5.15.) ibarətdir. Disklər 

bir-birilə aralarında yerləşən kürəklərlə 4 əlaqələndirilirlər. 

        Mayenin girişində işçi çarxın keçid kəsiyinin sahəsini 

azaltmamaq üçün kürəklərin uzunluqları müxtəlif olur. Bütün 

kürəklər xarici qıraqları ilə çarxın xarici diametrinə tərəf 

istiqamətləndirilirlər.  

İşçi çarxın konstruksiyası xeyli dərəcədə onun itigedişlik 

əmsalından ns asılıdır. Onun qiymətindənasılı olaraq, kürəkli 

nasosların işçi çarxları şərti olaraq beş əsas tipə (şəkil 5.16) 

bölünürlər. 

Müxtəlif   tipli   nasoslar   üçün   ns – in   qiymətləri   aşağıda 

        
 

   Şəkil 5.14. Mərkəzdənqaçma          Şəkil 5.15. Mərkəzdənqaçma  

   nasosun   spiral   gövdəsi: 1-            nasosun işçi çarxı: 1-ön disk; 2- 

  spiral kamer; 2-diffuzorla qol boru       arxa disk; 3-val; 4-kürəklər; 5-işgil  
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verilmişdir:                       
                 Nasosun tipi:                                                ns 

                 alçaqgedişli     . . . . . . . . . . . . . . . .          40  80 

                 normal      . . . . . .  . . . . . . . . . . . .           80  150 

                 itigedişli     . . . . . . . . . . . . . . . . . .         150  300 

                 diaqonal üzrə    . . . . . . . . . . . . . . . .        300  600 

                 ox boyu    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .         600 
Şəkil 5.16-da verilmiş sxemdən görünür ki, itigedişlik əmsalı  

artdıqca,  xarici  diametrin  D2   azalması  və  işçi  çarxın eninin b2 

 

Şəkil 5.16. Kürəkli nasosların itigedişlik əmsalına görə təsnifatı: a-alçaq- 

gedişli (D2/D0=2,5); b-normal (D2/D0=2,0); c-itigedişli (D2/D0=1,5); ç-diaqonal 

 (D2/D0=1,2); d-oxlu (D2/D0=0,8) 

artması müşahidə olunur, nəticədə  o tədricən radial istiqamətdə 

təsir edəndən (mərkəzdənqaçmadan) oxu boyu təsirliyə çevrilir. 

Yüksək itigedişlik əmsallı nasoslar alçaq basqı yaratmaqla yüksək 

verimli, alçaq itigedişlik əmsallılar isə əksinə yüksək basqılı və az 

verimli olurlar.                                                                                                                                          

        Bir pillədən çıxan axını digər pilləyə yönəltmək və işçi 

çarxın mayeyə verdiyi kinetik enerjini potensial enerjiyə çevirmək 

üçün çoxpilləli nasosların hər bir pilləsində istiqamətləndirici 

aparat 1 (şəkil 5.17.) nəzərdə tutulur. İstiqamətləndirici aparat 

arakəsməli tərpənməz disklərdən ibarət  olan quruluşdur. 

Nasоsun valının (şəkil 5.18.) vəzifəsi intiqalın fırlanma 

mоmentini işçi çarxa ötürməkdən ibarətdir. Val, tərpənməz 

oturdulmuş işçi çarxla birlikdə nasosun rotorunu təşkil edir. Val 

nasоsunən çоx yüklənmiş və məsuliyyətli  hissəsi sayılır. Pilləli 

formaya malik olan val yüksək keyfiyyətli pоladdan hazırlanır. 
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Valın orta hissəsinə 3 işgillə 6 işçi çarx bərkidilir. Valın  

kənarlarında yastıqlar üçün boyuncuqlar 1 nəzərdə tutulur. 2 zona- 

 
Şəkil 5.18. Nasosun valı:a-val; b-qoruyucu oymaq;1-boyuncuq; 2-qoruyucu 

oymaqlar  üçün  sahələr;  3 - orta  hissə  4 - birləşdirici  yarımmufta  üçün 

sahə; 5-nişan; 6-işgil; 7,8-qoruyucu oymaqlar üçün sahələr; 9-sıxıcı qayka üçün 

larında qoruyucu oymaqlar 7 və 8, 4 sahəsində isə birləşdirici 

yarımmufta yerləşdirilir, val boyuncuğunun axırına dayaq 

yastığının sıxıcı qaykası 9 geydirilir. 5 nişanı rotorun düzgün 

yığılmasına xidmət edir.  

        Mərkəzdənqaçma nasоslarında tunc və babbit içlikli 

sürüşmə və diyirlənmə (kürəcikli və diyircəkli) yastıqlarından 

istifadə edilir.    

        Sürüşmə  yastıqları  daha  çox  işlədilirlər. Belə yastığın tipik 

konstruksiyası şəkil 5.19-də göstərilmişdir. Yastığın gövdəsi 

nasosun  gövdəsinə  bərkidilir. Gövdə və qapaqda, adətən iki ədəd 

Şəkil 5.17.  Bölməli  tipli mərkəzdən- 

qaçma nasosun istiqamətləndirici 

aparatı: 1-istiqamətləndirici aparat; 2-

işçi çarx 
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  Şəkil 5.19. Sürüşmə yastıqları: a-normal tipli; b-yağlayıcı materialın 

həlqəvi verilməsi; 1-yastıq gövdəsini nasosa bərkidici bolt; 2-gövdə;   3-babit 

içliklər;  4-qapaq;  5-yağlama  deşiyi;  6-yastığın  qapağını  gövdəsinə bərkidici 

 bolt; 7-yarıq; 8-yağlayıcı halqa 

babit içlik 3 yerləşdirilir. Yastığın yağlanması qapağın 4 

deşiyindən 5 və ya yağdan vasitəsilə məcburi həyata keçirilir. 

Yastığın gövdəsinin nasosa və yastığın qapağının onun gövdəsinə 

bərkidilməsi 1 və 6  boltları iləhəyata keçirilir. Mərkəzdənqaçma 
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nasoslarının yastıqlarında həlqəvi maye yağlamadan istifadə 

edilir. Nasosların gövdəsində yağla dolu xüsusi boşluq, üst içlikdə 

isə diametri valın diametrindən xeyli artıq olan halqa 8 qoyulmuş 

yuva 7 nəzərdə tutulmuşdur. Ona görə də halqanın bir hissəsi yağ 

olan boşluğa batmış olur. Val fırlanarkən halqa da fırlanmağa 

başlayır və yağı valın yuxarı hissəsinə aparır. 

Diyirlənmə yastıqları, bir qayda olaraq, yüngül yüklənmiş 

kiçik ölçülü nasоslarda tətbiq оlunurlar. Onlardan daha geniş 

yayılanı, əsasən radial yükləri qəbul etmək üçün işlədilən 

bircərgəli radial yastıqlardır. Kürəcikli radial-söykənmə yastığı, 

ox və radial istiqamətlərdə birgə təsir edən yüklər şəraitlərində 

tətbiq olunurlar, yəni belə yastıq ox istiqamətində təsir edən yükü 

də qəbul edir.                                                                                                                                                           

Şəkil 5.20-də söykənmə tipli sürüşgən yastıq göstərilmişdir. 

Söykənməyastığında  rotorun  ox  üzrə boşluğu, adətən 0,1  0,15 

mm təşkil edir.       

 

Nasоsların    vallarının    etibarlı    kipləşdirilməsi     mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.                                                                                                          

Nasosların     işdə     dayanma     hallarının    geniş    yayılmış 

Şəkil 5.20. Söykənmə tipli sürüşgən  

yastıq: 1gövdə; 2söykənmə diski; 3

qayka; 4,7-qapaqlar; 5,9-yarımhalqalar; 

6,8söykənmə halqalarının qəliblərlə 

yığımı 
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səbəblərindən  biri  kipləşdirmə  düyünün nasazlığıdır. Yanğın və 

partlayış təhlükəli mayelərin vurulmasında nasaz kipləşdiricilərlə 

nasosun  istismarı  ciddi  qəzalara gətirib çıxara bilər. 

        Kipcəkli kipləşdirmənin (şəkil 5.21 konstruksiyası və ona 

xidmət edilməsi daha sadədir.  Doldurmanın materialı və sıxma 

qüvvəsi  işçi  təzyiq,  val  səthinin  sürüşmə  sürəti,  temperatur və 

vurulan     mayenin     xassələrindən     asılıdır.    Kiçik    təzyiqlər  

 

düşgüsündə və alçaq sürüşmə sürətlərində standart rezin    

manjetli kipləşdirmədən istifadə edilir. Manjetlərin, ona lazımi 

sərtlik verən metal  karkası,  kipləşdirici  elementlərə  valın  ilkin  

sıxılmasını  yaradan yayı olur. 

        Daha  böyük  təzyiqlər  düşgüsündə  və sürüşmə sürətlərində  

tətbiq edilən üzlü kipləşdirmə, kipgəcli və manjetli 

kipləşdirmələrlə müqayisədə daha effektivlidir. 

        Bundan başqa, üzlü kipləşdirmə valın xeyli çox radial 

vurmasına yol verir və böyük istismar müddətinə malikdir.Üzlü 

kipləşdirmənin konstruksiyası digərlərilə müqayisədə daha 

mürəkkəbdir. Buna baxmayaraq, uzun müddət istismar şəraitində 

onlar praktiki olaraq, xidmət xərcləri tələb etmədiyindən iqtisadi 

cəhətdən daha sərfəlidirlər.                                                            

        Üzlü kipləşdiricilərin konstruksiyaları müxtəlifdir: onların 

seçilməsi    istismar    şəraitilə    müəyyənləşir.    Şəkil    5.22 - də 

Şəkil 5.21. Kipcəkli kipləşdir- 

mə: 1-kipcəyin gövdəsi; 2-dol- 

durma halqası; 3 - sıxıcı oymaq 
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aralarındakı boşluğa kipləşdirmə təzyiqindən artıq təzyiq altında  

maye verilən iki sürtünmə cütü 3 olan üzlü kipləşdiricinin 

konstruksiyası göstərilmişdir. Belə konstruksiya praktiki olaraq, 

vurulan mayenin sızmasının qarşısını tamamilə alır. Kipləşdirici 

fırlanan və tərpənməz kontakt halqalarına malikdir. Yaydan, 

qurşaqdan 1 və sıxıcı halqadan ibarət sıxıcı quruluş valla birlikdə  

fırlanır.                                                                                 

 
Şəkil 5.22. İkiqat üzlü kipləşdirmənin konstruksiyası 
1-fırlanan qurşaq; 2-tərpənməz qurşaq; 3-sürtünmə cütü 

        Şəkil 5.23-də bir sürtünmə cütlü 2 üzlü kipləşdirmə 

verilmişdir. Kipləşdirmə ox istiqamətində tərpənən halqanın 

köməyilə həyata keçirilir. Bu kipləşdirmədə ftorplastdan 

hazırlanmış   konus    halqadan   1   istifadəedildiyindən   yeyici 

mühitlərdə də işlədilirlər.             

 

Ümumiyyətlə mərkəzdənqaçma nasoslarda işçi 

parametrlərdən, mühitin xassələrindən və maşının 

konstruksiyasından asılı olaraq, olduqca müxtəlif konstruksiyalı 

kipləşdiricilər tətbiq olunurlar. 

Şəkil 5.23. Bir sürtünmə cütlü üzlü kip- 

ləşdirmə: 1-kipləşdirmə; 2-sürtünmə cütü 
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Elektrik  mühərrikinin  fırlanma momentini nasоsun rotoruna 

ötürmək üçün müxtəlif kоnstruksiyalıoymaqlı-barmaqlı (şəkil 

5.24), dişli (şəkil 5.25),  elastik (şəkil 5.26)   muftalardan istifadə 

edilir.  Qulluq  edilməsinin və hazırlanmasının asanlığına və ucuz 
 

             
 

Şəkil 5.24. Oymaqlı-barmaqlı        Şəkil 5.25. Dişli mufta:1 - kipləşdirmə; 

mufta:  1-yarımmufta;  2- polad          2,4 - dişli   oymaqlar;   3 - araqatı;  5,6 - 

barmaq; 3-rezin halqalar; 4-polad        dişli qurşaqlar 

halqa   

başa gəlməsinə görə oymaqlı-barmaqlı muftalar (şəkil 5.24) daha  

geniş tətbiq tapmışdır. Bu muftalarda elastiki elementlər 

olduğundan, onlar əlavə olaraq amortizatоr funksiyasını da yerinə 

yetirirlər. Belə muftaların elastiki elementləri alçaq möhkəmlik 

xassələrinə malik olduqlarından, onların tətbiq sahələri orta və 

alçaq güclü nasoslarla məhdudlaşır.                                                                                                                  

Dişli muftaların (şəkil 5.25) bütün hissələri metaldandır. Dişli 

mufta, birləşən valların axırlarındakı oymaqların 2 və 4 dişlərilə, 

daxili dişləri ilişmədə olan iki qurşaqdan 5 və 6 ibarətdir. Onlar 

işdə etibarlı olmaqla, tez yeyilən hissələri yoxdur, yüksək yükləri 

ötürə və fırlanma istiqamətindən asılı olmayaraq, yüksək dövrlər 

sayında işləyə bilirlər.Mufta boşluğunu yağla doldurmaq lazımdır.           

Elastiki muftalar (şəkil 5.26) yüksək texnolojiliyə malik 

olmaqla, işdə sadə və etibarlıdırlar. Elastiki element fiqurlu polad 

lövhələr paketindən 1 ibarətdir. Lövhələr mərkəzi oymaq 2 və 

yarımmuftalar 4 arasında boltlarda 3 yerləşdirirlər (boltların bir 

hissəsi oymağa, digər hissəsi isə yarımmuftaya taxılır). Bu elastiki 

muftalar yağsız işləyirlər.                                                                                          
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Nasosun yüksüzləşdirmə quruluşları. Mərkəzdənqaçma 

nasosu işlədikdə vurulan maye işçi çarxın disklərinin xarici 

səthləri və nasosun gövdəsi divarının arasındakı araboşluğunda 

olur. Çarxın çıxışında mayenin p2 təzyiqi (şəkil 5.27, a) p1 

təzyiqindən çox olduğundan, nasos işlədikdə sorma tərəfə 

istiqamətlənmiş oxboyu qüvvə yaranır. Beləliklə gövdədəki 1 və 2 

araboşluqları arasında yerləşmiş işçi çarx 3 ox istiqamətində 

qeyri-bərabər yüklənir və çarxa sağ tərəfdən təsir edən qüvvə 

(baxılan misalda) sol tərəfdəkindən çox olur. D1 və D2 

diametrlərilə məhdudlaşmış halqanın sahəsi və p2 təzyiqi p1-dən 

nə qədər çox olarsa , qüvvələr fərqi bir o qədər çox alınır.  

Oxboyu qüvvə T aşağıdakı tənliklə hesablana bilər                                                                                                                              

T = /4 (D1
2 Dv

2
 ) (p2  p1)                      (5.7) 

burada D1 işçi çarxa girişin diametri; Dv  valın diametri.                                                     

        Həqiqətdəoxboyu   qüvvə   (5.7)   düsturu   ilə   hesablanmış 

qiymətdən bir qədər az olur. Bu onunla izah olunur ki, birincisi, 

çarxın arxasında maye fırlanmada olduğundan p2 p1 təzyiqlər 

fərqi nasosun tam basqısından azdır və ikincisi, işçi çarxda 

mayenin hərəkət istiqaməti oxboyundan radiala dəyişdiyindən əks 

tərəfə istiqamətlənmiş oxboyu qüvvə yaranır. Ancaq 

yüksüzləşdirən oxboyu qüvvə, işçi çarxın arxa diskinə təzyiqlər 

fərqinin təsirindən yaranan qüvvədən əhəmiyyətli dərəcədə azdır.                                                                          

        Praktikada oxboyu qüvvə valın ox istiqamətində 

yerdəyişməsinə və işçi çarxın pərçimlənməsinə səbəb ola bilər. 

Şəkil 5.26. Elastik mufta :1-

elastik lövhələrin paketi; 2-

oymaq; 3-boltlar; 4-yarımmufta 
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Birtərəfli soran birpilləli nasoslarda oxboyu qüvvə söykənmə 

yastığı ilə etibarlı qəbul edilərsə, bu iqtisadi cəhətdən ən əlverişli 

həll olardı. Əks halda söykənmə yastığına təsir edən oxboyu 

qüvvənin azaldılması üçün tədbirlər görülməlidir. Bu azaldılma, 

ancaq nasosun f.i.ə.-nın aşağı salınması hesabına əldə edilə bilər.                                                     

        Oxboyu qüvvənin azaldılma üsullarından biri şəkil 5.27, c-də 

göstərilmişdir.Bu halda oxboyu yükləri xüsusi kamerdə4 sonuncu 

işçi çarxdan 1 sonra yerləşdirilən və valda 2 sərt bəkidilən  

yüksüzləşdirmə diskinin 3 köməyilə azaldırlar. Nasos işlədikdə 

vurulan mayenin bir hissəsi 4 kamerinə 5 araboşluğundan keçir. 

Həmin boşluğun ölçüləri minimal olmalıdır. Nasos valının 

yüksüzləşdirmə diskinin sol tərəfində daha artıq təzyiqin olması 

Şəkil 5.27. Nasosu yüksüzləşdirmə  

quruluşları: a−oxboyu təzyiqin 

yaranma sxemi: 1,2-araboşluqları; 3-

işçi çarx;b – işçi çarxların qarşılıqlı 

əks vəziyyətdə yerləşməsi;c−yüksüz- 

ləşdirmə quruluşu:1-işçi çarx; 2-val; 3-

yüksüzləşdirmə diski; 4-xüsusi 

kamer;5-araboşluğu 
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onun sağ tərəfə yerdəyişməsini şərtləndirir. Bu halda araboşluğu 5 

böyüyür, diskin hər iki tərəfində 4 kamerində təzyiqlər 

bərabərləşir və val işçi çarxdakı oxboyu qüvvənin təsirilə sola 

yerini dəyişir, 5 araboşluğu isə azalır. Proses bərpa olunduqda 

maye 4 kamerindən sorma xəttinə axır. 

Bu prosesə dəqiq ifadə olunmuş, nasos valının irəli-geri 

hərəkəti kimi baxmaq lazım deyildir. Praktikada 5 araboşluğunun 

müəyyən qiymətdə öz-özünə qərarlaşması baş verir və bu qiymət 

ətrafında dəyişmə kiçik olur.                                                                                                                                       

        Oxboyu qüvvələrin ideal müvazinətləşdirilməsi mümkün 

olmadığından, qalıq yükləri qəbul etmək üçün söykənmə 

yastıqları quraşdırılır.  

        Oxlu nasoslar. Böyük miqdarda mayenin alçaq təzyiqlə 

vurulmasında  oxlu (prоpellerli) nasоslardan istifadə edilir (şəkil 

5.26). Bu nasоslar əsasən mayelərin müxtəlif aparatlar (məs., 

buxarlandırıcı, kоntaktоr və s.) daxilində dövr etdirilməsində, 

meliorasiya və təmizləyici qurğularda, kanallarda, istilik və atom 

elektrik stansiyalarının sirkulyasiya konturlarında tətbiq edilirlər. 

Gəmi vintinə bənzər işçi çarx 1 gövdə 2 daxilində yerləşdirilir. 

Maye işçi çarxın kürəkləri ilə tutularaq, оx istiqamətində 

fırlandırılmaqla  yanaşı irəli hərəkət alır. Mayenin fırlanma  

hərəkəti  nasоsdan  sоnra  yerləşdirilən istiqamətləndirici aparatda 

irəliləmə  hərəkətinə çevrilir. 

Oxlu nasoslar konstruktiv olaraq sərt bərkidilmiş kürəkli və 

dönən    kürəkli    nasoslara    bölünürlər.    İri    oxlu    nasosların                                                                                                   

 

Şəkil 5.28. Oxlu (propellerli  

nasos: a - topu ilə birlikdə 

kürəklər; b–quraşdırma sxemi 

1 - işçi çarx; 2 - gövdə; 3 - val 
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fərqləndirici cəhəti onların tikinti konstruksiyaları ilə konstruktiv 

birliyindədir. Adətən suyun nasosa verilməsi beton kanalla həyata 

keçirilir. Şəkil5.29-də sərt bərkidilmiş kürəkli oxlu nasosun sxemi  

 

verilmişdir. Nasos sorma konfuzor hissəsi 1, aşağı 2 və əsas 3 

gövdələr  kimi düyünlərdən ibarətdir. Aşağı gövdənin 2 içində işçi 

çarx 9 yerləşdirilir. Əsas gövdə ötürücü dirsəyə malik olmaqla, 

özülə söykənən özül halqası 10 ilə bir bütöv hazırlanır. 

Şəkil 5.29. Oxlu nasos: 1-

konfuzor hissəsi; 2-aşağı 

gövdə; 3-əsas gövdə; 4-içiboş 

val; 5-düzəldici kürək; 6-aşağı 

yastıq; 7-yuxarı yastıq; 8-

yastığın dayağı; 9-işçi çarx; 

10-özül halqası 
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İşçi çarxın müqavimət sipərli (axına olan müqaviməti 

azaltmaq üçün) oymağı vardır. Onda böyük diametrli çıxıntılarda 

dönən işçi kürəklər bərkidilir. Oymağın içində nasosun içiboş 

valından 4 keçən oxla idarə olunan kürəkləri döndərici mexanizm 

yerləşdirilir. İşçi çarxdan keçən axın nasosun oxuna nisbətən 

müəyyən qədər burulmuş halda olur. Nasos qurğusunun f.i.ə. 

artırmaq məqsədilə axın düzəldici kürəklərlə 5 açılır. Düzəldici 

kürəklər həm də aşağı yastığın 6 dayağı rolunu oynayırlar. Yuxarı 

yastıq 7 dirsəyin hissəsinə 8 bərkidilir. Yastıqların içliyi xüsusi 

rezindən və ya ağac əsaslı plastik kütlədən hazırlanır və su ilə 

yağlanır. Nasos konsol tipli olmaqla, yuxarıda bir ədəd yumşaq 

doldurmalı kipləşdiricisi vardır.   

Nasosun  kürəkləri  korroziyaya  dayanıqlı  yüksək  legirli 

poladlardan, digər hissə və düyünləri isə mühitin xassəsindən və 

istismar şəraitindən asılı olaraq müxtəlif materiallardan 

hazırlanırlar. Oxlu nasoslar böyük nasos aqreqatları olmaqla,                                                                                                                                           

verimi 36m
3
/san.-ə, basqı kanalının diametri isə 3m-ə çatır.                                                                                                                                                                 

Çoxpilləli oxlu elektromaqnit nasos. Nasos və mühərrikin 

birləşdirilməsi prinsipi neft məhsullarının nəqli üçün nəzərdə 

tutulmuş oxlu çoxpilləli nasos timsalında (şəkil 5.30) daha da 

inkişaf etdirilmişdir. Bu konstruksiyada nasos və mühərrik 

tamamilə   ümumi   konsruktiv   blokda  birləşdirilmişlər.  Aqreqat 

     
Şəkil 5.30. Birgövdəli elektronasos aqreqatı: 1-stator; 2-giliz; 3-rotor; 4-

kürəcikli yastıq; 5-işçi kürək; 6-çubuq; 7-yönəldici kürək;8-bağlayıcı qayka;9- 

oymaq; 10,11-sorma və vurma qol boruları; 12-kürək 
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yüksək yığcamlığı və nisbətən az kütləsilə fərqlənir. O gilizlə 

(ekranla) 2 qorunan stator 1 və iri rotordan 3 ibarətdir. Sonuncu 

kürəcikli yastıqlarda 4 fırlanır. Rotor daxili səthində işçi 

kürəklərin 5 tacları yerləşdirilmiş iri içiboş barabandan ibarətdir. 

Rotorun boşluğunda çubuq 6 sərt bərkidilir. Həmin çubuqda 

işgillərlə və bağlayıcı qayka 8 ilə bərkidilmiş yönəldici kürəklərin 

tacları 7 yığılır. Çubuq 6 sorma 10 və vurma 11 qol borularındakı 

kürəklərlə 12 saxlanılan oymaqlarda 9 bərkidilir. 

Stator və iri rotor arasındakı qarşılıqlı qüvvə təsiri işçi 

kürəklərin taclarının fırlanmasına və axıdıcı hissədən keçən maye 

axınına enerji verilməsinə səbəb olur. 

 

5.2.2. Burulğanlı nasoslar 

Bu nasosların fərqləndirici xüsusiyyəti özüsorma qabiliyyətilə 

yüksək basqını uyğunlaşdırmalarıdır. Burulğanlı nasoslar maye ilə 

qaz qarışığını da vura bilirlər. Nasosun (şəkil 5.31) özəklərə 5 

bölünmüş  işçi   çarxı  6   gövdənin   1   içində   fırlanır.Nasоsun  
 

 
gövdəsində  çarxın  ətrafı  üzrə basqı  bоrusu 1 ilə qurtaran 

həlqəvi kanal 4 yerləşir. Burulğanlı  nasоslarda  mayeyə  enerjinin  

verilməsi  və  onun  təzyiqinin  yüksəldilməsi   işçi  çarxın   

yaratdığı  burulğanların  hesabına  baş verir. Nasosun sorma 2 və 

basqı 1  sahələri bir-birindən  kipləşdirmə  sahəsi  7  ilə  ayrılır.  

Bu  sahədə gövdə  ilə işçi çarx arasındakı bоşluq  0,2 mm, yəni 

Şəkil 5.31. Burulğanlı nasos: 
1 – vurma borusu; 2 – sorma 

borusu; 3 – nasosun gövdəsi; 

4–həlqəvi araboşluğu; 5 – 

işçiçarxın özəkləri; 6 – işçi 

çarx;   7 – kipləşdirmə sahəsi 
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mümkün ola biləcək minimal qiymətdə оlur. Beləliklə, mayenin 

nasosun basqı boşluğundan sorma boşluğuna keçməsinin qarşısını 

alan kipləşdirmə yaradılır. Sorma borusu ilə kürəklərin əsasına 

daxil olan maye mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri altında  

həlqəvi  kanala  atılır  və  burulğanlı hərəkətlər edərək, çıxış 

bоrusuna dоğru  istiqamətlənir. Burulğanın  oxu  boyu  vakuum 

yarandıqda, nasos mayeni və ya qaz-maye qarışığını sormağa 

başlayır. Çıxış borusu istiqamətində maye dəfələrlə kürəklərarası 

boşluğa düşərək, əlavə mexaniki enerji alır. Nəticədə,  vurulan 

maye ilə işçi çarxın çоxdəfəli kоntaktı sayəsində eyni ölçülü və 

dövrlər saylı mərkəzdənqaçma nasоslarına nisbətən daha böyük 

basqı (3  6 dəfə artıq)  əldə edilir. Verimin azalması ilə basqı və 

enerji sərfinin kəskin artması  burulğanlı nasоsların fərqləndirici 

xüsusiyyətidir. Sorma və basqı qol boruları gövdənin yuxarı 

hissəsində yerləşdiyindən burulğanlı nasoslar dayandırıldıqda 

boşalmırlar. Ona görə də sonradan işə salındıqda, nasosun 

doldurulması tələb olunmur. Bu nasoslar reversiv tiplidir, 

quruluşu sadədir, ancaq f.i.ə. (45%-i keçmir) mərkəzdənqaçma 

nasoslarındakından kiçikdir.                                        

        Bir çarxlı burulğanlı nasosun f.i.ə. az olduğundan, bir valda 

bir neçə çarx yerləşdirilmiş çoxpilləli, bölməli burulğanlı nasoslar 

buraxılır.  

Neft emalı və kimya sənayesində burulğanlı nasoslar turşu, 

qələvi və digər yeyici maddələrin, benzin, spirt, efir və başqa asan 

buxarlanan, eləcə də qazla doymuş mayelərin vurulmasında tətbiq 

edilirlər.                                        

5.3. Həcmi nasoslar 

5.3.1. Pistonlu nasoslar 

        Pistonlu nasosların quruluşu, iş prinsipi və təsnifatı. Sadə 

əməliyyatları  mayelərin sorulub vurulması və müxtəlif köməkçi 

işləri yerinə yetirmək üçün müasir texnikada tez-tez əl ilə işləyən 

pistonlu  nasoslardan  istifadə edilir. Şəkil 5.32-də belə nasosların 
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sxemi göstərilmişdir. Nasos ştoku hərəkətə gətirən dəstəklə 4 

əlaqələndirilmiş silindr 7 və pistondan 2 ibarətdir. Dəstəyin 

yırğalayıcı hərəkətlərində piston silindrdə irəli-geri hərəkətlər 

edir. Pistonun sağa hərəkətində silindrin sol işçi kameri böyüyür, 

nəticədə onda vakuum yaranır və maye sorma klapanı 6 ilə bu 

kamerə daxil olur.            

        Bununla eyni zamanda silindrin sağ boşluğu azalır, onda izafi 

təzyiq yaranır və basqı klapanı 3 açılaraq maye pistonla basqı 

boru kəmərinə vurulur. Piston sola hərəkət etdikdə, sorma və 

vurma boşluqları yerlərini dəyişirlər. Bu halda maye işçi kamerə 5 

klapanından keçməklə sorulur və 1 klapanı vasitəsilə vurulur. 

Sağda kamerin işçi həcminin bir hissəsi ştokla tutulduğundan, sol 

işçi kamerə daxil olan mayenin həcmi, sağa daxil olandan artıq 

olur.  

 

Şəkil 5.32. Pistonlu əl nasosunun sxemləri: a - birsilindrli ikiqat təsirli; b - 

ikisilindrli sadə təsirli; 1 - sol vurma klapanı; 2 - piston; 3 - sağ vurma klapanı;  

4 - dəstək; 5 - sağ sorma klapanı;6 - sol sorma klapanı 
 

        Pistonun bir gedişində mayenin hesabi verimi (sızmalar 

olmadıqda) pistonun işçi sahəsinin onun gedişinin təsvir etdiyi 

həcmə bərabərdir: 

        sağda      
 

 
(  −   )     

        solda        
 

 
    

burada D  və  d uyğun olaraq pistonun və ştokun diametrləri; S 
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pistonun gedişidir.            

        Dəstəyin bir ikiqat gedişində verim bərabərdir                                                                         

  
 

 
 (   −   )  

        Şəkil 5.32, b-də dəstəyin bu və ya digər tərəfə hərəkətlərində 

eyni maye verimini təmin edən  ikisilindrli pistonlu nasos 

göstərilmişdir. Praktikada belə nasoslar köməkçi qurğularda 5 

MPa-a qədər təzyiqin yaradılmasında tətbiq olunurlar.  

Əsas istehsal qurğularında müxtəlif konstruksiyalı mexaniki 

intiqallı pistonlu nasoslardan istifadə edilir. Bu nasoslarda da 

(şəkil 5.33) mayenin sorulması və vurulması silindrdə 2 pistonun 

1 irəli-geri hərəkəti nəticəsində baş verir. Piston sağa hərəkət 

etdikdə silindrin qapağı 3 və piston arasındakı qapalı fəzada 

seyrəlmə yaranır. Qəbul tutumu və silindrdəki təzyiqlər fərqinin 

təsiri altında sorma klapanı 4 açılır, maye sorma boru xəttilə 

qalxaraq silindrə daxil olur. Bu halda basqıklapanına 5 basqı 

xəttindəki mayenin təzyiq qüvvəsi təsir etdiyindən o bağlı qalır. 

Piston sola hərəkət etdikdə silindrdə yaranan izafi təzyiqin 

təsirindən sorma klapanı 4 bağlanır və basqı klapanı 5 açılır. Maye 

basqı klapanından keçərək, basqı boru kəmərilə basqı tutumuna 

daxil olur. Beləliklə sadə təsirli pistonlu nasoslarda mayenin 

sorulması və vurulması qeyri-müntəzəm baş verir: pistonun soldan 

sağa hərəkətində  sorma, pistonun əks istiqamətdə hərəkətində 

isə  vurma. Bu halda pistonun iki hərəkətində maye bir dəfə 

sorulur və bir dəfə vurulur. Nasosun pistonu valın fırlanma 

hərəkətini pistonun irəli-geri hərəkətinə çevirən çarx qolu-sürgü 

 

Şəkil 5.33. Sadə təsirli 

üfqi pistonlu nasosun 

sxemi: 1-piston; 2-silindr; 

3-silindrin qapağı; 4-

sorma klapanı; 5-basqı 

klapanı; 6-çarx qolu-sürgü 

qolu mexanizmi; 7-kipləş- 

dirmə halqası; 8-sürgü 
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qolu mexanizmilə 6 hərəkətə gətirilir. Nasosun  normal  işləməsi  

üçün  klapanlar basqı yaradılarkən sorma  xəttini  (mayenin  

silindrdən  bu  xəttə keçməsinin qarşısını almaq üçün) və sorma 

zamanı isə  vurma xəttini (mayenin vurma xəttindən silindrə geri 

qayıtmasının qarşısını almaq üçün) kip bağlamalıdırlar. Bundan 

başqa pistonla silindrin daxili səthi arasında lazımi kiplik 

yaratmaq üçün təmasda olan səthlər diqqətlə emal edilir və xüsusi 

kipləşdirici elementlərdən 7 (elastiki manjetlər, piston halqaları) 

istifadə edilir.                                                                                                               

        Basqı 0,40,6  MPa-dan  yüksək  olduqda,  pistonu  

kipləşdirmə  düyününün  konstruksiyası mürəkkəbləşdiyindən 

piston bütöv və ya içiboş plunjerlə (vərdənə) (şəkil 5.34) əvəz 

edilir. Plunjerin kipləşdirici halqaları olmur və pistonla 

müqayisədə uzunluğunun diametrinə nisbəti xeyli çox olur. 

Plunjer silindrin divarlarına toxunmadan onun içində hərəkət edir 

və kipgəcin 3 köməyilə nəzarət edilməsi mümkün olan, silindrdən 

çıxan yerdə kipləşdirilir. Plunjerli nasosların silindrinin daxili 

səthinin yüksək təmizliyi tələb edilmir; lazımi kiplik isə nasos 

sökülmədən kipgəcin doldurmasının dəyişdirilməsi və ya 

sıxılması ilə asanlıqla əldə edilir. Bu nasoslar çirklənmiş və özlü 

mayelərin nəqlində və yüksək təzyiqlərin yaradılmasında geniş 

tətbiq tapmışlar. Hazırlanmasının və konstruksiyasının sadə 

olması ilə yanaşı, eyni diametrli silindrdə eyni həcmdə maye 

vurmaq üçün plunjerli nasosun gedişinin uzunluğu pistonlu nasosa 

nisbətən daha çox olur. Pistonun (plunjerin) iki kənar vəziyyətləri 

arasındakı məsafə  pistonun (plunjerin) gedişi (gedişinin 

uzunluğu) adlanır.               

        Sürgü qolunun bir dövründə və ya pistonun iki gedişindəki 

sorma və vurmaların sayına görə nasoslar sadə və ikiqattəsirli 

olurlar. Baxılan nasosda sürgü qolunun bir dövründə piston iki 

hərəkət edir: mayeni bir dəfə sorur (pistonun  soldan sağa 

hərəkətində) və bir dəfə vurur (pistonun sağdan sola hərəkətində); 

bu sadə təsirli nasosdur.  

Nasos    silindrinin    işçi   həcmindən   tam   istifadə   etmək  
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məqsədilə, silindr ştok keçən kipgəcli qapaqla təchiz olunur və 

pistonun sağ tərəfində də bir cüt klapan yerləşdirilir (şəkil 5.35).  

 
Şəkil 5.35. İkiqat təsirli nasosların sxemləri: a-pistonlu; b-plunjerli; 1-pis- 

 ton (a) və plunjer (b); 2-silindrlər; 3,4-sorma klapanları; 5,6-vurma klapanları 

        Bu halda piston hər iki tərəfilə işləyir: onun sağa hərəkətində 

maye sol tərəfdə sorulur, sağ tərəfdə isə vurulur, pistonun əksinə 

hərəkətində isə sağ tərəfdə sorma və sol tərəfdə vurma baş verir. 

Beləliklə sürgü qolunun tam dövründə nasos təqribən ikiqat 

həcmdə maye vurmaqla, iki dəfə sorur və iki dəfə vurur. Bu iki 

sorma və iki vurma klapanları olan ikiqat təsirli nasosdur. Şəkil 

5.35,b-də eyni qaydada işləyən ikiqat təsirli plunjerli nasos 

göstərilmişdir.                

        Mayenin fasilələrlə vurulması pistonlu nasosların qeyri-

müntəzəm veriminə səbəb olur. Aydındır ki, bu qeyri-

müntəzəmlik ikiqat təsirli nasoslarda sadə təsirliyə nisbətən daha 

azdır. Mayenin  vurulmasının  qeyri-müntəzəmliyini  daha  da 

azaltmaq məqsədilə üçqat və dördqat təsirli nasoslardan istifadə 

Şəkil 5.34. Sadə təsirli üfqi plunjerli 

nasosun sxemi: 1-plunjer; 2-silindr; 3-

kipgəc; 4-sorma klapanı; 5-vurma 

klapanı 
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edilir. Üçqat təsirli (tripleks) nasos (şəkil 5.33) ümumi sorma və 

vurma xətləri, eləcə də ümumi dirsəkli valı olan üç sadə təsirli 

nasosdan ibarətdir. Bu halda sadə təsirli nasosların çarx qollarının 

yeri biri digərinə nəzərən 120 dəyişdirilir. Üçqat təsirli nasosların 

ümumi verimi sadə təsirli nasosların verimləri cəmindən ibarətdir.  

Dördqat təsirli nasos  ümumi sorma və vurma xətləri, eləcə də 

ümumi dirsəkli valı olan iki ədəd ikiqat təsirli nasosdan ibarət 

olur. Bu halda ikiqat təsirli nasosların çarx qollatının yeri biri 

digərinə nisbətən 90 dəyişdirilir (nasoslardan birinin pistonu 

istənilən kənar vəziyyətda olduqda, 2-ci nasosun pistonu gedişin 

ortasında olur). Daha çox təsirli nasoslar praktiki olaraq tətbiq 

olunmurlar.  

 

 

Bundan başqa pistonlu nasoslar aşağıdakı göstəricilərə görə də 

təsnif olunurlar:                   

 silindrin vəziyyətinə görə: üfqi və şaquli;                                                                   

valın fırlanma sürətinə görə: alçaq gedişli (4060 dövr/dəq.), 

orta gedişli (60120 dövr/dəq.), iti gedişli (120180 və daha çox 

dövr/dəq.); 

məhsuldarlığına görə: kiçik (15 m
3
/saat-a qədər), orta (1560 

m
3
/saat), böyük (60 m

3
/saat-dan yuxarı) 

yaratdıqları təzyiqə görə: alçaq (1 MPa-a qədər), orta (12 

MPa) və yüksək (2 MPa-dan yuxarı); 

Şəkil 5.33. Üçqat təsirli 

(tripleks-nasos) plunjerli 

nasosun sxemi: 1-silindr- 

lər; 2-plunjerlər; 3-dirsəkli 

val; 4-sürgü qolu 
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hərəkətə gətirilmə üsuluna görə: elektrik mühərriki intiqalı və 

pistonu nasosun pistonu ilə ümumi ştokda yerləşən buxar maşını 

ilə; 

        Elektrik intiqallı pistonlu nasos. Şəkil 5.35-də şaquli 

ikisilindrli dördqat təsirli nasosun uzununa kəsiyi verilmişdir. 

Nasos reduktor vasitəsilə elektrik mühərrikilə 8 hərəkətə gətirilir.  

       Silindrin 1 çuqun bloku çərçivənin aşağı hissəsində 15 

bərkidilmişdir. Blokda dörd sorma 14 və dörd vurma 13 klapanı 

yerləşdirilmişdir. Hər bir silindrin dəyişilə bilən bürunc içliyi 3 

vardır. Dirsəkli valdan pistonlara hərəkət polad sürgü 11 ilə 

əlaqəli olan sürgü qolları 6 ilə ötürülür. Ştoklar 4 bərkidilmiş 

sürgülər çuqun yönəldicilərdə 10 hərəkət edirlər. İntiqal 

mexanizmini yağlamaq üçün reduktorun gövdəsində yağ nasosu 

quraşdırılmışdır.                            

Düzünə işləyən nasos. Bu nasosların çarx qolu-sürgü qolu 

mexanizmi yoxdur. Nasosun işçi pistonu intiqalın silindrinin 

pistonu ilə ştok vasitəsilə sərt əlaqələndirilir. İntiqalın silindrində 

işçi cisim kimi buxardan istifadə edilir. Sıxılmış hava və su nadir 

hallarda işlədilir. Adətən iki tip  ikiqat təsirli bir və ya iki işçi 

silindrli düzünə işləyən nasoslar tətbiq edilirlər. İşçi silindrlə eyni 

oxda bir buxar silindri yerləşdirilir. Konstruksiyasının və idarə 

edilməsinin sadəliyi, yüksək dərəcədə etibarlılığı, yanğın 

təhlükəsizliyi bu nasosun üstünlükləridir. 

Şəkil 5.38-də cütləşmiş düzünə işləyən dördqat təsirli buxar 

nasosu göstərilmişdir. Nasos buxar silindrləri  və maye silindrləri 

 bloklarından ibarətdir. Hər iki blok aralıq hissə  ilə 

birləşdirilir.  Nasosun işçi pistonu 16 buxar silindrinin1 pistonu 2 

ilə piston ştokları 19, 21 vasitəsilə əlaqələndirilir. Nasosun 

boşqabvarı tipli dörd sorma 12 və dörd vurma 13 klapanları 

vardır. Hər bir maye silindrinin 11 dəyişilə bilən içliyi 15 vardır. 

Buxar blokunun içində işçi səthlərin yağlanması yağdanla 7 

həyata keçirilir. Bütün oynaqlı birləşmələr əllə yağlanırlar.  

Buxarın paylaşdırılması sürgülərlə 5 həyata keçirilir. Hər bir 

sürgü   digər   silindrin  pistonunun   ştoku   ilə   əlaqəli  olan  ling 
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Şəkil 5.35. Elektrik intiqal- 

lı pistonlu nasos: 1-silindr; 

2-piston; 3-silindrin oymağı; 

4-pistonun ştoku; 5 - sorma 

hava qalpaqı; 6 - sürgü qolu;7 

- dirsəkli val; 8 - elektrik 

mühərriki; 9-çərçivənin yuxa- 

rı hissəsi; 10-yönəldicilər; 11- 

sürgü;12 - sütun; 13 - vurma 

klapanı; 14 - sorma klapanı; 

15 - çərçivənin aşağı hissəsi 
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ötürməsinin köməyilə hərəkətə gətirilir. Hər bir buxar silindrinin 

səthinə dörd kanal çəkilmişdirkənardakı kanallar buxarı içəri 

buraxmaq, ortadakı kanallar isə buxarı bayıra buraxmaq üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Təzə buxar sürgü qutusuna daxil olur və 

sürgünün vəziyyətindən asılı olaraq, istənilən  içəri buraxma 

kanalları cütü vasitəsilə silindrə verilir. İşlənmiş buxar bayıra 

buraxma kanalları cütündən keçməkləboru xəttilə kənarlaşdırılır. 

Sürgülər 5 ştoklarda 9 bərkidilirlər. Sürgü 5 rıçaq vasitəsilə piston 

ştoku 21 ilə əlaqəlidir. Bu və ya digər silindrin pistonu kənar 

vəziyyətə yaxınlaşdıqda, sürgü buxar buraxıcı kanalı bağlayır və 

ona görə də pistonu silindrin qapağına və ya dibinə zərblə 

dəymədən qoruyur.                                                            

Pistonlu nasosların əsas düyünləri.  Pistonlu nasosların 

silindrinin gövdəsi ən çox yüklənmiş düyündür. Gövdə daxili 

təzyiqdən, ona bərkidilmiş klapanlar qutusundan, özül 

pəncələrindən və i.a. yaranan yüklərə məruz qalır. Alçaq və orta 

təzyiqli nasos silindrlərinin gövdəsi çuqundan, yüksək təzyiqli 

nasoslarınkı isə polad tökmədən və ya döymədən hazırlanır. 

Çoxsilindrli nasoslarda silindrlərin gövdələri, adətən bir bütöv 

halda (silindrlər bloku şəklində) hazırlanır. Sorma klapanından 

silindrə düşmüş havanı, pistonun sonrakı gedişində vurma klapanı 

vasitəsilə kənarlaşdırmaq üçün vurma klapanı ən yüksək nöqtədə  

yerləşdirilməlidir.                                                                                                                                      

        Şəkil 5.39-da dördqat təsirli hərəkətə gətirilən nasosun 

silindrlər bloku göstərilmişdir. Klapanlar qutusu blokla birlikdə 

çuqundan tökülmüşdür. Silindrlərin, yeyildikcə dəyişilə bilən 

bürünc içlikləri vardır. 

Şəkil 5.40-da sadə təsirli düzünə işləyən nasosun silindri 

göstərilmişdir. Bu konstruksiyada klapanlar qütüsü silindrə 

boltlarla bərkidilir.                                                                                           

        Nasos pistonlarının olduqca müxtəlif konstruksiyaları (şəkil 

5.41) mövcuddur. Sökülən konstruksiyalı pistonlar daha geniş 

yayılmışlar. Pistonlar adətən çuqundan hazırlanırlar. 

        Pistonun xarici səthi və silindrin daxili səthi arasındakı kiplik 
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   Şəkil 5.39. Dördqat təsirli naso-             Şəkil 5.40. Sadə təsirli düzünə 

   sun  silindrlər  bloku: 1 - silindr;             qutusu işlə yən nasosun klapan 

   2-içlik                                                      ilə   silindri:  1 – klapan   qutusu;  
2-silindr; 3-içlik 

 

kipləşdirici   halqalar   qoyulması   yolu   ilə  əldə  edilir.  Adətən 

pistonda iki və ya üç halqa qoyulur. Onlar müxtəlif materiallardan 

 

 
Şəkil 5.41. Pistonların müxtəlif tipləri: a və b - metal halqalı uyğun olaraq 

bütöv və sökülən; c-tekstolit halqalı bütöv; ç-dəri manjetli sökülən; 1-metal 

halqalar; 2-tekstolit halqalar; 3-dəri manjetlər 

 

hazırlanırlar. Neft məhsulları vurulduqda tekstolit, su üçün isə 

ebonit halqalar istifadə edilir. Çuqun halqalar isə hər iki halda 

işlədilirlər.                                           

      Plunjerlər pistonların konstruktiv dəyişmiş formasıdır. Bütöv 
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plunjerlər silindrlərin kiçik diametrlərində və yüksək təzyiqlərdə 

işlədilirlər. İçiboş plunjerlər açıq və qapalı tiplərdə ola bilərlər. 

İkiqat və diferensial təsirli nasoslarda ancaq qapalı plunjerlər 

tətbiq olunurlar.                                                                                                                        

        Vurulan mayenin sızmasının və silindrə havanın girməsinin 

qarşısını almaq üçün pistonun ştoku və ya plunjer kipləşdirici 

quruluşla  kipgəclə kipləşdirilir. Kipgəclərin konstruksiyaları 7-

ci  bölmədə ətraflı öyrənilir.                                                                                                                     

        Pistonlu nasoslarda klapanın yəhərə oturmasını təmin edən 

yayla yüklənmiş boşqabvarı (şəkil 5.42) və həlqəvi (şəkil 5.43) 

tipli klapanlar daha geniş yayılmışlar. 

 

 
 

Şəkil  5.42.  Nasosun  boşqabvarı               Şəkil 5.43. Nasosun həlqəvi                                                    

klapanı:1-klapanın boşqabı; 2-klapa-           klapanı: 1-klapanın yəhəri; 2-kla- 
nın yəhəri;  3-yay;  4-yönəldici hissə;             panın halqası(boşqabı); 3-məsafə 
5 - boltun  lövhəli  qıfılı;  6 - bolt;  7-             halqası; 4- yayın şaybası; 5-şpin-              

araqatı; 8-klapan lövhəsi                                 del;   6-yay; 7-taclı qayka; 8-şplint 

 

Kip və möhkəm birləşmə əldə etmək üçün klapanların yəhəri 

klapan qutusunun gövdəsinə, adətən preslənir (klapanın bağlı 

vəziyyətində klapan və yəhərin səthləri sürtülüb kipləşdirilirlər). 

Klapan yəhərə oturduqda çəpliyi aradan qaldırmaq üçün klapanlar 

müxtəlif yönəldici quruluşlarla təchiz edilirlər. 
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Eyni xarici diametrli boşqabvarı və həlqəvi klapanlar 

mayenin keçməsi üçün açıldıqda, halqanın xarici və daxili 

diametrlərilə yaradılan yarığın sahəsi sonuncuda böyük 

olduğundan, onun  buraxma qabiliyyəti çox alınır. Bu xüsusiyyət 

həlqəvi klapanın üstünlüyüdür.                                                  

        Boşqabvarı klapanlar çox çirklənmiş mayelərin vurulmasında 

tətbiq edilirlər. Bir sıra hallarda yüksək kiplik əldə etmək üçün 

klapanın boşqabı rezin araqatı ilə təchiz edilir. Böyük verimli 

nasoslarda, adətən klapanlar batareyası işlədilir, yəni hər bir işçi 

kamerdə bir neçə eyni tipli klapanlar yerləşdirilirlər.                                                                                                                          

        Pistonlu nasosun qoruyucu klapanı olur. Pistonlu nasos 

vurma sistemində mayenin hərəkəti zamanı yaranan 

müqavimətləri dəf etmək üçün lazımi basqını yaradır. Təzyiq 

buraxıla biləndən artıq olduqda, qoruyucu klapan avtomatik 

olaraq açılır və mayeni nasosun basqı boşluğundan sorma xəttinə 

qaytarır. Bəzən qoruyucu klapan basqı boru kəmərində 

yerləşdirilir. Yaylı qoruyucu klapanın (şəkil 5.44) yayındakı 

qüvvə vintin 2 köməyilə tənzimlənir.  

 

Nasosun qoruyucu klapanında kipləşdirici  element  bağlı  

vəziyyətdə  müəyyən  qüvvəyə  tab  gətirən  metal ştiftlə 

saxlanılır. Təzyiq artdıqda, ştiftin qəbul etdiyi qüvvə artır və 

maksimal buraxıla bilən təzyiqdə ştift dağılır, kipləşdirici element 

isə mayenin çıxışını açır. Ştiftli klapanın konstruksiyası sadədir. 

Klapan işlədikdən sonra nasos dayandırılmalı və ştift 

dəyişdirilməlidir.                                                                                                     

        Pistonlu  nasoslarda   xeyli  sayda  sürtünmə  cütləri  vardır. 

Şəkil 5.44. Qoruyucu klapan:  1-

gövdə;  2-vint; 3-yay; 4-boşqab; 5-yəhər 
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Normal işləmələri üçün onları yağlamaq lazımdır. Pistonlu 

nasoslarda sürtünmə cütlərindən ancaq işçi pistonları və silindrləri 

yağlanmırlar, çünki vurulan mayenin sızıb keçməsi sayəsində 

onlarda sürtünmə azalır. Plunjerlər və pistonların ştokları, adətən 

kipgəclərə vurulan yağla yağlanırlar. Nasosu hərəkətəgətirmə 

hissəsinin yağlanması, onun tipindən asılı olaraq, çiləmə ilə və ya 

yağın sürtünən səthlərə xüsusi nasosla verilməsi hesabına həyata 

keçirilir.    

Məhsuldarlığın  tənzimlənməsi.   Pistonlu   nasosların   

istismarı   zamanı   bəzən   onların məhsuldarlığının dəyişdirilməsi 

tələb olunur. Məhsuldarlığın artırılması və ya azaldılması əksər 

halda nasos valının dövrlər sayının uyğun olaraq, artırılması (yol 

verilən həddə qədər) və ya azaldılması yolu ilə əldə edilir. İntiqallı 

nasoslarda  mühərrikin dövrlər sayının tənzimlənməsi intiqalın 

ötürmə ədədinin dəyişdirilməsi, variatorların quraşdırılması və i. 

a. hesabına əldə edilir. Xüsusi konstruksiyalı nasoslarda çarxqolu 

barmağının yerini dəyişdirməklə(çarx qolunun radiusunu artırmaq 

və ya azaltmaqla), pistonun gedişinin uzunluğunun dəyişdirilməsi 

yolu ilə məhsuldarlığın tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Mayenin 

bir hissəsinin basqı xəttindən sorma xəttinə qaytarılması yolu ilə 

nasosun veriminin tənzimlənməsi iqtisadi cəhətdən ən səmərəsiz 

üsul hesab olunduğundan, ondan nadir hallarda istifadə edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki,pistonlu nasosun veriminin tənzimlənməsi 

onun yaratdığı basqı ilə əlaqəsi yoxdur. Basqını məhdudlaşdırmaq 

üçün nasoslar qoruyucu klapanlarla təchiz olunurlar. 

Sorma və basqı boru kəmərlərində mayenin hərəkətinin 

müntəzəmləşdirilməsi. Kürəkli  nasoslardan fərqli olaraq, 

pistonlu və plunjerli nasoslar qeyri-müntəzəm verimə malikdirlər, 

çünki sorma zamanı basqı boru kəmərinə verim həyata keçirilmir. 

Sorma və basqı boru kəmərlərində mayenin qeyri-müntəzəm 

hərəkəti mühərrikin və intiqalın qeyri-bərabər yüklənməsinə, eləcə 

də nasosun silindrində və boru kəmərlərində hidravliki zərbələrin 

yaranmasına səbəb olur. Mayenin hərəkətini müntəzəmləşdirmək 

üçün    pistonlu    nasoslar    sorma    klapanına    qədər   və   basqı   
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klapanından sonra yerləşdirilən iki ədəd hava qalpaqları 1 və 2 

(şəkil 5.45) ilə təchiz olunurlar. Hava qalpaqları yuxarı hissəsində 

hava və içində maye olan qapalı tutum olmaqla,havanın elastikliyi 

hesabına vurmanın qeyri-müntəzəmliyini azaldırlar.Sorma qalpağı 

adətən nasos gövdəsi konstruksiyasının bir hissəsini təşkil edir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasosun sorma borusundakı hava qalpağının «işinə» baxaq. 

Nasos işə salınmazdan öncə sorma borusu və atmosferlə kran 3 

vasitəsilə əlaqələndirilmiş sorma hava qalpağının bir hissəsi  

vurulan maye ilə doldurulur; mayenin geri axmasının qarşısı əks 

klapanla 4 alınır, sonra isə kran bağlanılır. Nasos işə salındıqdan 

sonra maye öncə qalpaqdan 1 sorulduğundan, burada onun 

səviyyəsi aşağı düşür. Bu halda havanın təzyiqi, p0 təzyiqinin 

təsiri altında əks klapanın 4 açılışına və mayenin qalpağa daxil 

olmasına kifayət edən qiymətə qədər düşür. Qısa müddət ərzində 

qalpağa daxil olandan daha çox maye ondan sorulur və mayenin 

qalpaqdakı səviyyəsi aşağı düşür, nəticədə  onun qalpağa daxil 

olması artır. Aydındır ki, müəyyən vaxtdan sonra qalpağa daxil 

olan və ondan çıxan maye sərfləri təqribən bərabərləşəcəkdir. Bu 

andan etibarən sərf qabındakı mayenin sərbəst səthindəki p0 

Şəkil 5.45. Hava qalpaqlı pistonlu 

nasosun sxemi: 1,2 - hava qalpaqları;  

3 - kran; 4 - əks klapan 
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təzyiqiilə qalpağın hava fəzasındakı təzyiq arasında təqribən sabit 

fərq yaranır və mayenin qalpağa qədər sorma boru kəmərindəki 

hərəkəti müntəzəmə yaxınlaşır. Qalpaqdan pistona qədər olan 

sahədə mayenin hərəkəti qeyri-müntəzəm olacaqdır. Ona görə də 

bu sahənin uzunluğunun minimum olmasına çalışırlar.                                                                                                                   

        Hava qalpağının mayenin basqı boru kəmərindəki hərəkətinə 

təsiri yuxarıda təsvir olunmuş kimidir.                                                                                                                                                       

        Yuxarıda qeyd edildiyi kimi çoxqat təsirli nasoslardan 

istifadə edilməsi mayenin hərəkətininmüntəzəmləşdirilməsinə 

xidmət edən effektiv metodlardandır. Verimin böyük 

müntəzəmliyi  ikiləşmiş və üçləşmiş ikiqat təsirli nasoslardan 

istifadə etməklə yaradılan, dörd- və altıqat təsirli pistonlu nasoslar 

tətbiq   edildikdə  təmin  edilir.  Bu  halda  daha  az  həcmli  hava 

qalpaqlarından istifadə olunur.  

5.3.2. Rotorlu nasoslar 

        Dişli çarxlı nasoslar.  Alçaq sərflərdə və yüksək təzyiqlərdə 

özlü  mayeləri  nəql etmək üçün dişli çarxlı nasoslar (şəkil 5.46) 

işlədilirlər. Dişli çarxlı nasoslar iki tipdə  xarici və daxili ilişməli 

dişli çarxlı hazırlanırlar. Xarici ilişməli dişli çarxlı nasoslar daha 

geniş yayılmışlar. Onlar gövdədə 1 minimal araboşluğu 

(0,010,03mm)   ilə  yerləşdirilmiş  və  əks   tərəflərə   fırlanan  

iki  kip ilişən enli silindrik dişli çarxlardan 2,3 ibarətdirlər. Dişlər 

ilişmədən   çıxan   tərəfdə   (A  fəzası)  sorma  yaranır  və  sorma  

                     
Şəkil 5.46. Xarici ilişməli dişli çarxlı nasos: 1 - gövdə; 2, 3 - dişli çarxlar; 
4 - qasnaq; 5 - val; 6 - işgil; 7, 8 - sorma və vurma qol boruları 
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borusunun köməyilə maye gövdəyə sorularaq, dişlər arası boşluğu 

doldurur. Sonra maye dişlərin çökəkliklərilə gövdənin diametr 

üzrə əks tərəfinə, dişlər yenidən ilişməyə girdikləri tərəfə (B 

fəzası) keçirilir və basqı boru kəmərinə sıxılır. Nasos reversiv 

tiplidir, yəni biri aparıcı və digəri aparılan olan çarxların fırlanma 

istiqamətləri dəyişdikdə sorma və basqı sahələri yerlərini 

dəyişirlər. Verimi artırmaq üçün, bəzən mərkəzi aparıcı dişli 

çarxın ətrafında yerləşdirilən üç və daha çox dişli çarxlı nasoslar 

da işlədilirlər.               

Mayenin təzyiqini artırmaq üçün çoxpilləli dişli çarxlı 

nasoslar tətbiq edilir. Bu nasoslar tərəfindən yaradılan maksimal 

təzyiq adətən 10 MPa, nadir hallarda isə 20 MPa olur.  

       Daxili ilişməli dişli çarxlı nasoslar (şəkil 5.47) çox da yüksək 

olmayan təzyiqlərdə (7 MPa-a qədər) istifadə edilirlər. Onlar 

xarici ilişməli dişli çarxlı nasoslara nisbətən yığcam və kiçik 

qabarit ölçülüdürlər. Valın intiqalı ilə əlaqələndirilən həlqəvi dişli 

çarx 1 aparıcıdır. Bu dişli çarx xarici səthilə sürüşmə yastığında 

oturdulur.  Dişli  çarxların  dişləriarası çökəklikləri dolduran maye 

basqı  boşluğuna  keçirilir  və  həlqəvi dişli çarxın çökəkliklərinin 

 

 
 

Şəkil 5.47. Daxili ilişməli dişli çarxlı nasos: 1 - həlqəvi dişli çarx; 2 - daxili 
dişli çarx; 3 - oraqşəkilli element; 4 - gövdə; 5 - yay; 6 - kipləşdirici 
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dibindəki radial deşiklər vasitəsilə sıxışdırılaraq basqı xəttinə 

vurulur.  

Nasoslarda sorma və vurma boşluqlarını ayırmaq üçün 

orağşəkilli ayırıcı element 3 nəzərdə tutulmuşdur. Bu elementi 

180 döndərdikdə verimin istiqaməti dəyişir. Şəkil 5.47-də dişli 

çarxların fırlanma istiqaməti dəyişdiyindən verimin istiqaməti 

dəyişməmişdir.  

        Dişli çarxlı nasosların üstünlüklərinə klapanların olmaması, 

yüngüllüyü, yığcamlığı, reversivliyi, elektrik mühərrikilə birbaşa 

birləşməsi və verimin nisbətən kiçik qeyri-müntəzəmlik əmsallı 

olması aiddirlər. Faydalı iş əmsalının kiçik olması (n=0,60,7), 

alçaq məhsuldarlığı və nəql olunan mayenin təmizliyinə yüksək 

tələbatlar bu nasosların mənfi cəhətləridirlər.          

Vintli nasoslar. Özlü mayeləri nəql etmək üçün iş prinsipi 

dişli çarxlı nasonunkuna oxşar olan vintli nasoslardan da istifadə 

olunur. Vintli nasoslar bir-, iki- və üçvintli olurlar. İkivintli nasos 

(şəkil 5.48)  dişli çarxların 3 köməyilə əks istiqamətlərdə 

fırladılan iki vintdən 1 və 2 (biri  sağ, digəri  sol) ibarətdir. 

Vintlər, onları kip örtən daxili hamar silindrik səthli gövdədə 

yerləşdirilirlər. Maye gövdənin kənarlarında yerləşdirilmiş 

deşiklərlə vintlərin kəsmələrinə daxil olur, dolaqlar arasında 

qapanır, fırlanma oxu istiqamətində ötürülür və vintlərin qarşı-

qarşıya gələn kəsmələri görüşən ortada basqı boru kəmərinə 

sıxışdırılır.       

Üçvintli  nasosun  (şəkil 5.49)  işçi orqanı gövdənin daxilində 
 

 
Şəkil 5.48. İkivintli nasos: 1, 2 - vintlər; 3 - dişli çarxlar; 4 - gövdə 
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yerləşdirilmiş qurşağa 5 salınmış aparıcı vint 2 və iki ədəd 

aparılan 4 vintlərdir. Qurşaq 5, içində orta  aparıcı 2 və iki eyni 

kiçik diametrli aparılan vintlər 4 fırlanan, öz aralarında üç ağız-

ağıza gələn paralel silindrik boşluqlardan ibarətdir. Vintlər bir-

birinə ilişmiş vəziyyətdədirlər. Vintlərin kəsmələri xüsusi formaya 

malik  olmaqla, vintlərin qarşılıqlı toxunduqları yerlərdə nasosu 

uzunluğu boyu bir sıra qapalı boşluqlara ayıran kip kipləşdirmə 

əmələ gətirirlər. Hər bir aparılan vintin kəsmələrinin istiqaməti 

aparıcı vintin kəsmələrinin istiqamətinin əksinədir, yəni aparıcı 

vint sağ kəsməlidirsə, aparılanlar sol kəsməli olmalıdır. Bütün 

vintlər, adətən ikigirişli hazırlanırlar. Vintlərin ölçülərinin nisbəti 

elə seçilir ki, aparılan vintlər fırlanma hərəkətlərini aparıcı vintdən 

deyil, nəql olunan maye təzyiqinin təsirindən alırlar. Ona görə də, 

aparıcı və aparılan vintlər arasında dişli çarx ötürməsinin olmasına 

ehtiyac yoxdur. Oxboyu qüvvəni müvazinətləşdirmək üçün 

vintlərin oxlarının ucları 1, 3 tərəfdən kamerə verilən mayenin 

təzyiqilə həyata keçirilən, hidravliki yüksüzləşdirmə tətbiq edilir.     

Vintlər fırlandıqda, kəsmələrin çökəkliklərini dolduran maye bir 

dövrdə nasosun oxu boyu vintin addımına bərabər məsafə qət edir. 

Bu halda aparılan vintlər mayenin basqı bölməsindən sorma 

bölməsinə axmasının qarşısını alan kipləşdirici doldurmalar 

rolunu oynayırlar. Basqı bölməsindən maye basqı boru kəmərinə 

sıxışdırılır.                                                                                                                    

 

Şəkil 5.49. Üçvintli nasos: 1- yüksüzləşdirici stəkan; 2 - aparıcı vint; 
3 - yüksüzləşdirici piston; 4 - aparılan vintlər; qurşaq; 5 - qurşaq 
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Üçvintli nasoslar  18 000 dövr/dəq.-yə  çatan yüksəkfırlanma 

tezliyilə  işləməklə, 15 m
3
/dəq. verimi təmin edirlər. Bu nasosların 

f.i.ə. kifayət  qədər  yüksək (0,800,85) olmaqla, 20 MPa-a qədər  

təzyiq yarada bilirlər. Üçvintli nasosun verimi ikivintlininkinə 

nisbətən təqribən 1,5 dəfə çoxdur.    

Birvintli nasosun (şəkil 5.50) gövdəsinə 1 qurşaq adlanan, 

düzgün  profil verilmiş daxili vint səthli  silindr 2 salınır və onun 

içində birgirişli vint 3 yerləşdirilir. Nasos işlədikdə qurşaq və vint 

arasında maye ilə doldurulan qapalı boşluqlar yaranır; vint 

fırlandıqda onlar nasosun oxu boyu yerini dəyişirlər. Nasosun 

istənilən kəsiyində, o cümlədən mayenin nasosa girişinə uyğun 

gələn kəsiyində vint fırlandıqda boşluğun 4 həcmi sabit 

qalmayaraq, 0-dan hər hansı bir maksimal qiymətə qədər dəyişir. 

Boşluğun həcmi artdıqca vintlə aparılan və ox istiqamətində basqı 

boru kəmərinə 5 tərəf yerini dəyişən mayenin sorulması baş verir. 

Vintli nasosların yaratdığı təzyiq vint kəsmələrinin 

addımlarının    sayından    asılı    olmaqla,    vintin    uzunluğunun 

diametrinə nisbəti artdıqca çoxalır.                                                                               

 
Şəkil 5.50. Birvintli nasosun (qerotor) sxemi 

1-gövdə; 2-silindr; 3-vint; 4-sorma boşluğu; 5-basqı qol borusu 

        Dişli və vintli nasosların verimini, yaratdıqları basqıya təsir 

etmədən dövrlər sayını dəyişməklə, eləcə də mayenin basqı 

tərəfdən sorma tərəfinə qismən qaytarılması ilə tənzimləmək olar. 

        Lövhəli nasoslar. Özlü təmiz mayeləri nəql etmək üçün 

lövhəli nasoslardan da istifadə edilir. Nasos  (şəkil 5.51)  gövdədə 

(stator) 2  eksentrik  yerləşmiş,  sabit  enli  yarıqları olan iri 

silindrdən 1 (rotordan)  ibarətdir.  Rotor  fırlandıqda, onun  
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yarıqlarına taxılmış düzbucaq lövhələr 3 mərkəzdənqaçma 

qüvvəsinin təsiri altında silindrik gövdənin daxili səthinə kip 

sıxılmaqla, gövdə ilə rotor arasındakı işçi fəzanı4 bölmələrə ayırır. 

Lövhə sorma qol borusundan 5 nasosun şaquli oxuna tərəf hərəkət 

etdikdə, hər bir bölmənin həcmi artır, nəticədə bölmədə sorma 

yaranır və mayenin qol borudan 5 sorulması baş verir. Lövhə 

şaquli oxdan firlanma istiqamətində hərəkət etdikdə, bölmənin 

həcmi azalır və maye nasosdan basqı boru kəmərinə 6 sıxılır.       

 
 

 

 

 

 

 

Sadə təsirli lövhəli nasosun işçi həcminin və verimin 

reversliyinin (istiqamətinin) tənzimlənməsi eksentrisitetin 

qiymətini və işarəsini dəyişməklə həyata keçirilir. Bu məqsəd 

üçün statorun rotora nəzərən yerini dəyişən xüsusi mexanizm 

nəzərdə tutulmalıdır. Şəkil 5.52, a vəziyyətində nasos maksimal 

verim Vmax-a uyğun olan maksimal eksetrisitetlə e (adətən 20  25 

mm) quraşdırılmışdır; şəkil 5.52, b vəziyyətində e = 0 və V = 0; 

şəkil  5.52, c-də göstərilmiş  vəziyyətdə isə əks işarəli maksimal    

eksentrisitet -e və uyğun olaraq əks istiqamətdə maksimal verim - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şəkil 5.52. Sadı təsirli lövhəli nasosun veriminin tənzimlənməsi 

Şəkil 5.51. Sadə təsirli lövhəli nasosun 

sxemi:1-rotor (silindr); 2-stator (gövdə);3-

lövhə (şiber); 4-işçi fəza; 5-sorma qol borusu; 

6-vurma qol borusu 
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Vmax əldə edilir.     

Digər lövhəli nasosun eskizi şəkil 5.53-də göstərilmişdir. Bu 

halda kənarlarında diyircəkləri 5 olan düzbucaq lövhələr 3 rotorun 

2 radial yarıqlarında sərbəst sürüşürlər. Rotor fırlandıqda 

diyircəklər yan qapaqların 6 həlqəvi girintilərində diyirlənirlər. 

Rotorun gövdəyə 1 nəzərən eksentrik yerləşməsi sayəsində 

mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri altında hər bir lövhə valın 4 bir 

dövründə ab və cd sahələrində gövdənin daxili səthinə sıxılaraq, 

bir dəfə geri çəkilir və irəli çıxır. Burada eyni zamanda sorma və 

basqı boşluqlarını ayıran iki cütdən az olmamaqla lövhələr 

yerləşirlər. Rotor saat əqrəbi istiqamətində fırlandıqda, kürəklərin 

hər bir cütü ab sahəsini keçərək, mayenin təcrid olunmuş həcmini 

fasiləsiz ayırır və onu cd sahəsindən basqı tərəfinə keçirir. Sonra 

ab sahəsinə daxil olaraq, kürəklərin hər bir cütü sorma tərəfinə 

mayenin az hissəsini qaytarır. Mayenin aparılan və qaytarılan 

həcmləri arasındakı fərq valın bir dövründə hər bir cüt kürəyin 

veriminə bərabərdir. Rotorun valı yan qapaqlardakı kipgəclərdən 

7 keçməklə, elektrik mühərrikinin valı ilə əlaqələndirilir.     
 

 

Şəkil 5.53. Sadə təsirli lövhəli nasos: 1 - gövdə; 2 - stator; 3 - lövhə; 4 - val; 
5 - diyircək; 6 - yan qapaq; 7 – kipcək 

Təsvir olunmuş sadə təsirli lövhəli nasoslar yüksək təzyiqlər 

tələb olunmayan  (5 MPa-a qədər)  hallarda  işlədilirlər.  Bu 

maşınların       çatışmazlığı       lövhələrin       yan       qıraqlarının 
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kipləşdirilməsinin çətinliyi, eləcə də rotorun valına və lövhələrə 

mayenin böyük təzyiq qüvvələrinin təsir etməsidir. Ona görə də 

eksetrisiteti tənzimlənməyən ikiqat təsirli lövhəli nasoslar daha 

çox yayılmışlar. Onlar daha böyük işçi həcmə və f.i.ə.-na 

malikdirlər. Lövhəli rotora təsir edən mayenin radial təzyiq 

qüvvələri tarazlaşdıqlarından, bu tip lövhəli nasoslar 14 MPa-a 

qədər təzyiqlərdə tətbiq olunurlar.     

        İkiqat təsirli lövhəli nasosun stator halqası (şəkil 5.54) 

fasonlu profillidir. Stator halqası elə hazırlanmışdır ki, nasosun 

yan qapaqlarında açılmış 1, 3, 4, 7 pəncərələri arasında 

yerləşdirilmiş əyrinin sahələri rotorun 5 mərkəzindən çəkilmiş 

dairənin qövsləridirlər, bu pəncərələrə düşən sahələr isə öz 

aralarında səlis birləşdirilmişlər. Rotor 5 fırlandıqda lövhələr 2 

mərkəzdənqaçma qüvvələrinin təsirilə statorun  profilli səthinə 6 

sıxılırlar.  Şəkil 5.51-dən  göründüyü  kimi  rotorun  bir  dövründə 

hər  bir  lövhə mayeni 2 dəfə vurur. 

 

Şəkil 5.54. İkiqat təsirli lövhəli nasosun sxemləri: a - lövhələri radial 

yerləşmiş; b - lövhələri maili yerləşmiş; 1, 4 - vurma pəncərələri; 3, 7 - sorma 

pəncərələri; 2 - lövhə; 5 - rotor; 6 - statorun profilli səthi 

 

Lövhələrin  yerlərini  dəyişdikləri  rotordakı yarıqlar ya radial  

(şəkil 5.54, a),  ya da radiusa nəzərən bucaq altında (şəkil 5.54, b)  

hazırlanırlar. İkinci halda nasosun reversliyi mümkün deyildir.  
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        Mayenin bu tip lövhəli nasoslarla verimi olduqca 

müntəzəmdir: qeyri-müntəzəmlik əmsalı 0,0150,05 arasında 

dəyişir.                                                                                                                   

Radial-pistonlu nasos. Bu hidromaşınlarda pistonun və ya 

plunjerin oxları rotorun fırlanma oxuna perpendikulyar olur və ya 

onunla 45-dən artıq bucaq əmələ gətirirlər. Rotorlu radial-

pistonlu nasoslarda maye işçi kamerlərdən (silindrlərdən) pistonun 

(plunjerin) fırlanma-irəliləmə hərəkəti prosesində sıxışdırılıb 

çıxarılır.                                                                                                                 

        Şəkil 5.55-də tənzimlənən radial-pistonlu nasosun prinsirial 

sxemi verilmişdir. Tərpənməz statorda 1 tərpənən qurşaq 2 

yerləşir. Həmin qurşağın içində silindrik blok – sıxışdırıcı rolunu 

yerinə yetirən pistonlarla (plunjerlərlə) 4 rotor 6 quraşdırılır. 

Paylaşdırıcı quruluş rolunu kipləşdirici arakəsməli 5 içiboş ox 

yerinə yetirir. Bu oxda fırlanan rotor yerləşdirilir. Rotor oxla 

göstərilmiş istiqamətdə fırlandıqda, işçi kamerlər növbə ilə 

mayeni nasosa verən 3 və nasosdan vuran 7 deşiklərlə birləşirlər. 

İşçi kamerlərin kanalları neytral vəziyyətdən keçdikdə kipləşdirici 

arakəsmə ilə qapanırlar. 

 
Şəkil 5.55. Tənzimlənən radial-pistonlu nasosun sxemi: 1-stator; 2- 

qurşaq; 3 - sorma deşiyi; 4 - piston (plunjer); 5 - kipləşdirici arakəsmə; 6-

rotor;7 - vurma deşiyi 
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Pistonların başlıqları qurşağın daxili səthlərinə ya 

mərkəzdənqaçma qüvvəsilə, ya da xüsusi yayla sıxılırlar. Belə 

nasosun verimi statordakı qurşağın yerini, yəni e eksetrisitetini 

dəyişməklə tənzimlənir.      

        Praktikada digər konstruksiyalı radial-pistonlu nasoslar da 

işlədilirlər.                                     

        Aksial-pistonlu nasos. Bu nasoslarda işçi kamerlər rotorun 

oxuna nisbətən fırlanırlar; pistonların (plunjerlərin) oxu isə 

fırlanma oxuna paralel olur və ya onunla 45-dən kiçik bucaq 

əmələ gətirirlər. Bu tip nasoslar iki tipdə: maili bloklu və maili 

diskli buraxılırlar. Birincilərdə aparıcı valın fırlanma oxu və 

rotorun oxu bucaq əmələ gətirməklə kəsişirlər; ikincilərdə isə 

aparıcı valın və rotorun valları üst-üstə düşürlər, yəni belə 

hidromaşınların aparıcı düyünü və rotoru eyni valda yerləşirlər.                                                                                                                                 

        Maili diskli və ikiqat qeyri-güc kardanlı nasoslar (şəkil 5.56) 

geniş yayılmışlar.  

        Belə nasos sürgü qollarının 4 köməyilə maili disklə 5 

əlaqələndirilmiş pistonlarla 3 birlikdə silindrlər blokundan 

(barabandan) 2 ibarətdir. Diskin oxunun silindrlər blokunun oxuna 

 

 

Şəkil 5.56. İkiqat qeyri-gückardanlı aksial-pistonlu nasosun konstruktiv 

sxemı: 1-dayaq-paylaşdırıcı disk; 2-silindrlər bloku; 3-piston; 4-sürgü qolu;5-

maili disk; 6-ikiqat kardan; 7-kanal 
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nisbətən meyl bucağı  pistonun gedişini müəyyənləşdirir. Baxılan 

sxemdə silindrlər bloku öz oxu ətrafında fırlanır, nəticədə 

tərpənməz dayaq-paylaşdırıcı  diskdə 1 açılmış oraqşəkilli a və b 

pəncərələri və silindrlər blokunun kanalları 7 vasitəsilə həyata 

keçirilən mayenin paylanması sadələşir. Pistonların ölü 

nöqtələrində hər bir silindrin kanallarının deşikləri aşağı və yuxarı 

ayırıcı sədlə örtülürlər. Ayırıcı sədlərin eni kanalların 

diametrindən bir qədər çox olmaqla, paylaşdırıcı a və b 

pəncərələri arasında yerləşirlər. İntiqalın valı (deməli, disk 5) 

silindrlər bloku 2 ilə ikiqat kardanla 6 əlaqəlidir. 

        Kardansız maili bloklu aksial-pistonlu maşınlar (şəkil 5.57) 

da geniş yayılmışlar. Bu halda silindrlər blokunun diametrini 

azaltmaq, eləcə də titrəmə xarakteristikalarını yaxşılaşdırmaq 

imkanı yaranır. Fırladıcı moment pistonun içinə girən sürgü 

qolları ilə ötürülür.                 
 

 
 

Maili diskli nasoslar, xüsusən alçaq məhsuldarlıqla işləmək 

lazım gəldikdə daha perspektivli hesab olunurlar. Sxemi şəkil 

5.58-də verilmiş  belə  nasosun  maili  diskini  silindrlər  bloku  ilə  

əlaqələndirən kardan və sürgü qolu yoxdur.  

Nasosun pistonları tərpənməz maili diskə 4 yayların 1 

köməyilə sıxılan plunjerlər 2 şəklində hazırlanmışdır. Onlar diskə 

ya özlərinin sferik ucları ilə, ya da aralıq dabanla 7 (şəkil 5.58, b) 

söykənirlər. Bu dabanın tətbiqi sayəsində plunjerin diskə 

toxunduğu yerdə kontakt təzyiqi azalır.                                                     

Şəkil 5.57. Kardansız maili 

bloklu aksial-pistonlu naso- 

sun konstruktiv sxemi: 1-da- 
yaq-paylaşdırıcı disk; 2-silindr- 

lər bloku; 3-piston; 4-sürgü 

qolu; 5-disk 
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Şəkil 5.58. Aksial-pistonlu nasosun konstruktiv sxemi (a) və aralıq 

daban (b): 1-yay; 2-plunjer; 3-qol; 4-maili disk; 5-silindrlər bloku; 6-dayaq-

paylaşdırıcı disk; 7-daban 
 

        Silindrləri aksial yerləşmiş nasoslar 35 MPa-a qədər 

təzyiqlərdə tətbiq edilirlər, onların həcmi f.i.ə. yüksək olmaqla, 

əksər modellər üçün 0,970,98-ə bərabərdir.                                                                                  

        Bütün aksial-pistonlu nasoslarda mayenin paylanması üçün 

işçi kamerlərin ardıcıllıqla sorma və vurma boşluqları ilə 

əlaqəsini, eləcə də ölü nöqtələrdə işçi kamerlərin qapanmasını                                          

təmin edən xüsusi quruluşlarının olması xarakterikdir. Bu quruluş 

tərpənməz söykənək-paylaşdırıcı diskdə açılmış qövsşəkilli 

pəncərələrdən (şəkil 5.56-da  a və b) ibarət olmaqla, biri sorma, 

digəri isə vurma xətlərilə birləşdirilir.                                                                            

        Tənzimlənən aksial-pistonlu nasosların işçi həcmini 

dəyişmək üçün silindrlər blokunun və ya diskin meyl bucağını əllə 

və ya avtomatik (nasosun təzyiqindən asılı olaraq) dəyişirlər. 

 

5.4. Axınlı nasoslar 

        Bu nasoslarda mayeni nəql etmək və basqı yaratmaq, eləcə 

də digər maye, buxar və qazlarla bilavasitə qarışdırmaq yolu ilə 

soyutmaq və qızdırmaq üçün işçi axın adlanan axının kinetik 

enerjisindən istifadə edilir. İşçi axın kimi maye, buxar və qaz 

işlədilə bilər. Nasos birinci halda  maye axınlı, ikincidə buxar 

axınlı və üçüncüdə isə qaz axınlı adlandırılır.                                               
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        Axınlı aparatların iki konstrukriv sxemləri məlumdur. Birinci 

sxem üzrə hazırlanmış aparatlarda (şəkil 5.59, a) qatılan maye 

aparatın oxuna 90 bucaq altında daxil olur. Axınlar qarışdıqda  

zərbəyə sərf olunan böyük itkilər nəticəsində bu aparatların f.i.ə. 

çox kiçik alınır və 25%-i keçmir. İkinci sxem üzrə hazırlanmış 

aparatlarda (şəkil 5.59, b) qatılan maye aparatın oxu boyu verilir. 

Bu halda onların f.i.ə.-nı 43,5%-ə çatdirmaq mümkündür. 

İstənilən axınlı aparat işçi axın verilən ucluqdan 1, işçi və qatılan 

axınlar qarışan qarışma kamerindən 2 və kinetik enerjinin 

potensial enerjiyə çevrilməsi, yəni təzyiqin əmələ gəlməsi baş 

verən diffuzordan 3 ibarətdir. 
 

 

Şəkil 5.59. Axınlı nasos:a - 90 bucaq altında verilmə; b - ox boyu verilmə 1 

- ucluq; 2 - qarışma kameri; 3 – diffuzor 
 

        Axınlı aparat aşağıdakı qaydada işləyir. İşçi axın ucluqdan 

böyük kinetik enerji ehtiyatı daşıyan  şırnaq halında böyük sürətlə 

çıxır. Aktiv işçi şırnaq əhatə edildiyi mayeni sürtünmə hesabına 

özü ilə aparır və öz enerjisinin bir hissəsini ona verir. Qarışma 

kamerində impulsların mübadiləsi nəticəsində axınların sürətlər 

sahəsinin bərabərləşməsi baş verir və ayrılan kinetik enerji 

hesabına onun statik təzyiqi artır. Sonra axın diffuzora daxil olur; 

burada sürətin, deməli axının dinamiki təzyiqinin azalması 

nəticəsində statik təzyiqin artması baş verir. Aparatın ən dar 

yerində axınlar qarışığının sürəti maksimal qiymətə çatır, deməli 

onun statik təzyiqi Bernulli tənliyinə əsasən ən kiçik qiymət alır. 

Qatılan axının təzyiqi və aparatdakı ən kiçik təzyiq arasında 

yaranan təzyiqlər düşgüsü nəql olunan mayenin sorma xəttindən 

qarışma kamerinə verilməsini təmin edir                                      
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Axınlı aparatların üstünlüklərinə konstruksiyalarının sadəliyini və 

tərpənən elementlərin olmamasını; çatışmazlığına isə 

çox kiçik f.i.ə.-nı aid etmək olar. 

5.5. Qazliftlər (pnevmatik qaldırıcılar) 

Pnevmatik qaldırıcılarda mayeni qaldırmaq üçün sıxılmış 

hava və ya texniki qaz işlədilir. Onlar, mayeləri dərin quyulardan 

qaldırmaq, kimya sənayesində isə qazların və mayelərin intensiv 

dövr etdirilməsilə onların qarşılıqlı təsirlərinə əsaslanan prosesləri 

həyata keçirmək və digər məqsədlər üçün işlədilirlər. 

        Qaldirici (şəkil 5.60) sıxılmış qazı vermək üçün borudan 1, 

qaz-maye qarışığı yaranan qarışdırıcıdan 2 və qaldırıcı borudan 3 

ibarətdir.Qarışığın xüsusi  çəkisi mayeninkindən az olduğundan, o 

boru 3 ilə qalxır. Borunun çıxışında qaz-maye qarışığı qaytarıcıya 

4 toxunaraq, ayırıcıya 5 tökülür və qarışıqdan qaz ayrılır.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üç tip qazliftlər (şəkil 5.61) mövcuddur:  a  iki borulu: qaz 

üçün 2 və mayeni qaldırmaq üçün 3; b bir qaz borulu və c bir 

maye borulu; o quyuya salınmış dövrələyici borunun 1 içində 

yerləşdirilir.a və b tip qazliftlərdə sixilmiş qaz təzyiq altında 

qazborusu ilə quyuya vurulur,c tipliqazliftdə isə qaz dövrələyicivə 

maye boruları arasındakı həlqəvi fəzaya vurulur. 

Şəkil 5.60. Qazlift: 1-sıxılmış qazı 

vermək üçün boru; 2-qarışdırıcı; 3-

qaldırıcı boru; 4-qaytarıcı; 5-ayırıcı 
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Şəkil 5.61. Qazliftlərin sxemləri 

1-dövrələyici boru; 2-qaz borusu; 3-maye (qaldırıcı) borusu 

Qaz mayenin içinə təzyiqlə vurulduqda maye-qaz qarışığı  

emulsiya   yaranır.  Qazın  qabarcıqları  özü   ilə  mayeni   

çəkibapararaq, yuxarı qalxır. Qabarcıqlar yuxarı hərəkət etdikcə, 

onlardakı  təzyiq  azaldığından  həcmləri  böyüyür və emulsiyanın 

qalxma sürəti artır. Qabarcıqlar qalxdıqca mayenin bir hissəsi 

onlarla aparılmır və aşağı düşürlər. Nə qədər emulsiyanın qalxma 

sürəti az olarsa, bir o dədər çox maye qeri qayıdır. Praktikada 

emulsiyanın aşağıdakı optimal sürətləri müəyyənləşdirilmişdir: 

qazın girişində  3 m/san., tökülməsində  = 68  m/san. Sürət 

artdıqda təzyiq itkiləri kəsgin artır, azaldıqda isə mayenin geri 

tökülməsi çoxalır. 

        Az f.i.ə.-na (1536%) malik olmasına baxmayaraq, 

mayelərin qazliftlə qaldırılmasının aşağıdakı üstünlükləri vardır: 

quruluşunun sadəliyi, quyuda mexanizmlərin olmaması, işinin 

etibarlılığı və fasiləsizliyi, mayenin keyfiyyətinə xüsusi tələblərin 

 irəli sürülməməsi. 

5.6. Müxtəlif tipli nasosların müqayisəsi və tətbiq sahələri 

        Kimya sənayesində mərkəzdənqaçma nasosları daha geniş 

yayılmışlar. Onlar pistonlu nasoslarla müqayisədə bir sıra mühüm 

üstünlüklərə malikdirlər: a) böyük məhsuldarlıq və müntəzəm 
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verim; b) yığcamlıq və itigedişlik (elektrik mühərrikilə birbaşa 

əlaqələndirilmə mümkünlüyü); c) kimyəvi dayanıqlı və çətin 

mexaniki emal olunan materiallardan (məsələn, ferrosilid, 

keramika və i.a.) hazırlanmasına imkan verən sadə konstruksiyası; 

ç) kürəklər arasında böyük ara boşluğu və klapanların olmaması 

sayəsində bərk asılı hissəcikli mayelərin vurulma mümkünlüyü; d) 

yüngül özüldə quraşdırılma mümkünlüyü.                                                                   

        İri və diqqətlə hazırlanmış mərkəzdənqaçma nasosların f.i.ə. 

0,750,90, pistonlu nasosların f.i.ə. isə 0,650,85 təşkil edir. 

Amma alçaq və orta məhsuldarlıqlı mərkəzdənqaçma nasosların 

f.i.ə. pistonlularınkından 1015% az olur. Bu sorma və basqı 

boşluqları arasında böyük ara boşluğunun olması (həmin boşluqla 

mayenin geri axması mümkünlüyü), eləcə də böyük sürətlə 

fırlanan işçi çarx kürəklərinin kənarları yaxınlığında labüd olaraq, 

burulğan yaranmasına enerji sərfilə əlaqəlidir. Belə itkilər yüksək 

özlü mayelər üçün kəskin artdığından, mərkəzdənqaçma 

nasosların f.i.ə. kəskin aşağı düşür, yəni onların belə mayelərin 

nəqlində istifadəsi iqtisadi cəhətdən əlverişsizdir.                           

         Mərkəzdənqaçma nasosların çatışmazlıqlarına nisbətən alçaq 

basqı yaratmalarını, eləcə də boru şəbəkəsinin müqaviməti 

artdıqda məhsuldarlığının azalmasını və məhsuldarlıq azaldıqda 

f.i.ə.-nın kəskin aşağı düşməsini aid etmək olar.                                                                                                  

        Pistonlu nasosların yalnız nisbətən alçaq verimlərdə və 

yüksək təzyiqlərdə (5,0100 MPa və artıq) yüksək özlü, yanğın- 

və partlayış təhlükəli mayelərin (buxar nasosları) vurulmasında, 

eləcə də maye mühitlərin dozalarla verilməsində tətbiqi 

məqsədəuyğundur.                                                       

        Böyük verimlərdə (1500 m
3
/dəq.-yə qədər) və aşağı 

basqılarda (1015 m-ə qədər) yüksək hidravliki f.i.ə., yığcamlığı 

və itigedişliyilə fərqlənən oxlu nasoslar işlədilirlər. Bu nasoslar 

çirkli və kristallaşan mayelərin nəqli üçün yararlıdırlar.                                                                                        

        Vintli nasoslar yüksək özlü mayelərin, yanacağın, neft 

məhsullarının və i.a. vurmaq üçün işlədilə bilərlər. Bu nasosları 

350 m
3
/saat-a qədər verim və 30,0 MPa-a qədər təzyiqlərdə tətbiq 
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edirlər. Vintli nasosların bir sıra üstünlükləri vardır: 

itigedişlidir,yığcamdır və səssizdir. Vintli nasosların məhsuldarlığı 

təzyiqin dəyişməsilə praktiki olaraq dəyişmir. Bu nasosların f.i.ə. 

kifayət qədər yüksəkdir və 0,750,80-ə çatır.                                                                                                      

        Birvintli nasosların tətbiq sahəsi 3,67,0 m
3
/saat verimlə və 

1,02,5 MPa təzyiqlə məhdudlaşır. Hazırlanma qiymətinə və 

istismar xərclərinə görə bu nasoslar, 0,30,5 MPa təzyiqlərdə 

işləyən alçaq məhsuldarlıqlı mərkəzdənqaçma nasoslarına 

yaxındırlar, basqı təzyiqi 1,0 MPa-dan çox olduqda isə onlardan 

iqtisadi cəhətdən xeyli səmərəlidirlər. Birvintli nasosları yeyici və 

çirkli mayelərin, yüksək özlü məhlulların və plastik kütlələrin 

vurulmasında tətbiq edirlər.             

        Lövhəli nasoslar təmiz, bərk hissəcikləri olmayan mayeləri 

orta məhsuldarlıq və basqılarda nəql etmək üçün işlədilirlər.                                                                                                                      

        Özlü, bərk hissəcikləri olmayan mayeləri, alçaq verimlərdə 

(56 m
3
/dəq.-dən çox olmayan) və yüksək təzyiqlərdə (1015 

MPa) vurmaq üçün dişli çarxlı nasoslardan istifadə edilir.                     

        Burulğanlı nasoslar aşağı verimlərdə (40 m
3
/saat-a qədər) və 

nisbətən yüksək basqılarda (2,5 MPa-a qədər) təmiz, az özlü 

mayeləri nəql edilməsində tətbiq olunur. Burulğanlı nasosların 

üstünlüklərinə konstruksiyasının sadəliyini, yığcamlığını və 

mərkəzdənqaçma nasoslarınkından daha yüksək basqı əldə edilmə 

mümkünlüyünü aid etmək olar. Burulğanlarla enerjinin 

ötürülməsində xeyli itkilərlə əlaqədar olaraq, f.i.ə.-nın alçaq 

olması (N=0,20,5), eləcə də özlü və bərk hissəcikli mayelərin 

nəqlində yararsız olması burulğanlı nasosların çatışmazlığıdır.                     

        Axınlı nasoslar və pnevmatik qaldırıcılar hərəkət edən və 

sürtünən hissələrin olması yolverilməz olduqda işlədilirlər. Axınlı 

nasoslar, yalnız vurulan və işçi mayelərin  qarışması  mümkün 

olduqda, tətbiq edilə bilərlər. Bu nasosların f.i.ə. aşağıdır.  

                   5.7. Nasosun seçilməsi və nasos qurğusu  

Verilmiş istismar şəraitləri üçün nasosların seçilməsi texniki-

iqtisadi hesabatlar əsasında aparılmalıdır. Bu halda nasosların tipi  
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və ölçülərilə yanaşı, onların sayının müəyyənləşdirilməsi də 

lazımdır. Bu məsələ müxtəlif miqdarda nasoslar qəbul edilməklə, 

bir neçə variantın (azı 3 variant) iqtisadi qiymətləndirilməsilə həll 

edilir. 1 m
3
 maye vurmaq üçün ən ucuz variant daha sərfəli hesab 

olunur.  

Ən sadə variant bir işçi nasosun olmasıdır. Bu halda qurğu 

verilmiş sərfə hesablanmış iki  işçi və ehtiyat nasoslardan ibarət 

olacaqdır. 

Öncə nəzərdə tutulan nasosların texniki xarakteristikalarından 

istifadə edilməklə, daha uyğun nasos tipi seçilir, avadanlığın və 

onun quraşdirilmasının qiyməti tapılır. Sonra elektrik enerjisi, 

amortizasiya və binanın və avadanlığın əsaslı təmiri xərcləri, 

xidmət qiymətləri, cari təmir xərcləri, sürtgü və digər materialların 

qiymətlərindən ibarət olan illik istismar xərcləri hesablanır. 

Bu qayda ilə hesablanmış illik istismar xərcləri Ri-ni nasos 

qurğusunun illik verimi Vi-yə  bölməklə, baxılan variant üçün 1 

m
3
 mayeni vurmanın qiyməti tapilir, yəni 

                                            ri =Ri/Vi 

Nasosun sayının bir qəbul edilməsi variantı, verilmiş 

məhsuldarlığın 100%-lik ehtiyatının təmin edilməsilə 

xarakterikdir. 

Eyni qaydada nasosların sayını 2,3,4... qəbul etməklə, hər bir 

variant  üçün  1 m
3
 mayeni  nəql  etmənin  qiymətlərini  r2, r3, r4... 

hesablamaqla, qrafik (şəkil 5.62) qurmaq olar.                                             

 
 

Nasos qurğusunun iqtisadi cəhətdən ən sərfəli variantı r=rmin-

a uyğun olan nasoslar sayı zopt.-dır. 

Şəkil 5.62. Nasos qurğusunun  iqtisadi 

cəhətdən ən sərfəli variantının seçilməsi 
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Nasos aqreqatı nasos, mühərrik, boru kəməri armaturu, 

ölçmə cihazları və işə salmadan öncə nasosu maye ilə doldurma 

quruluşlarından ibarətdir. Mühərriki işə salma quruluşları, eləcə 

də aqreqatın işini avtomatik idarə etmə cihazları da nasos 

aqreqatına aid edilə bilərlər. 

Nasos aqreqatının tipik tərtib edilməsi şəkil 5.63-də 

göstərilmişdir. Elastiki mufta ilə birləşdirilmiş nasos 1 və 

mühərrik polad prokatdan hazırlanmış çərçivədə 2 yerləşdirilirlər. 

Çərçivə anker boltları ilə özülə 3 bərkidilir. 

Sorma boru kəməri 4 fərdi ola bilər; bu halda maye nasosla 

qəbul quyusundan 5 qıfdan 6 keçməklə götürülür. Başqa hallarda 

isə sorma boru kəməri mayeni ümumi sorma kollektorundan 

götürür. Bütün hallarda sorma borusunun üfqi hissəsini nasosa 

doğru 0,005-dən az olmayan yoxuşla quraşdırırlar. Bu sorma boru 

kəmərində hava boşluqları yaranmasını istisna etmək üçün 

lazımdır. 

Bilavasitə basqı boru kəmərində əks klapan 7 yerləşdirilir. 

Onun məqsədi nasos dayandırıldıqda (və ya qəza baş verdikdə) 

nasosu  basqı  kollektorundan  9  avtomatik  təcrid  etməkdir. Əks  

klapanla basqı kollektoru arasında nasosun verimini tənzimləmək    

 

Şəkil 5.63. Nasosun sorma və basqı 

boru kəmərlərilə sxemi: 1-nasos; 2-

çərçivə; 3-özül; 4-sorma boru kəməri; 5-

qəbul quyusu; 6-qıf; 7-əks klapan;  8-

siyirtmə;  9-basqı kollektoru; 10- 

dayaq;11-vakuumetr; 12-manometr. 
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və onu basqı xəttindən təcrid etmək üçün siyirtmə (və ya ventil) 8 

yerləşdirilir.  

Şəkil 5.63-də göstərilmiş basqı boru kəmərlərinin döşəmə 

səviyyəsindən yuxarıda yerləşdirilməsi quraşdırma və boru 

kəmərinə nəzarət üçün rahatdır, ancaq bu halda xidmətedici işçilər 

üçün keçidlər tutulur. 

Boru kəmərinin diametri 300 mm-dən artıq olduqda kollektor 

dayaqlarda 10 yerləşdirilir. 

İşə salınmazdan öncə mərkəzdənqaçma və oxlu nasoslar 

vurulan maye ilə doldurulmalıdır. Əgər sorulan mayenin səviyyəsi 

nasosun yuxarı nöqtəsindən yuxarıda yerləşirsə və ya sorma 

kollektorunda izafi təzyiq varsa, onda nasosun doldurulması 

sorma xəttindəki siyirtməni açmaqla və nasos gövdəsinin yuxarı 

nöqtəsində  yerləşmiş  kran  vasitəsilə  havanı  buraxmaqla  həyata  

keçirilir. 

Yuxarıdakı şərtlər ödənilmədikdə, nasosu doldurmaq üçün iki 

üsuldan istifadə edilir: 

1) sorma borusunun diametri 250 mm-ə qədər olduqda, onun 

ucunda, maye səviyyəsinin altında əks klapan yerləşdirilir. Bu 

halda doldurmanı nasos gövdəsinin yuxarı nöqtəsindəki kran və 

qıf vasitəsilə həyata keçirirlər; 

2) ds250 mm olan aqreqatlarda əks klapan qoyulmur və 

doldurma nasosdan havanı xüsusi vakuum nasosla sormaqla 

aparılır.   

Nasosun işinə nəzarət sorma və basqı qol borularına 

birləşdirilmiş   vakuumetr 11 və manometrin 12 göstərişlərilə 

nəzarət edilir; verim isə nasosun basqı boru kəmərində 

quraşdirilmiş sərf ölçücü ilə ölçülür. 
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6.   KOMPRESSOR MAŞINLARI 

6.1. Kompressor maşınlarının təsnifatı 

        Neft-qaz emalı və kimya müəssisələrində qazların və qaz 

qarışıqlarının atmosfer təzyiqindən fərqli təzyiqlərdə emalı və 

nəqli prosesləri geniş yayılmışdır. Sıxılmış qazlar qarışdırma, 

mayelərin səpələnməsi və digər məqsədlər üçün də tətbiq 

olunurlar.                                  

        Qazları sıxaraq təzyiqini artıran və nəqlini həyata keçirən 

maşınlar kompressor maşınları adlandırılırlar.     

        Kompressor maşını tərəfindən yaradılan son təzyiqin ps, 

qazın sorulması baş verən başlanğıc təzyiqə pb nisbətinə sıxma 

dərəcəsi  deyilir: =ps/pb. Bu göstəriciyə görə kompressor 

maşınları ventilyatorlara (1,1), qazüfürücülərə (1,13,0), 

kompressorlara (3,0) və vakuum-nasoslara bölünürlər.       

        Ventilyatorlar əsasən sənaye ventilyası sistemlərində, 

kondisionerlərdə, sorma-üfürücü qurğularda və i.a., adətən 

nisbətən alçaq sürətlə böyük həcmlərdə havanın (qazların) 

verilməsində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilirlər. Təyinatına görə 

ümumi məqsədli, qazan-üfürücü, qazan- tüstüsorucuvə şaxta 

ventilyatorlarını fərqləndirirlər. Bundan başqa ventilyatorlar bir 

sıra digər göstəricilərə görə də təsnif olunurlar:                                                                     

        - işçi çarxda qaz axınının istiqamətinə görə oxboyu, radial 

(mərkəzdənqaçma), diaqonal və diametr üzrə; 

        - konstruksiyasına görə bir- və çoxpilləli, reversiv, bir-və 

ikitərəfli soran;                

        - işçi çarxın oxunun vəziyyətinə görə üfqi və şaquli; 

        - intiqalın növünə görə elektrik mühərriki, hava turbini, 

daxili yanma mühərriki və s. 

        - işçi çarxın fırlanma istiqamətinə görə sağ və solfırlanan; 

        - intiqalla əlaqələndirilməsinə görə birbaşa, muftavə ya 

ötürücü mexanizmlə. 
        Ventilyatorların   işini  aerodinamiki,  mexaniki  və  xarici 
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kimi  keyfiyyətgöstəricilərilə xarakterizə edirlər. Ventilyatorun 

ölçüsü, çarxın fırlanma sürəti, işdə yaranan səs, elektrik enerjisi 

sərfi onun aerodinamiki göstəricilərindən asılıdır.                                                                                  

Qazüfürücülər havanı və qazı soyutmadan sıxmaq məqsədilə 

işlədilirlər. Prinsipcə eksqausterlər və vakuum-nasoslar da 

qazüfürücülərə aiddirlər. Böyük məhsuldarlıqlı maşın olan 

eksqausterlər atmosferdən aşağı təsyiqlərdə olan qazı sormaq və 

onu atmosfer və ya ondan yuxarı təzyiqlərə qədər sıxmaq üçün 

işlədilirlər.  

        Kompressorlar iş prinsipinə görə həcmi və dinamik tipli 

olurlar. Həcmi maşınlarda təzyiqin artması (qazın sixilması) qazın 

olduğu qapalı həcmin azalması nəticəsində baş verir. Bu maşınlar 

işçi orqanın növünə görə pistonlu, rotorlu və membranlı 

kompressorlara bölünürlər. Qazın sıxılması birinci halda pistonun 

irəli-geri hərəkəti, ikinci halda rotorun fırlanması, sonuncu 

halda isə membranın rəqsi hərəkəti nəticəsində baş verir. Bu 

maşınlarda qaza əsasən potensial enerji (təzyiq) verilir.                                                                                                                                                       

        Dinamik kompressorlarda, qaz axınında fasiləsiz yaranan 

sürətlənmələr nəticəsində sıxma baş verir. Bu halda qaza sonradan 

təzyiq enerjisinə çevrilən kinetik enerji verilir. İş prinsipinə görə 

dinamik kompressorlar turbokompressorlara və axınlılara 

bölünürlər.  

        Turbokompressorlarda qaz axının sürətlənməsi onun 

fırlanan kürəklər şəbəkəsilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş 

verir. Axınlı maşınlarda müxtəlif xüsusi enerjili axınların 

qarışması nəticəsində axının sürətlənməsi həyata keçirilir.  

        Kompressorlar aşağıdakı göstəricilərə görə təsnif edilirlər:                                                     

        - məhsuldarlığına görə mikro(0,6 m
3
/dəq.), alçaq (0,66,0 

m
3
/dəq.), orta (660 m

3
/dəq.) və yüksək (60 

m
3
/dəq.)məhsuldarlıqlı;                                                                                                       

        - yaratdıqları son təzyiqə görə alçaq (ps=0,21,0 MPa), 

orta (ps=1,010 MPa) yüksək (ps=10100 MPa) və ifrat yüksək 

(ps100 MPa) təzyiqli;                                                                       

        - istiliyin   kənarlaşdırılma   üsuluna  görə  su  və  hava  ilə 
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soyudulan;                                           

        - intiqalın tipinə görə elektrik, daxili yanma mühərriki, 

buxarvəqaz turbinlərilə hərəkətə gətirilənlər;                                                                                                                                

        - yerləşmə qaydasına görə stasionar və səyyar tipli;                                                             

        - təyinatına görə konkret istehsal sahəsi (kimya, 

energetika və s.) üzrə və ümumiməqsədli;                                                                                                                                                   

        - sıxılan qazın xarakteristikasına görə hava, təbii qaz, 

oksigen, xlor, azot, helium və i.a. vuran.                                                                                                                                                         

        Vakuum-nasoslar isə vakuum altında olan qazı soraraq, 

atmosferə tullamaq işinə xidmət edirlər.                                                                                                                                                 

        İş prinsipi və konstruksiyasına görə fərqlənən kompressor 

maşınlarının hər biri öz iş şəraitləri diapazonuna və ən səmərəli 

 müəyyən tətbiq sahəsinə malikdirlər. 

6.2. Pistonlu kompressorlar 

6.2.1. Pistonlu kompressorların tipləri və iş prinsipi 

        Pistonlu kompressorlar həcmi tipli maşınların ən geniş 

yayılmış nümayəndəsi sayılır. 

        Pistonlu kompressorları aşağıdakı göstəricilərə görə bölürlər: 

        - sıxma pillələrinin sayına görə bir-, iki- və çoxpilləli; 

        - pistonun bir irəli-geri gedişində baş verən sorma və 

vurmaların sayına görə birqat (sadə) - və ikiqat təsirli; 

        - çarx qolu-sürgü qolu mexanizminin tipinə görə sürgülü 

(kreyskopflu) və sürgüsüz (kreyskopfsuz); 

        - silindrlərin sayına görə bir-, iki- və çoxsilindrli; 

        - silindr oxlarının yerləşməsinə görə üfqi, şaqulivə bucaq 

altında (V şəkilli, W şəkilli,düzbucaqli); 

        Sadə təsirli pistonlu kompressorlarda pistonun bir irəli-geri 

gedişində bir sorma və bir vurma, ikiqat təsirli kompressorlarda 

isə iki sorma və iki vurma baş verir.                        

        Qazın son və ya aralıq (növbəti pillənin girişində) təzyiqə 

qədər sıxıldığı kompressor maşınının hissəsi sıxma pilləsi adlanır.                                                                                

        Birpilləli kompressorda qaz son təzyiqədək bir və ya paralel 
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işləyən bir neçə silindr daxilində sıxılır. Şəkil 6.1-də birpilləli sadə  

təsirli şaquli pistonlu kompressorun sxemi verilmişdir.  

 

Pistonun 2 silindrin 1 içində irəli-geri hərəkəti çarx qolu 5 və 

sürgü qolu 4 vasitəsilə həyata keçirilir. Silindr qapağında 12 qazın 

silindrə daxil olmasını və onu silindrdən basqı boru kəmərinə 

verilməsini tənzimləyən paylaşdırma mexanizmini təşkil edən 

sorma 7 və vurma (basqı) 10 klapanları yerləşdirilir. Piston 

bilavasitə sürgü qolu-çarx qolu mexanizmilə sürgüsüz 

birləşdirilmişdir. Piston silindrin içində yuxarıdan aşağı  hərəkət 

edərkən, qapaqla piston arasındakı həcm artdığından seyrəlmə 

yaranır. Silindrlə sorma borusu arasında yaranan təzyiqlər fərqi 

sayəsində sorma klapanı 7 açılır və silindrin içi qazla dolur. Piston 

aşağı kənar vəziyyətini aldıqda, silindrdəki və sorma boru 

kəmərindəki təzyiqlər praktiki olaraq bərabərləşir. Klapan yayın 

təsirilə yəhərə sıxılır və silindrin boşluğunu sorma xəttilə 

birləşdirən  deşiyi  bağlayır.  Sorma mərhələsinin bütün gedişində 

basqı klapanının deşiyi bağlı qalır. 

Şəkil 6.1. Sadə təsirli birpilləli şaquli 

kompressorun sxemi: 1-silindr; 2-

piston; 3-silindri soyutmaq üşün köynək; 

4-sürgü qolu; 5-dirsəkli valın çarx qolu; 

6-çərçivə-karter; 7-sorma klapanı; 8-

sorma qol borusu; 9-basqı qol borusu; 10-

basqı klapanı; 11-qapağı soyutmaq 

üçünköynək; 12-silindrin qapağı 
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        Piston silindrin içində əks istiqamətdə  aşağıdan yuxarı 

hərəkət etdikdə isə silindrin içində qazın sıxılması baş verir. Qazın 

təzyiqi basqı boru kəmərindəkindən çox olduqda, basqı klapanı 

açılır və qaz silindrdən “vurulub çıxarılır”. Bu proses piston 

yuxarı kənar vəziyyəti alana qədər davam edir. Sonra basqı 

klapanı bağlanır və təsvir olunmuş ardıcıllıqla sorma və vurma 

prosesləri təkrar olunurlar. Göründüyü kimi sadə təsirli birpilləli 

pistonlu kompressorlarda bir irəli-geri gedişdə bir sorma və bir 

vurma əməliyyatları, yəni valın bir dövründə kompressorun tam iş 

sikli baş verir. Belə kompressorların çatışmazlığı faydalı işin  

qazın vurulmasının pistonun ancaq bir istiqamətdə hərəkəti 

zamanı baş verməsidir.                                                                                                               

        İkiqat təsirli kompressorların konstruksiyaları daha səmərəli 

və məhsuldardır. Birpilləli ikiqat təsirli üfqi pistonlu kompressor 

(şəkil 6.2) aşağıdakı kimi işləyir. Bu kompressor iki sorma 15 və 

iki vurma 4 klapanlarına malikdir. Pistonun 2 silindrin 1 içində 

soldan sağa hərəkəti zamanı silindrin sol tərəfində seyrəlmə 

yaranır və sol sorma klapanı vasitəsilə qaz silindrə daxil olur. Eyni 

zamanda  silindrin  sağ  tərəfində  qabaqkı  sikldə işçi həcmə daxil 

 

Şəkil  6.2.  İkiqat təsirli birpilləli üfqi kompressorun sxemi: 1-silindr; 2- 
piston; 3-basqı qol borusu; 4-basqı klapanı; 5-silindrin arxa qapağı; 6-kipgəc; 

7-ştok; 8-sürgü; 9-sürgü qolu; 10-dirsəkli valı çarx qolu; 11-dirsəkli val; 12-

çərçivə; 13, 17 və 18-uyğun olaraq silindrin arxa, qabaq qapaqlarını və divarla- 

rını  soyutmaq  üçün  köynəklər;  14-sorma  qol  borusu;  15-sorma  klapanları; 

16-silindrin qabaq qapağı 
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olmuş qazın sıxılması və onun sağ basqı klapanı 4 ilə basqı qol 

borusuna  3 vurulması baş verir. Pistonun sağdan sola hərəkətində 

isə əksinə, onun sağ tərəfində qazın sorulması, sol tərəfində isə 

vurulması baş verir. Odur ki, ikiqat təsirli kompressorların 

məhsuldarlığı eyni qabarit ölçülü və kütləli sadə təsirli 

kompressorlarınkından təqribən iki dəfə artıqdır. Bununla belə, 

ikiqat təsirli kompressorlar mürəkkəb konstruksiyaya malikdirlər. 

        Birpilləli kompressorun (şəkil 6.2) pistonunu irəli-geri 

hərəkət etdirən hərəkət mexanizminin işinə baxaq. Sürgü qolu 9 

dirsəkli valın 11 çarx qolundan10 hərəkəti sürgüyə 8 (sürgüsüz 

maşınlarda isə pistona) ötürmək, yəni valın fırlanma hərəkətini 

irəli-geri hərəkətinə çevirmək işinə xidmət edir. Sürgü 8 ştokla 7 

sərt, sürgü qolu 9 ilə oynaqlı birləşmiş, düzxətli yönəldicilərdə 

sürüşən bir düyündür. Sürgü uzununa qüvvəni ştoka, eninə 

qüvvəni isə yönəldicilərə ötürür.  Ştok 7 pistonu 2 sürgü 8 (piston) 

ilə əlaqələndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.    

Kompressorun sxeminin seçilməsi kompressorun təyinatından, 

istismar şəraitindən, verimdən, işçi təzyiqdən, pillələrin sayından 

və təzyiqin onlar arasında paylanmasından asılıdır. Kompressorun 

ölçüləri, kütləsi və dinamiki müvazinəti xeyli dərəcədə maşının 

sxemindən asılıdır. 

        Kompressorun sxemi (şəkil 6.3) pillələr sayı, verimin sayı, 

silindrlərin yerləşdirilməsi və hərəkət mexanizminin 

konstruksiyası kimi  parametrlərlə xarakterizə olunurlar.          

        Məhsuldarlığı artırmaq məqsədilə paralel işləyən və sıxılmış 

qazı eyni basqı kollektoruna vuran sadə və ya ikiqat təsirli 

birpilləli çoxsilindrli kompressorlar adlanan maşınlar (şəkil 

6.3,ç) istifadə edilir. İki ədəd ikiqat təsirli bir silindrli 

kompressorlardan ibarət olan  bu maşının  pistonları biri digərinə 

nisbətən 180 və ya 90 sürüşdürülmüş çarx qolları  olan bir 

dirsəkli valla hərəkətə gətirilir. 

        Kompressorda bir neçə silindr ardıcıl işləyirsə, yəni sıxılmış 

qaz bir silindrdən sonrakı sıxılma üçün o biri silindrə daxil olursa, 

belə  kompressor  çoxpilləli  adlanır. Yüksək  təzyiqli  qaz almaq 
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Şəkil 6.3. Pistonlu kompressorların sxemləri: a-ikiqat təsirli birsilindrli; b-

ikipilləli diferensial; c-ikisilindrli üçpilləli;ç-ikisilindrli birpilləli; d-üçsilindrli 

ikipilləli V şəkilli; e-ikisilindrli ikipilləli bucaqlı; ə-ikisilindrli ikipilləli oppozit; 

f-bircərgəli ikisilindrli ikipilləli; -pistonun düzünə gedişində qazın hərəkəti; 

       -pistonun əks gedişində qazın hərəkəti; -pillələrin nömrələri 

 

üçün, məhzçoxpilləli kompressorlardan (6.3,b,c,d,e,ə,f) istifadə 

edilir. Bu halda qaz ardıcıl olaraq pillələrdən keçməklə, tədricən 

son təzyiqə qədər sıxılır. Qaz pillələr arasında soyudulur. 

Silindrlərin həcmi,yəni diametri birincidən sonuncu pilləyədək  

tədricən azalır.                                                          

        Şəkil 6.4-də reaksiya qarışığını ammonyakın sintezi kalonuna 

verən kompressorun sxemi verilmişdir. Kompressorun verimi 

18000m
3
/saat, son təzyiqi isə 32 MPa-dır. Kompressorun altı 

sıxma pilləsi vardır. Birinci pillə silindrlərinin diametri 1000 mm, 

beşinci pilləninki isə 270 mm-dir.         
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Şaquli kompressorlar (şəkil 6.1) üfqilərlə müqayisədə bir sıra 

üstünlüklərə malikdirlər: onlar daha itigedişlidir (üfqi 

kompressorlar üçün n=100240 dövr/dəq., şaqulilər üçün isə 

n=300500 dövr/dəq. və daha çox), deməli  məhsuldarlıqları daha 

çoxdur; az istehsal sahəsi tuturlar; şaquli maşınların pistonları və 

silindrləri az yeyilirlər. Silindr üfqi yerləşdirildikdə, xüsusilə 

böyük diametrli, ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında pistonun 

birtərəfli yeyilməsi baş verir və nəticədə pistonun hərəkət sürəti 

azalır. Şaquli kompressorlarda  silindrə verilən sürtgü materialı 

işçi səth üzrə bərabər paylanır, sürtgü materialı və ya qazla 

birlikdə işçi həcmə düşən bərk hissəciklər isə silindrik səthdə 

deyil, silindrin iç səthinə toxunmayan pistonun üz səthində 

çökürlər. Ona görə də, şaquli kompressorlar az yeyilir və 

kipləşdirmələrin daha yaxşı kipliyinə malikdirlər.                                                                                      

        Şaquli kompressorlarda irəli-geri hərəkət edən kütlələrin 

ətalət qüvvələri özülə şaquli istiqamətdə təsir etdiyindən, maşının 

Şəkil 6.4. Çoxsilindrli 

kompressorun sxemi 
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dayanıqlığı artır və az kütləli özüldən istifadə etməyə imkan 

yaranır. Qeyd olunmuş üstünlüklər şaquli kompressorları daha 

itigedişli hazırlamağa imkan verir.      

        Üfqi kompressorlar şaquli maşınların üstünlüklərindən 

məhrum olduqlarına baxmayaraq, onlara xidmət  daha sadədir.                                                                                                             

        Dinamiki dayanıqlıq nöqteyi-nəzərindən silindrlərinin oxları 

bir-birinə nəzərən müəyyən bucaq altında və V şəkilli yerləşən 

kompressorlar (şəkil 6.3, d, e) daha mükəmməldirlər. Qazın 

sorulması və vurulmasını nisbətən səlis həyata keçirən bu 

kompressorların yüksək dövrlərdə işləmələri, yığcamlığı və 

hərəkəti birbaşa elektrik mühərrikindən alma imkanı onların üstün 

cəhətləridir.  

        Sıxma pillələri ayrı-ayrı  silindrlərdə olan kompressorlar, 

silindrləri valın bir tərəfində yerləşdirilməklə, bircərgəli(şəkil 6.3   

f)  və ikicərgəli(şəkil 6.3 c, ç, ə)  ola bilərlər. Pillələrinin sayı 

beşdən artıq olduqda isə kompressorlar ikicərgəli sxem üzrə 

hazırlanırlar.Belə kompressorlar böyük çəkili və qabarit ölçülü 

olduqlarından, onların işində yaranan müvazinətləşdirilməmiş 

böyük ətalət qüvvələri dirsəkli valın böyük dövrlər sayı ilə 

işləməsinə imkan vermir. Bircərgəli kompressorların əsas 

üstünlüyü onların konstruksiyalarının sadəliyindədir. 

Silindrləri iki və ya artıq cərgələrdə, vala nisbətən oppozit 

(qarşılıqlı əks istiqamətlərdə) yerləşdirilmiş üfqi kompressorlar 

(şəkillər 6.3 ə, 6.4 və 6.5) daha mütərəqqi sxemlər hesab 

olunurlar.Oppozit kompressorlar dinamiki cəhətdən yaxşı 

müvazinətləşdirildiklərindən dirsəkli valın fırlanma sürəti 22,5 

dəfə artırıla və deməli, maşının məhsuldarlığı yüksəldilə bilər. Bu 

tip kompressorların qabarit ölçüləri xeyli kiçilməklə, çəkiləri 

silindrləri valın bir tərəfində yerləşən kompressorlara nisbətən 50

60% azalır. Oppozit kompressorları quraşdırmaq üçün az sahə və 

kiçik özüllər tələb olunur.              

Sıxma pillələri ayrı-ayrı silindrlərdə yerləşdirilmiş (şəkil 6.3, d, 

e, ə, f)  və  sıxma  pillələri  bir silindrdə olan diferensial pistonlu 
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Şəkil 6.5. Kompressorların bazalarının sxemləri: a və b - pistonların uyğun 

olaraq qarşılıqlı əks və bir istiqamətdə hərəkətli oppozit; c - H-şəkilli oppozit 
 

(şəkil 6.3 b, c və  pillələr; şəkil 6.4 V pillə) çoxpilləli 

kompressorları fərqləndirirlər. Diferensial pistonlu kompressorlar 

silindrin səthi və dəyişən kəsikli pistonla yaradılan bir neçə sıxma 

pilləsinə malik ola bilər. Pistonların kəsikləri arasındakı nisbət hər 

bir pillədəki sıxma dərəcəsindən asılıdır. Adətən diferensial 

pistonlu kompressorlar alçaq və orta məhsuldarlı maşınlarda 

ikipilləli sıxma üçün tətbiq edilir. İri maşınlarda pistonun 

uzunluğunun diametrinə nisbətinin kiçik olması səbəbindən 

diferensial pistonun tıxaclanması mümkündür.              

Pistonlu kompressorların sadalanan xüsusiyyətləri onların 

tətbiq sahələrini müəyyənləşdirir. Şaquli sxem pillələrinin sayı az 

olan yüksək dövrlərdə işləyən kompressorlar üçün daha uyğundur. 

Üfqi sxem əsasən nisbətən astagedişli böyük verimli stasionar 

kompressorlarda istifadə edilirlər. Bucaq şəkilli sxem adətən 

səyyar kompressor qurğularında tətbiq edilir.                                                           

Pistonlu kompressorun çarx qolu-sürgü qolu mexanizmi 

düyünlərinin məcmuu onun bazası adlanır. Bazaların oppozit 

icrası (şəkil 6.5) sürgü qollarının və sürgülərin dirsəkli valın hər 

iki tərəfində yerləşdirilməsilə xarakterizə olunur.                                                                                                        
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6.2.2. Qazı sıxma işi və sərf olunan güc 

        Kompressorlarda qazların sıxılması və yerdəyişməsi 

kompressorun işçi fəzasında yerini dəyişən pistonun təsiri altında 

baş verir.                                                                                                  

Nəzəri indikator diaqramı. Kompressorda qazın sıxılma  

genişlənmə prosesi adətən pV koordinatında diaqramlarla təsvir 

edilir. Birpilləli sadə təsirli pistonlu kompressorun işinin nəzəri 

prosesinə (şəkil 6.6) baxaq. Fərz edək ki, piston sağ kənar 

vəziyyətə uyğun B nöqtəsindədir. Bu zaman silindrdəki qazın 

parametrləri p1 və T1, qazın silindrdəki həcmi V1-dir, sorma 

klapanı isə bağlıdır. Piston sola hərəkət etdikdə kompressorun işçi 

fəzasında qazın sıxılması prosesi başlayır. Diaqramda BC əyrisinə 

uyğun olan bu proses işçi fəzanın həcminin azalması və qazın 

təzyiqinin artması ilə xarakterizə olunur. Piston C nöqtəsinə 

çatdıqda, sıxma prosesi qurtarır; onun işçi parametrləri p2, T2 və 

qazın silindrdəki həcmi V2 olur. Bu halda, kompressorun işçi 

boşluğundakı p2 təzyiqi, basqı klapanlarının müqaviməti nəzərə 

alınmazsa,basqı boru kəmərindəki təzyiqlə bərabərləşir və çıxış 

klapanı2 açılaraq, qazın sabit təzyiq altında (CD əyrisi) basqı boru  

 

Şəkil 6.6. Pistonlu kompres- 

sorun işinin nəzəri diaqramı 
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kəmərinə vurulması prosesi baş verir.D nöqtəsi pistonun sol kənar 

vəziyyətinə uyğundur. Nəzəri siklə baxıldığından, qəbul olunur ki, 

kompressorun işçi boşluğundakı qazın hamsı basqı boru kəmərinə 

vurulur. Pistonun əksinə (sağa) hərəkəti başlanan kimi təzyiqin p2-

dən p1-ə qədər dərhal azalması baş verir. Təzyiq p1 qiymətinə 

çatan kimi giriş klapanı 1 açılır. Bu proses pV diaqramında DA 

xəttinə uyğundur. Piston sağa hərəkət etdikdə, qazın sorulması, 

yəni pV diaqramında AB xəttilə təsvir olunan silindrin işçi 

boşluğunun qazla dolması prosesi baş verir. Alınmış diaqram 

pistonlu kompressorun işinin nəzəri indikator diaqramı adlanır.    

Qazı sıxma işi. Sorma və vurma prosesi sabit təzyiqdə baş 

verir, sıxma prosesində isə təzyiq və həcm dəyişir. Məlumdur ki, 

sıxıldıqda qaz qızır və onun temperaturu qalxır. Bu halda qazın 

ətraf mühitlə heç bir istilik mübadiləsi baş vermirsə və sıxılmada 

ayrılan istiliyin hamsı qazın temperaturunu yüksəltməklə, onun  

daxili enerjisinin artmasına sərf olunarsa,  belə sıxılma adiabatik 

proses adlanır. Adiabatik prosesin tənliyi belə yazılır     

pV
k
=const,                                   (6.1)  

burada k=cp/cv adiabata göstəricisidir ( qazın sabit təzyiqdəki 

istilik tutumunun sabit həcmdəki istilik tutumuna nisbəti). 

        Qazı sıxdıqda, ayrılan istiliyin hamsı kənarlaşdırılırsa və 

qazın sıxılması zamanı temperatur sabit qalırsa, izotermik sıxma 

prosesi baş verir. İzotermik prosesin tənliyi aşağıdakı ifadə ilə 

müəyyənləşir                                                                                                   

                                   pV=const.                                  (6.2) 

        Biz qazın sıxılmasında baş verən iki prosesə baxdıq: ayrılan 

istilik kənarlaşdırılmır  və qazdan bütün istilik alınır. Həqiqətdə 

isə qazın sıxılması çox və ya az dərəcədə bu nəzəri proseslərdən 

birinə yaxınlaşır.Ayrılan istiliyin bir qisminin alınması ilə gedən 

qazın sıxılması politropik proses adlanır. Politropik prosesin 

tənliyi aşağıdakı kimi yazılır                                                                                                                    

pV
m
=const,                                (6.3)  

burada m politropa göstəricisidir; onun qiyməti 1mk 

hədlərində dəyişir. 
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pV diaqramında BC əyrisinin sıxmanın politropik prosesinə 

uyğun olduğunu qəbul etsək, onda BC1 əyrisi izotermik, BC2 

əyrisi isə adiabatik prosesləri təsvir edirlər.                                     

        Termodinamika kursundan məlumdur ki, qazın sıxılmasına 

və onun yerdəyişməsinə kompressorda sərf olunan iş, həcmin 

təzyiqin dəyişməsinə hasili kimi tapılır, yəni                                

A=Vp.                                      (6.4) 

        Qazın sıxılması prosesində silindrdə təzyiq p1-dən p2-yə 

qədər dəyişdiyindən izotermik sıxılmaya kompressorda sərf 

olunan iş ABC1D sahəsilə xarakterizə olunur və (6.2) və (6.4) 

ifadələrilə hesablana bilər. Beləliklə,                                              

          
  

  
                                 (6.5) 

        Deməli, adiabatik sıxılmada kompressorun gördüyü iş 

ABC2D fiqurunun sahəsilə müəyyənləşir və (6.1) və (6.4) 

tənliklərindən tapıla bilər:                                                                     

   Aad.=p1V1
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        ABCD sahəsinə uyğun olan politropik sıxılmada 

kompressorun gördüyü iş Apol., (6.6) ifadəsində k-nı m-lə 

əvəzləməklə, hər bir hal üçün ayrılıqda hesablanır, çünki politropa 

göstəricisi m kompressordakı qazın temperaturundan asılıdır:                                                                

Apol. = p1V1
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Əgər silindrin soyudulması yolu ilə ancaq silindrdəki sürtünmə 

nəticəsində ayrılan istilik kənarlaşdırılırsa, onda qazın sıxılması 

prosesi adiabatikə yaxındır. Çoxlu miqdarda istilik 

kənarlaşdırıldıqda, politropa göstəricisi izoterma və adiabata 

göstəriciləri arasında aralıq qiyməti alır: 1 m k  (şəkil 6.6, BC 

əyrisi). Real şəraitlərdə qazın sıxılma prosesi heç vaxt sabit 
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politropa göstəricisində baş vermir. Praktiki hesablamalarda 

təqribi olaraq m=1,30  1,35 qəbul etmək olar. 

        İdeal qaz halı üçün (pV=RT, burada R qaz sabitiT 

temperatur, K) sıxılma əyrisi BC ümumi pV
m
= const tənliyinə 

tabe olur. Deməli, izotermik sıxılma zamanı p1V1 = p2V2 = pV = 

RT və m=1 olduğundan  görülən iş A ( ABC1D sahəsi) minimal 

alınacaqdır. Qeyd edək ki, R=8300/M C/(kqK), burada M 

molekul kütləsidir, kq/kmol. 

        Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Aiz, Aad, Apol üçun yazılmış 

ifadələr, ancaq ideal qazlar, o cümlədən ikiatomlu qazlar üçün 

təzyiq və temperaturun məhdud hədlərində düzgündür. Yüksək 

təzyiq, yüksək və alçaq temperaturlarda, hətta ikiatomlu qazlar 

üçün, çoxatomlu qazlar və buxarlar üçün isə istənilən şəraitlərdə 

pV ≠ RT və (6.5), (6.6) və (6.7) ifadələri tətbiq edilə bilməz. Bütün 

hallarda qazların sıxılma işinin hesabı məlum i  S (entalpiya  

entropiya) diaqramlarının köməyilə mümkündür. Kompressorda 1 

kq ideal qazı adiabatik sıxdıqda görülən iş bərabərdir 

    Aad= 
1k

k
 (p2V2 p1V1) = 

1k

Rk
 (T2 T1)         (6.8)  

        İdeal qazlar üçün k = cp/cvvə R = cpcv olduğundan 

Aad=cp(T2T1)=(i2
i1


) alınır (i1


və i2


 ideal qazın uyğun 

temperaturlarda entalpiyaları, C/kq). Real qazlar üçün pV ≠RT , 

xüsusi istilik tutumları  cp və cv isə təzyiq və temperaturun 

funksiyalarıdırlar. Qazın hər bir halına uyğun olan entalpiyanın 

həqiqi qiymətləri, i-nin həqiqi qiymətləri üzrə qurulmuş i  S 

diaqramından götürülə bilər. Görülən işin axtarılan qiyməti (C/kq-

la) belə ifadə olunur 

Aad = i2 i1                                 (6.9)  

        Həqiqi indikator diaqramı.Həqiqi indikator diaqramı 

nəzəridən onunla fərqlənir ki, sonuncuda konstruktiv elementlərin 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmamışdır. Onların təsirlərini 

qiymətləndirmək üçün həmin pV koordinatlarında həqiqi 

indikator diaqramını quraq.  
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        Fərz edək ki, piston sağ kənar vəziyyətdədir (şəkil 6.7, B 

nöqtəsi), silindrin işçi boşluğunda isə qaz p1 təzyiqi altındadır. 

Piston sola hərəkət etdikdə, qaz sıxılmağa başlayır. Təzyiq p2-yə 

çatdıqda, basqı klapanı açılmır. Klapanın açılması üçün basqı boru 

kəmərinin və basqı klapanının hidravliki müqavimətlərini dəf 

etməkdən ötrü  bir   qədər   artıq   təzyiq (510%)   yaratmaq 

lazımdır (BC  əyrisi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Klapan açıldıqdan sonra kompressorun işçi boşluğunda təzyiq 

bərabərləşir və qaz pistonla basqı boru kəmərinə vurulur (CD 

əyrisi). Piston klapanlar yerləşən silindrin qapağına kip yaxınlaşa 

bilmədiyindən (D nöqtəsi), qazın hamsını işçi silindrdən çıxarmaq 

mümkün deyildir. Ona görə də qazın bir hissəsi silindrdə qalır. 

Basqı təzyiqi p2 altında qalan qazın tutduğu həcm ölü fəzanın 

həcmi adlanır. Bu həcm həqiqətən ziyanlıdır, çünki kompressorun 

işçi boşluğunu tam istifadə etməyə imkan vermir. D nöqtəsi 

pistonun sol kənar vəziyyətinə uyğundur. Piston sağa hərəkət 

etdikdə, ölü fəzadakı qaz, sorma boru kəmərindəki p0 təzyiqindən 

Şəkil 6.7. Sadə təsirli 

pistonlukompressorun 

indikator diaqramı 
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bir qədər az təzyiqə (510%) qədər (DA əyrisi) genişlənir. Bu 

sorma xəttinin və klapanının hidravliki müqavimətini dəf etməklə, 

sorma klapanının açılması üçün lazımdır. Klapan açıldıqdan sonra 

təzyiq bərabərləşir və qazın sorulması sabit p1 təzyiqində baş verir. 

pV diaqramında bu şəkildə alınmış qapalı BCDA əyrisi  sadə 

təsirli pistonlu kompressorun həqiqi indikator diaqramı adlanır.  

        Kompressorda baş verən real işçi prosesi analiz etmək üçün 

xüsusi cihaz  indikatorun (şəkil 6.8) köməyilə qurulan həqiqi 

indikator diaqramlarından istifadə olunur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        İndikator silindr 3, yay 4, ştift 5, yönəldicilər 6, ştok 7 və 

qoldan 8 ibarətdir. İndikatorun silindrində pistonun yerdəyişməsi 

kompressorun silindrindəki 1 qazın təzyiqilə mütənasibdir. 

Kompressorun pistonu 2 ilə əlaqəli olan qol 8 və ştokun 7 təsirilə 

diaqramın lenti yönəldicilərdə 6 yerini dəyişdikdə, kompressorun 

silindrindəki təzyiq və həcm arasında qarşılıqlı əlaqə təmin olunur 

və kompressorda işçi prosesin gedişini xarakterizə edən qapalı 

əyri çəkilir (şəkil 6.6). Həqiqi indikator diaqramı adlanan bu 

əyrinin köməyilə verim, sərf olunan güc və kompressorun 

nasazlığını müəyyənləşdirmək olar.     

        İndikator  diaqramının sahəsi hər hansı bir miqyasda, valın 

bir dövründə qazin sıxılması zamanı kompressorun gördüyü və 

pistonun vahid sahəsinə aid edilmiş  faydalı işə uyğundur. Bu işə 

uyğun olan kompressorun indikator gücü diaqramın köməyilə 

aşağıdakı düsturla tapıla bilər:            

Şəkil 6.8. İndikatorun sxemi:1-kom- 
pressorun silindri; 2-kompressorun 

pistonu; 3-indikatorun silindri; 4-yay; 5-

ştift; 6-yönəldici; 7-ştok; 8-qol 
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Nind.= 
y

indp

M

naa .
                                 (6.10)                

burada  appistonun   en   kəsik   sahəsi;  npistonun ikiqat 

gedişlərinin  sayı  və ya dirsəkli valın dövrlər sayı;aindindikator 

diaqramının sahəsi; Myindikator yayının miqyasıdır.                               

        İndikator yayının miqyası Myindikator diaqramının 

ordinatının vahid uzunluğunun neçə təzyiq vahidinə uyğunluğunu 

göstərən kəmiyyəti ifadə edir. Onun qiyməti cihazın pasportunda 

verilir.                                                                 

        (6.10) tənliyini pistonun gedişinin uzunluğu S - ə vuraq və 

bölək:                                                                                          

                                Nind = 
y

indp

SM

Snaa .
=Vipin                                         d(6.11)  

burada Vi =apSn n dövrlrər sayında pistonla keçilən həcm və ya 

vahid zamanda pistonun təsvir etdiyi həcm; pind.= 
y

ind

SM

a
 

indikator diaqramı sahəsinin piston gedişinin uzunluğuna olan 

nisbəti və ya orta indikator təzyiqidir. 

        Orta indikator təzyiqini, indikator diaqramında qurulmuş, 

əsası diaqramın uzunluğuna bərabər olan bərabərtərəfli 

düzbucaqlının müəyyən miqyasda hündürlüyü h kimi (şəkil 6.7) 

tapmaq olar, çünki verilmiş kompressor üçün (ap və n-nin sabit 

qiymətlərində) pistonla keçilən həcm onun gedişinin uzunluğu ilə 

mütənasibdir. Şəkil 6.7-də düzbucaqlının sahəsi ştrixlənmişdir.               

        İkiqat təsirli kompressor üçün indikator gücü silindrin hər iki 

tərəfində ayrı-ayrılıqda tapılır və alınmış qiymətləri toplayırlar.                                                                                                                   

        Ölü həcm. Ölü həcmin olması sorulan qazın həcminin 

azalmasına səbəb olur, çünki yeni qazın sorulmasına pistonun 

əksinə gedişinin başlanğıcında deyil, ölü həcmdə qalmış qazın 

həcminin genişlənmə prosesinin sonunda başlanılır. Beləliklə, 

sorulan qazın həcmi Vs həmişə silindrin işçi həcmi  Vi-dən azdır. 
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Sorulan qazın həcminin silindrin işçi həcminə nisbəti 

kompressorun həcm əmsalı0 adlanır:                

0 = Vs/Vi.                                      (6.12) 

        Həcm əmsalının əhəmiyyətini qiymətləndirək. Silindrin tam 

həcmi V0 bərabərdir:                               

    V0 =Vö + Vi = Vg + Vs                             (6.13)  

burada Vö ölü həcm; Vg genişlənmiş qazın həcmi.                                                                          

        (6.13) ifadəsindən alınır                                                                                                                 

Vs =  Vi  Vg + Vö.. 

        Buradan                                                                                                                                        

0 = 1  Vö/Vi (Vg/Vö  1). 

        Vö/Vi = o ölü fəzanın nisbi həcmi adlanır. Kompressorun 

konstruksiyasından və silindrdə klapanların yerləşməsindən asılı 

olaraq o = 0,0250,06 qəbul edilir. Ölü fəza kompressorun 

məhsuldarlığını azaldır. Bununla belə, ölü fəzanın olması 

əhəmiyyətli enerji itkisilə əlaqədar deyildir, çünki nəzəri olaraq, 

ölü fəzadaki qazın sıxılmasına sərf olunan enerji, sorma zamanı 

qaz genişləndikdə qaytarılır. 

        Ölü fəzadakı qaz, basqı boru kəmərindəki p2 təzyiqinə qədər  

sıxılmışdır;  D nöqtəsinin absisi ölü fəzanın həcmi oVi-ni, ordinatı  

isə p2 təzyiqini göstərir.                                                                      

        Kompressorda qazın sıxılmasının politrop prosesində həcmlə 

təzyiq arasındakı əlaqə aşağıdakı kimi yazılır:                                            

p2Vö
m 

= p1Vg
m
. 

        Buradan                                                                                                                                      

  

  
 (

  

  
)

 

 
 .            

        Beləliklə,                                                                                            

   −   ( 
 

 −  ).                            (6.14) 

       (6.14) ifadəsindən görünür ki, kompressorun həcm əmsalı 0 

ölü fəzanın nisbi həcmi o, sıxma dərəcəsi  və qazın 

genişlənməsinin  politropa   göstəricisi  m - dən,  yəni  kompressor  
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maşınının konstruksiyasından və sıxılan qazın xassələrindən 

asılıdır. Sıxma dərəcəsi və ölü fəzanın həcmi azaldıqca və bu 

fəzada politropa göstəricisi artdıqca, kompressorun məhsuldarlığı 

çoxalır. Əgər sıxma dərəcəsini artırsaq, sorulan qazın həcmi 

azalacaqdır. Qazın yüksək sıxılma dərəcələri  –ın qiymətlərini 

aşağı salmaqla yanaşı, qazın temperatunun yüksəlməsinə və 

silindrin işçi səthinin yağlanma şəraitinin pisləşməsinə, eləcə də 

enerji sərfinin bir qədər artmasına səbəb olur.  

        (6.12) düsturunda 0 –ın (6.14)-dəki ifadəsini yazsaq alarıq                             

Vs = 0Vi =   11 1  m  Vi                   (6.15) 

        Verim əmsalı.  Kompressorun vurduğu qazın həqiqi həcmi 

Vs-dən xeyli az olur. Bu aşağıdakı səbəblərlə izah olunur:                                                                                                                           

        - sorulan qaz qızmış klapanların səthinə, silindr və pistonun 

divarlarına toxunduqda qızır, deməli genişlənir;                                                                                                                                     

        - kompressor işlədikdə qazın klapanlardan, kipləşdiricilərdən, 

piston halqaları və silindrin daxili səthi arasındakı 

araboşluqlarından sızmaları müşahidə olunur.                                                                                   

        Göstərilmiş səbəblərdən birincisi termiki əmsal t, ikincisi 

isə kiplik əmsalı k ilə nəzərə alınırlar. Müasir kompressorlar 

üçün  t = 0,90  0,98 və  k= 0,95  0,98.                                                                                                                                              

        Kompressorun basqı boru kəmərinə vurduğu, amma sorma 

şəraitinə gətirilmiş V həcminin silindrin işçi Vihəcminə nisbəti 

verim əmsalı vadlanır, yəni 

v = V/Vi                                  (6.16) 

        Verim əmsalı indikator diaqramında  təsvir edilmiş və təsvir 

edilməmiş, kompressorun məhsuldarlığının bütün itkilərini nəzərə 

alır. Verim əmsalı yuxarıda qeyd olunmuş üç əmsalın hasili kimi 

tapıla bilər                                                                                                                               

v = 0tk                                (6.17) 

        Sərf olunan güc. Kompressorda qazı sıxdıqda görülən nəzəri 

işi çəki məhsuldarlığı Gh-a vurmaqla maşının sərf etdiyi gücü 

tapmaq olar. Həqiqətən (6.5), (6.6) və (6.7) düsturları ilə tapılan 

Aiz., Aad. və Apol. uyğun olaraq, xüsusi izotermik, adiabatik və 



194 

 

politropik işlərdir,  yəni  vahid  çəkili  qaz  üzərində görülən işdir 

(C/N ilə). Onda:      

                                              Niz. = GhAad.                               (6.18) 

Nad. = GhAiz                                (6.19) 

Npol. = GhApol.                             (6.20) 

        Kompressorun effektivliyini qazin maşında aldığı enerjinin 

sərf olunan enerjiyə nisbətini ifadə edən adi energetik f.i.ə. ilə 

qiymətləndirmək olmaz. Belə qiymətləndirmədə su ilə intensiv 

soyudulan maşınların f.i.ə. ən kiçik olardı, çünki bu maşınlarda 

sıxılmış qazın enerjisinin xeyli hissəsi istilik kimi, soyudan su ilə 

kənarlaşdırılır. Ancaq, məlum olduğu kimi, qazın təzyiqinin 

verilmiş qiymətə qədər yüksəldilməsi, ən az enerji sərfilə məhz su 

ilə intensiv soyudulan kompressorlarda əldə edilir. Ona görə də 

kompressorın effektivliyini qiymətləndirmək üçün verilmiş 

kompressor maşınını həmin sinifdən olan ən qənaətli maşınla 

müqayisəyə əsaslanan nisbi termodinamik f.i.ə.-dan istifadə 

olunur.                                                                                               

        Su ilə soyudulan maşın qazı izoterma üzrə sıxan şərti maşınla 

müqayisə olunur. Belə maşın izotermli adlanır. İzotermli maşının 

Nn.iz gücünün, qazın soyudulması ilə işləyən verilmiş maşının 

faktiki N gücünə nisbəti izotermli f.i.ə. iz adlanır:                                                              

iz = 
N

N izn.
                                (6.21)  

        Soyudulmayan kompressorlarda sıxma gücünü qazı adiabata 

üzrə sıxan (izoentroplu) şərti maşında sıxma gücü ilə müqayisə 

etmək qəbul olunmuşdur. Bu maşın izoentroplu adlanır və qazı 

soyutmadan işləyən kompressorlar sinfində ən qənaətli maşındır. 

İzoentroplu maşının Nn.ad sıxma gücünün qazı soyutmadan işləyən 

verilmiş kompressorun N gücünə nisbəti izoentroplu (adiabat) 

f.i.ə. ad adlanır:                                                                                                                

ad = 
N

N adn.
                                  (6.22)  

Kompressorun   valındakı   güc  Nv   qazı   sıxmaq   və  onu   nəql 
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etdirdikdə yaranan müqavimətləri dəf etmək üçün sərf olunan 

gücün N, kompressorda mexaniki sürtünmələrdə güc itkisini 

xarakterizə edən mexaniki f.i.ə. mex-nabölünməsinəbərabərdir:                                                                                                                                         

Nv = 
mex

N


                               (6.23) 

        (6.21) ifadəsi nəzərə alınmaqla                                                                                                 

Nv = 
mexiz

iznN


.                                 (6.22)  

        İzotermli və mexaniki f.i.ə.-nın hasili kompressorun tam 

izotermli f.i.ə. t.izadlanır. 

t.iz =  izmex                                (6.25)  

        Mühərrikin gücü Nm kompressorun valındakı gücdən 

intiqaldakı və mühərrikin özündəki güc itkilərinin miqdarı qədər 

çoxdur. Bu itkilər intiqalın f.i.ə. i və mühərrikin f.i.ə. m ilə 

qiymətləndirilir:                                                                                                                                  

                                             Nm = 
mi

vN

                                  

(6.26)  

        Mühərrikin quraşdırma gücü Nq adətən 10 15% ehtiyatla 

qəbul edilir, yəni                     

Nq = (1,1  1,15) Nm                        (6.27) 

        Adiabat f.i.ə. ad -nın qiyməti vahidə yaxındır və 0,93  0,97 

hədlərində dəyişir. İzotermli f.i.ə. iz sıxma dərəcəsindən asılı 

olaraq 0,75  0,85 qiymətlərini alırlar. Mexaniki f.i.ə. m–nın 

qiyməti 0,85  0,95 hədlərində dəyişir.                                                                                                     

        Real qazlar və buxarlar üçün, yuxarıda qeyd edildiyi kimi iS 

diaqramından istifadə etməklə, 1 kq qazı sıxmaq üçün görülən 

adiabatik (və ya izotermik) işi tapmaq lazımdır. Onda (6.9) 

düsturu nəzərə alınmaqla, yazmaq olar                                                                                                    

Nm = 
 

mimexa

h iiG

1000

12                               (6.28) 

        Kompressor n pilləlidirsə, (i2i1) həddi, ayrı-ayrı pillələrdəki 
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entalpiyalar fərqlərinin cəminə bərabər olacaqdır, yənii2i1= 

=(i2i1)1 + ( i2i1)2 +  + ( i2i1)n. Bütün pillələrdə görülən işlər 

 bərabər olarsa: i2i1 = n ( i2i1)1 alarıq. 

6.2.3. Pistonlu kompressorların məhsuldarlığı 

        Pistonlu kompressorlar üçün məhsuldarlıq vahid zamanda 

basqı boru kəmərinə vurulan və sorulma şəraitinə gətirilmiş qazın 

həcmilə tapılır.  

        Kompressorun     nəzəri     məhsuldarlığı    pistonun     vahid  

zamanda təsvir etdiyi Vihəcminə bərabərdir və bir pilləli sadə 

təsirli kompressor üçün (m
3
/san. ilə) belə ifadə olunur 

                                     
    

  
                                 (6.29) 

buradanvalın fırlanma tezliyi, dövr/dəq; S pistonun bir gedişdə 

təsvir etdiyi həcmə mütənasib olan pistonun gedişi.                       
        Ştokun en kəsik sahəsini aşilə işarə edib, ikiqat təsirli 

kompressorun məhsuldarlığı üçün yazmaq olar:                                                                                                                                               

V =ap + ( ap - aş )Sn/60 = (2 ap - aş) Sn/60            (6.30)   

        Nəhayət, nəzərə almaq lazımdır ki, kompressorun həqiqi 

məhsuldarlığı Vh piston halqalarındakı, klapanlardakı və 

kipgəclərdəki sızmalar, daxil olan qazın silindrin qızmış divarı 

hesabına qızması və i.a.  nəticəsində (6.29) və (6.30) düsturları ilə 

tapılanlardan bir qədər az olur, yəni verim əmsalı v nəzərə 

alınmaqla tapılır:                

Vh = vV  (və ya  vV)                           (6.31)   

        Çoxsilindrli kompressorlar üçün (6.31) düsturu ilə tapılmış 

məhsuldarlığın qiymətini silindrlərin sayına vurmaq lazımdır. 

Çoxpilləli kompressorların məhsuldarlığı birinci pillənin 

məhsuldarlığı ilə müəyyənləşir. Bu halda Vi birinci pillə 

pistonunun təsvir etdiyi həcmdir.                 

        Kompressorların məhsuldarlığının tənzimlənməsi. 
Pistonlu kompressorların məhsuldarlığını müxtəlif üsullarla 

tənzimləyirlər. Kompressorların vaxtaşırı dayandırılması ən 

sadə və iqtisadi cəhətdən səmərəli üsuldur. Bu üsulun tətbiqi 
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kompressorun veriminin qazın sərfindən xeyli artıq olduğu 

hallarda mümkündür. Bu halda kompressor işlədikdə təzyiqin 

yüksəlməsi və onun sistemdə yığılması baş verir. Təzyiqin 

qiyməti buraxıla bilən qiymətə çatdıqda, kompressor dayandırılır 

və sistemdə təzyiqi azaldırlar. Təzyiq minimal buraxılan qiymətə 

qədər azaldıqda, kompressor avtomatik işə düşür. Kompressorun 

dayandirilması və işə salınması təzyiq ötürücülərinin komandası 

ilə yerinə yetirilir.                                                                                                                  

        Sadə və  iqtisadi  səmərəli  olmasına  baxmayaraq, bu üsulun  

ciddi çatışmazlıqları vardır: tez-tez dayanma və işə düşmə 

səbəblərindən, kompressorun, ilk növbədə hərəkət mexanizmi  

hissələrinin intensiv yeyilmələri baş verir. İşə düşmə 

mərhələsində, elektrik mühərrikinin sərf etdiyi güc kəskin 

artdığından, müəssisənin normal elektrik təchizatı pozulur.                                                  

        İntiqalın fırlanma tezliyini dəyişmə yolu ilə kompressorun 

veriminin tənzimlənməsi daha mükəmməl üsuldur. Bu halda 

kompressorun veriminin səlis dəyişməsi təmin edilir, f.i.ə. pratiki 

olaraq azalmır. Ancaq bu üsulun tətbiq imkanları məhduddur: 

onun  istifadəsi intiqalı DYM, buxar və ya qaz turbinləri, eləcə də 

sabit cərəyanla işləyən elektrik mühərriki olan qurğularda 

mümkündür. Ən geniş yayılmış dəyişən cərəyanla işləyən üçfazalı 

asinxron elektrik mühərrikli intiqaldan istifadə edildikdə, fırlanma 

tezliyinin dəyişdirilməsilə verimin tənzimlənməsi üsulu tətbiq 

edilmir.                                                                                                                                                    

        Əlavə ölü həcmlərini silindrə birləşdirmə ilə də 

kompressorun verimini tənzimləmək olar. Məlumdur ki, silindrdə 

ölü həcmlərin olması, kompressorun verimini azaldır. Ölü həcmi 

xeyli artırmaqla, kompressorun verimini praktiki olaraq sıfra 

endirmək mümkündür. Şəkil 6.9-da A-B-C-D ölü həcmlərin ikiqat 

təsirli kompressorun silindrinə birləşdirilməsi sxemi 

göstərilmişdir. Hər bir ölü fəzanın birləşdirilməsi verimi 25% 

azaldır. Şəbəkədə təzyiq artdıqda, əlavə ölü həcmlərin 

birləşdirilməsi avtomatik olaraq həyata keçirilir. 
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Şəkil 6.9. Silindrin gövdəsində yerləşdirilmiş əlavə ölü fəzalı 

boşluqlarla kompressorun konstruksit\yasının sxemi: 1-silindr; 2-piston; 

3-sürgü; 4-sürgü qolu; 5-çarx qolu; 6-sorma klapanı; 7- vurma klapanı 

 

Verimin tənzimlənməsinin daha sadə üsulu sorma xəttinin 

bağlanması ilə qazın sərfinin tənzimlənməsidir. Bu halda sorma 

xəttində qazın seyrəlməsi və verimin uyğun azalması baş verir. 

Siyirtmə ilə sorma xətti səlis bağlandiqda, kompressorun verimi 

siyirtmənin tam açıq vəziyyətindəki maksimum qiymətindən onun 

bağlı vəziyyətindəki sıfır qiymətinə qədər səlis dəyişir. 

Tənzimlənmənin bu üsulundan istifadə etdikdə, nəzərə almaq 

lazımdır ki, siyirtmənin bağlı vəziyyətində silindrdə vakuum 

yarana bilər və bu halda sürgüsüz maşınlarda karterdən yağın 

buxarlarının sorulub aparılması və qorxulu qarışığın əmələ 

gəlməsi mümkündür.                                                                   

        Kompressorun veriminin tənzimlənməsinin digər üsulları da 

istehsalatda tətbiq edilir.             

        Müasir kompressor qurğuları elektron tənzimləyicilərlə 

işləyən, sabit təzyiqdə məhsuldarlığı avtomatik tənzimləyən 

elektrik sistemilə təchiz edilmiş və tamamilə avtomatlaşdırılmış 

 aqreqatdır. 

  6.2.4. Pistonlu kompressorlarda qazların çoxpilləli sıxılması 

(6.14) ifadəsindən görünür ki, birpilləli kompressorların həcm 

əmsalı 0, qazın sıxılma dərəcəsi  və ölü fəzanın nisbi həcminin 
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0 artması ilə azalır. Asanlıqla görmək olar ki, 0və -in müəyyən 

qiymətlərində 0 sıfra bərabər ola bilər, yəni sormanın bütün 

gedişi ölü fəzada yerləşən sıxılmış qazın genişlənməsinə sərf 

olunacaqdır; təzə qazın silindrə daxil olması və sıxılmış qazın 

basqı xəttinə vurulması dayanacaq, indikator diaqramında (şəkil 

6.7) qazın sıxılması (BC) və qalığın genişlənməsi (DA) əyriləri 

üst-üstə düşəcək, indikator diaqramının sahəsi, deməli, indikator 

gücü sıfra bərabər olacaqdır.  Kompressorun həcm əmsalı sıfra 

bərabər olan sıxma dərəcəsi ()
00  sıxma həddi adlanır. Ölü 

fəzanın nisbi həcmi 0-ın verilmiş qiymətlərində kompressorun 

sıxma həddi ()
00  -ni (6.14) düsturu ilə tapmaq olar. Belə ki, 

0=0,05 və m=1,4 olduqda, ()
00  = 28,7 alınır, yəni qaz 0,1 MPa-

dan 2,9 MPa-a qədər sıxıla bilər. Amma, bu halda məhsuldarlıq 

itkisi və bir sıra kimyəvi proseslər üçün kifayət etməyən sıxma 

dərəcəsindən başqa, sıxılmış qazın temperaturu yolverilməz 

yüksək olardı.  

        Kompressorlarda sıxma prosesi çox qısa vaxt ərzində baş 

verir; çox hallarda onu adiabat proses kimi qəbul etmək olar. Bu 

ehtimala əsaslanaraq, adiabatik sıxılan qazın temperaturunun 

qalxmasını qiymətləndirək. Bunun üçün hal tənliyi  

pV = RT 

və adiabata tənliyindən                                                                                                                      

pV
k
 = const. 

istifadə edək.                                                                                                                               

         Fərz edək ki, p1təzyiqində qazın temperaturu T1-dir. Qazı p2 

təzyiqinə qədər sıxdıqda, onun T2 temperaturunu tapaq. Yazmaq 

olar: 

p1V1
k
 = p2V2

k
                                 (6.32)  

və ya                                                                                                                                                         
k

p

p

V

V
1

1

2

2

1









                                 (6.33) 

        Hal tənliyini istifadə edərək, aşağıdakını almaq olar: 
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                                    (6.34) 

        (6.33) və (6.34) ifadələrini birgə həll etsək, alarıq                                                                      
  kk

p

p

T

T
1

1

2

1

2











                           (6.35) 

        Başlanğıc temperaturu 20C olan havanı 0,1-dən 0,4 MPa-a 

qədər sıxdıqda, yəni  = 4 olduqda, onun temperaturunu tapaq. 

Məlumdur ki, hava üçün adiabata göstəricisi k=1,41-dir. Onda 

(6.35) tənliyindən alarıq                                                                                                                    

T2 = T1   6,433
1

4
20273

286,0286,0

1

2 

















p

p
K 

        Beləliklə, t2 = T2 273 = 433,6  273 =160,6C                                                  

        Kompressor sürtgü yağları asan alışdıqlarından qazın həd 

sıxılma dərəcəsi elə seçilir ki, onun temperaturu 150-160C-dən 

(yağın alışma temperaturundan 50-80C aşağı) artıq olmasın. Ona 

görə də qazların yüksək sıxılma dərəcələrini əldə etmək üçün hər 

birinin sıxma dərəcələri  45-dən çox olmayan ikiqat və ya sadə 

təsirli bir sıra ardıcıl yerləşdirilmiş pillələrdən (silindrlərdən) 

ibarət  çoxpilləli kompressorlar tətbiq olunur. Şəkil 6.10-da misal 

olaraq, ikiqat təsirli üçpilləli kompressorun sxemi göstərilmişdir. 
 

 
Şəkil 6.10. İkiqat təsirli silindrli üçpilləli pistonlu kompressorun sxemi: 

1-sorma xətti; 2,3-soyuducular; 4-silindr; 5-piston; 6-sürgü qolu; 7-dirsəkli val; 

8-qasnaq 
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İlkin qaz T1 temperaturunda sorma boru xəttilə 1 p1 

təzyiqində  pilləyə daxil olur. Burada  qaz p2 təzyiqinə qədər 

sıxılır və soyuducudan 2 keçməklə,  pilləyə istiqamətlənir. 

Sonuncuda qaz p3 təzyiqinə qədər sixilir və daha sonra 

soyuducudan 3 keşərək  pilləyə daxil olur. Burada qaz tələb 

olunan son p4 təzyiqinə qədər sıxılır.  

Pillələr   arası   aralıq   soyudulma    çoxpilləli  sıxmanın  işçi  

prosesini izotermikə “yaxınlaşdırır”.            

        Şəkil 6.11-də üçpilləli kompressorun nəzəri pV diaqramı 

göstərilmişdir. Burada B, D və G  nöqtələri qazın ,  və  

pillələrin çıxışlarındakı, C və E nöqtələri isə qazın aralıq 

soyuducularda soyudulması səbəbindən həcmlərin azalması (V1-

dənV2-yə və V2-dən V3-ə) ilə xarakterizə olunan  və  pillələrin 

girişlərindəki hallarına uyğundurlar. Şəkil 6.11-dən görünür ki, 

çoxpilləli sıxmada kompressorun məqbul həcm əmsalları və yol 

verilən işçi temperaturları ilə yanaşı, görülən işin əhəmiyyətli 

azalması əldə edilir. Həqiqətdə, qazı bir pillədə sıxdıqda (aralıq 

soyudulmadan), proses ABCDEG qırıq xəttilə deyil, ABH əyrisi 

üzrə baş verərdi. Deməli, qazın aralıq soyudulması ilə  çoxpilləli 

sıxılması halında  qənaət olunan iş ştrixlənmiş BCDEGH sahəsinə 

ekvivalentdir. 

 

Şəkil 6.11. Çoxpilləli pistonlu 

kompressorun diaqramı 
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Ümumi sıxma dərəcəsinin (və ya təzyiqlərin) pillələr arasında 

ən əlverişli paylanması işin minimal qiymətinə uyğun olmalıdır. 

Bu hala sıxma dərəcələrinin (və ya işlərin) kompressorun bütün 

pillələri arasında bərabər paylanması uyğundur:                                                                                               

                        p2/p1=p3/p2=p4/p3= =pn+1/pn=                   (6.36) 

        Buradan  hər  bir  pillədəki  sıxma  dərəcəsi  -nun  və 

ümumi sıxma  dərəcəsi pn+1/p1-in   verilmiş   qiymətlərində  tələb   

olunan pillələr sayı n tapıla bilər:       

n
 = pn+1/p1(6.37) 

        Sıxma işinin pillələr arasında bərabər paylanmasının 

üstünlüklərinə baxmayaraq, praktikada, bir sıra səbəblərdən bunu 

əldə etmək mümkün olmur. Amma, qeyd edək ki, bütün pillələrdə 

sıxma dərəcələrinin bərabərliyindən kiçik fərqlənmələrə iş sərfinin 

həssaslığı nisbətən böyük deyildir.     

        Ayrı-ayrı pillələrdə qaz daha aşağı sıxma dərəcələrilə 

sıxıldığından, maşının yüksək həcm əmsalına malik olması 

çoxpilləli kompressorun üstünlüyüdür.                                                  

        Aşağıda sıxma dərəcəsi -nun pillələr sayı n-dən asılılığı 

verilmişdir.                        
pillələr sayı     sıxma dərəcəsi            pillələr sayı        sıxma dərəcəsi 

      1   .   .   .   .      1  6                            5    .   .   .   .  100  150 

      2   .   .   .   .      6  30                      6 və artıq   .   .        150 

      4   .   .   .   .    30  100 
        Hər bir pillənin işi eyni olduqda, çoxpilləli kompressorların 

sərf etdiyi izotermik güc                                    

Niz = (p1V1Gh ln 
1

2

p

p
) n.                             (6.38)  

        Valdakı güc                                                                                                                                               

Nv =  
miz

izN

 .

. .                                 (6.38)  

        Əgər çoxpilləli kompressorun hər bir pilləsinin işi 

müxtəlifdirsə, onda kompressorun gücü ayrı-ayrı pillələrin gücləri 
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cəminə bərabərdir. 

        Pistonlu kompressorların soyudulması. Qazların sıxılması 

və kompressorun hissələrinin sürtünmələri nəticəsində çoxlu 

miqdarda istilik ayrılır. Nəticədə kompressor həddindən artıq qıza 

bilər. Kompressorun etibarlı və təhlükəsiz istismarı üçün düzgün 

soyudulma rejimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sıxılan qaz 

soyudulduqda, kompressor qurğusunun enerji sərfi azalır və onun 

verimi artır. Ona görə də kompressor stansiyalarında su, 

buxarlandırma, hava və qazla  soyutma sistemləri daha geniş 

yayılmışdır. Su ilə soyutma sistemləri daha çox istifadə edilir. Bu 

halda sıxma pilləsindən çıxan qızmış qaz növbəti pilləyə 

verilməzdən öncə soyuducularda su ilə lazımi temperatura qədər  

soyudulur və ya silindrlərin divarları köynəklərinə verilən su ilə 

soyudulur.   Bir sıra hallarda hava ilə soyudulan aparatlar da 

 işlədilirlər.   

6.2.5. Pistonlu kompressorların quruluşları 

        İstehsalatda olduqca müxtəlif konstruksiyalı kompressor 

maşınları tətbiq olunurlar. Sənaye kompressorlarının texniki 

səviyyəsinin mühüm göstəricisi maksimal təzyiqdir. Sənayedə 

olduqca yüksək təzyiqli (45 MPa və artıq) verimi 4000 kq/saat-a 

çatan kompressorlar istismar edilirlər.  Onlardan bəzilərinin 

konstruktiv quruluşları üzərində dayanaq.  

Şəkil 6.12-də  birpilləli,  ikiqat  təsirli,   dörd   üfqi   silindrli,  

pistonları qarşılıqlı əks istiqamətdə hərəkət edən (oppozit baza) 

ammonyak kompressorunun uzununa kəsiyi göstərilmişdir. 

Sinxron mühərrikli intiqalın rotoru konsol halında 

kompressorun valında oturdulmuşdur. Kompressor yönəldicilər 9 

yerləşdirilmiş çərçivə-karterdən 1, hərəkət mexanizmindən 

(dirsəkli val 2, əsas yastıq 3, sürgü qolunun yastığı 4, ştok 6, sürgü 

qolu 7, sürgü 8) və içində piston 12 yerləşdirilmiş silindrdən 11 

ibarətdir.     

Çərçivə-karter 1 qutu şəkilli çuqun tökmə olmaqla, qapaqla 

bağlanır.   Karterin    qabırğalarında   dirsəkli   valın   2   beş   əsas 
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yastıqlarının 3 yataqları yonulmuşdur. Əsas və sürgü qolu 

yastıqlarının 4 nazikdivarlı içlikləri babbitlə döşənmişdir. Dirsəkli 

val poladdan döymə ilə hazırlanmaqla, elektrik mühərrikinin 

rotoru ilə birləşdirilmiş və beş dayaqlıdır. Kompressorun sürgüsü 

polad tökmədir, çıxarıla bilən çuqun və ya alüminium ərintisindən 

hazırlanan altlıqları vardır. Ştoksürgü birləşməsi flansladır. 

Sürgü qolu poladdan ştamplama və ya döymə ilə hazırlanır,  

sökülən  çarx  qolu   və  sökülməyən   sürgü  başlıqları vardır.                                                                                                    

        Kompressorun silindrləri çuqun tökmə olmaqla, klapanların 

yuvaları radial yerləşir. Hər bir silindrin iki sorma və iki vurma 

klapanı vardır. Piston halqaları ftorplastdan və ya çuqundan olur.      

        Hərəkət mexanizminin yağlanması dişli çarxlı nasosla təzyiq 

altında verilən sürtgü yağının dövr etdirilməsilə həyata keçirilir. 

Yağ əsas, sürgü qolu, sürgü yastıqlarına və yönəldicilərə verilir. 

Silindrlərin və kipgəclərin yağlanması lubrikatorla aparılır. Bu 

kompressorda silindrlərin su ilə soyudulması üçün köynəkləri 

vardır. 

        Bir sıra texnoloji proseslərdə sıxılan qazın sürtgü sisteminin 

yağı ilə təması yolverilməzdir. Bu hallarda sürtgü yağı hərəkət 

mexanizminin yağlama sistemində işlədilir. Silindrlər labirintli 

kipləşdirmə və ya özüyağlanan materialdan olan kipləşdirmə ilə 

hazırlanırlar. Sonuncu halda piston halqaları və kipgəclərin 

hazırlanmasında qrafit əsaslı kompozisiya materialı və ya ftorplast 

işlədilir. Sintetik qatranlar hopdurulmuş qrafit geniş yayılmışdır. 

Ftorplast təmiz halda kifayət qədər möhkəmliyə malik deyildir. 

Ona görə də onu doldurucu kimi məsaməli metal-keramika və ya 

oxşar materiallarla birləşdirilməsindən istifadə edilir.                                                                                       

        Silindrləri yağlanmayan kompressorlarda pistonla təmasda 

olan silindrlərin səthinə xüsusi tələblər irəli sürülür. Silindrin 

sürtünən səthinin yeyilməsini azaltmaq məqsədilə, onu 

pardaqlayır və xromlayırlar. Bu məqsədlə onu qeyri-metal 

materialdan olan içliklə də hazırlayırlar. Şəkil 6.13-də silindrləri 

yağlanmayan üçpilləli şaquli kompressor göstərilmişdir.  

Silindrlərin 2 hissələri xüsusi kauçuk kütləsindən, pistonlar 1 
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Şəkil 6.13. Silindrləri yağlanmayan üçpilləli şaquli kompressor: 1-piston; 

2-silindr; 3-klapanın yəhəri; 4-fənər; 5-ştok; 6-sürgü; 7-mil; 8-sürgü qolu; 9-

dirsəkli val; 10-əks yük 
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tuncdan, ştoklar 5 və fənərlər 4 isə poladdan hazırlanırlar. 

Klapanların yəhərləri 3 bürüncdən, piston halqaları və kipgəclərin 

kipləşdirmələri qrafit kompozisiyalarından hazırlanır. Dirsəkli val 

9 əks yüklə 10 sürüşmə yastıqlarında fırlanırlar. Sürgülər 6 sürgü 

qolları 8 ilə millə 7 biləşdirilmişdir.         

        Sürtgü materialsız işləyən kompressorlara labirintli 

kipləşdirmələri      olan      kompressorlar     da     aiddirlər.   Belə                                                                                                                       

kompressorların silindr və pistonunun, eləcə də ştok və kipgəcin 

kipləşdirilən səthləri yarıqlarla hazırlanır. Onlar boşluğun 

“müqavimətini” artırır və qazın çoxlu sızmasının qarşısını alırlar. 

Qazın müəyyən miqdarı labirintli kipləşdirmədən keçərək, 

kompressorun sorma xəttinə qayıdır. Labirintli kipləşdirmələri 

olan kompressorların silindr və pistonu arasındakı radial boşluq 

ölçülərdən asılı olaraq, 0,05  0,2 mm təşkil edir.   

        Müxtəlif tipli kompressorların xeyli hissəsini daxili yanma 

mühərriki (DYM) ilə hərəkətə gətirilən maşınlar təşkil edirlər. 

Onlar həm böyük olmayan səyyar hava kompressorları, həm də 

maqistral qaz xətlərində istifadə olunan iri kompressor qurğuları 

kimi tətbiq tapmışlar.                                       

        İş şəraitindən asılı olaraq, intiqal kimi silindrləri müxtəlif 

qaydada yerləşdirilmiş həm benzin, həm də dizel (iki- və 

dördtaktlı)  mühərrikləri   işlədilir. Maqistral  qaz xətlərilə qazı 

nəql etmək üçün kompressor stansiyaları tikildikdə, bir sıra 

hallarda qaz-mühərrikli kompressorlar istifadə edilirlər. Bu halda, 

mühərrikin yanacağı  kimi vurulan qaz  işlədilir. 

        DYM ilə işləyən kompressorlarda mühərrikin və 

kompressorun valları ortaqdır.                                                                                         

        Şəkil  6.14-də  güc  silindrləri 9 V-şəkilli yerləşdirilmiş 

DYM  

ilə hərəkətə gətirilən ikiqat təsirli üfqi kompressor göstərilmişdir.          

        Modifikasiyalarından asılı olaraq, bu tip kompressorların    

silindrlərinin sayı müxtəlif (məsələn 8 və ya 10) olur.  Bu 

kompressorlar mühərrikin dövrlər sayını dəyişmək hesabına rahat 

tənzimlənirlər.                                                                                                      
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Şəkil 6.15-də hidrogeni 6,8 MPa təzyiqə qədər sıxmaq üçün 

işlədilən və məhsuldarlığı 2,6 m
3
/san. olan bucaqlı kompressorun 

uzununa kəsiyi göstərilmişdir. Qazın sıxılması ardıcıl olaraq, sadə 

təsirli dörd pillədə baş verir.  pillələrdən sonra qaz 

soyuducularda soyudulur. Nəm və yağ  və  pillə 

soyuducularından sonra nəm-yağ ayırıcılarında tutulurlarlar. 

 
 

Şəkil  6.16-da  havanı 0,8 MPa-a  qədər sıxmaq  üçün nəzərdə 

tutulmuş, silindrləri V- şəkilli yerləşdirilmiş, sadə təsirli iki pilləli 

sürgüsüz pistonlu kompressor maşınının uzununa kəsiyi 

verilmişdir.    pillədən  sonra  qaz   soyuducuda   2   soyudulur. 

Kompressorun      gövdəsi      karterlə     birlikdə     çuqundan  
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Şəkil 6.16. Pistonlu V-şəkilli kompressorun uzununa kəsiyi 

1,3 -  və  pillələrinsilindrləri; 2 – aralıq hava soyuducu 

 

tökülmüşdür.  və  pillələrin silindrləri çuqun tökmə olmaqla, 

gövdəyə flansla bərkidilir. Silindrin üst səthində klapan lövhələri 

bərkidilirlər. Dirsəkli val bir dirsəklidir; ştamplanmış məmulatdan 

hazırlanır. 

Əsas yastıqlar kimi iki diyircəkli konus diyirlənmə 

yastıqlarından istifadə olunur. Sürgü qolu boyuncuğunda iki sürgü 

qolu vardır. Sürgü qolu ştamplama ilə hazırlanmış, yuxarı başlığın 

metal-keramika  oymağı vardır, aşağı başlıq isə sökülə biləndir; 

onun iç səthi babbitlə örtülmüşdür. 
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6.2.6. Pistonlu kompressorların əsas düyün və hissələri 

        Pistonlu kompressorların əsas düyünlərinin geniş yayılmış 

konstruktiv quruluşları üzırində dayanaq. 

        Silindr. Silindrin içində irəli-geri hərəkət edən pistonun təsiri 

altında qazın sıxılması baş verir. Silindrin qapağında 

qazpaylaşdırıcı orqanlar yerləşdirilir. Silindrə sorma və vurma 

boru kəmərləri bərkidilir. Qaz sıxıldıqda silindrin divarlarında və 

qapağında xeyli gərginlik yaranır. Ona görə də orta və yüksək 

təzyiqli kompressorların silindrləri polad tökmə və ya döymədən 

hazırlanır. 

        Silindrin işçi səthi (güzgüsü) yaxşı antifriksion xassələrə 

malik perlit çuqunundan hazırlanan  preslənmiş oymaqla yaradılır. 

Kompressor işlədikdə qazın sıxılması və pistonun oymağa 

sürtünməsi nəticəsində ayrılan xeyli miqdarda istiliyi 

kənarlaşdırmaq məqsədilə silindrin  gövdəsində soyuducu agent 

dövr etdirilən köynək (boşluq) nəzərdə tutulur.  

        Silindrlər iki yan qapaqlı və ya bir qapaqlı və val tərəfdən 

bütöv divarlı hazırlanırlar.İki yan qapaqlı və klapanları silindrik 

divarlarda yerləşən silindrlər daha geniş yayılmışlar. 

        Alçaq təzyiqli kompressorlarda dörd hissədən (gövdə, iki 

qapaq və oymaq) ibarət olan düzəltmə silindrlər işlədilir.Belə 

konstruksiyanın hazırlanması sadədir, ancaq sökülmələrdə 

kipliyin təmin edilməsi çox zəhmət tələb edir. Ona görə də yüksək 

təzyiqli kompressorların silindrlərini çıxarıla bilən klapan başlığı 

ilə monolit döymədən hazırlayırlar. 

        Şəkil 6.17-də tökmə poladdan hazırlanmış düzəltmə silindr 

göstərilmişdir. Polad gövdənin 1 içinə çuqun oymaq 2 

preslənmişdir. Soyuducu köynəkdə 4 flanslar 5 və 6 nəzərdə 

tutulmuşdur: birinə qonşu pillənin silindri, digərinə isə silindrin 

başlığı 7 bərkidilir. Köynəyin kipliyi manjetli kipləşdirmə 3 ilə 

təmin edilir.Sorma və vurma klapanları (şəkildə göstərilməmişdir) 

başlıqda 7 olan yuvalarda 8 və 9 yerləşdirilir; onlar uyğun olaraq, 

sorma 11 və vurma 10 xətlərilə əlaqələndirilirlər.      
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Şəkil 6.17. Düzəltmə silindr: 1-gövdə; 2-oymaq; 3-manjetli kipləşdirmə; 4-

köynək; 5, 6-flanslar; 7-silindrin başlığı; 8, 9 - klapanların yuvaları; 10, 11- 

vurma və sorma qol boruları 

 

Bir sıra hallarda, əsasən səyyar kompressorların silindrlərinin 

gövdəsi və qapaqları, hava ilə soyudulan qabırğalarla (şəkil 6.18) 

təchiz edilir.    

 
 

        Klapanlar. Silindrin işçi boşluğunu xarici boru kəmərləri 

sistemlərilə əlaqələndirmək və onlarla əlaqəsini kəsmək üçün 

sorma və vurma proseslərini idarə edən xüsusi bağlayıcı 

orqanlardan klapanlardan istifadə olunur. Öz-özünə işləyən 

klapanlar (şəkil 6.19) daha geniş yayılmışdır. Silindrdəki psil. 

təzyiqinin yaratdığı qüvvə, p təzyiqi və yayın dartqısı ilə yaradılan  

müqavimətdən artıq olduqda klapan açılır. psil. təzyiqinin uyğun 

azalmasında klapan bağlanır. Öz-özünə işləyən klapanlarda 

bağlayıcı  orqanın  yerdəyişməsi   işçi   boşluqda  və  qol borudakı 

Şəkil 6.18. Kompressorun hava 

ilə soyudulan çuqun silindri: 1-

silindr; 2-qapaq; 3-qabırğa  
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 təzyiqlər fərqinin təsiri altında qazın axını ilə həyata keçirilir. 

        Klapanların işçi bağlayıcı orqanı müxtəlif formada ola bilər.  

 

Şəkil  6.20-də  bağlayıcı   orqanı  7  müstəvi  disk  şəklində  

olan özü təsir edən klapan göstərilmişdir. Klapan silindrin  

qapağındakı 4 yuvada yerləşdirilir. Klapanın yəhəri 5 qazın 

keçməsi üçün dibində A deşiyi olan cam şəklində hazırlanmışdır. 

Bağlayıcı orqanın 7  qalxma hündürlüyü məhdudlaşdırcı 6, 

hərəkəti isə C çıxıntıları ilə tənzimlənir. Klapanın yayını 1 

yerləşdirmək üçün məhdudlaşdırıcının yuvası vardır.  
 

 
Şəkil 6.20. Müstəvi diskli öz-özünə işləyən klapan: 1-yay; 2-sıxıcı oymaq; 

3-kipləşdirmə halqaları; 4-silindrin qapağı; 7-bağlayıcı orqan; 5-klapanın  

yəhəri; 6-məhdudlaşdırıcı 

Klapan açıldıqda, qaz məhdudlaşdırıcıda nəzərdə tutulmuş B 

deşiyindən keçir. Klapanın açılmış vəziyyətində bağlayıcı orqanın 

hərəkəti yay 1 yuvacığının mərkəzində yerləşdirilmiş Ç deşiyi ilə 

təmin edilir. Yəhərin aşağı və qalxma məhdudlaşdırıcısının yuxarı 

hissələrində     klapanın     mərkəzləşdirilməsi     və     kipləşdirmə  

Şəkil 6.19. Öz-özünə işləyən klapanın 

sxemi: 1-yəhər; 2-bağlayıcı orqan; 3-

məhdudlaşdırıcı; 4-yay 
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halqalarının 3 yerləşdirilməsi üçün içiboş disklər vardır. Klapan 

sıxıcı oymaqla 2 bərkidilir. Silindrin işçi boşluğundakı psil. təzyiqi 

basqı qol borusundakı p2 təzyiqindən bir qədər artıq olduqda, 

qapayıcı orqan 7 qalxır və qaz silindrdən yəhərdəki A deşiyi və 

yəhərlə qapayıcı orqan arasında yaranan həlqəvi yarıq vasitəsilə B 

deşiyinə keçərək, vurma qol borusuna daxil olur. Müstəvi diskli 

klapanlar həm vurma, həm də sorma xətlərində işlədilə bilərlər. 

        Konus  (şəkil 6.21)  və  sferik  (şəkil 6.22)  formalı  boşqablı 

klapanlar da yuxarıda təsvir olunmuş qaydada işləyirlər. Konus 

formalı klapan müstəvi diskliyə nisbətən kiçik müqavimətə 

malikdir. Sferik formalı klapan isə yaxşı axımlığı və böyük “ölü” 

həcmilə fərqlənir. Bu klapanlarda bağlayıcı orqanı istiqamətləndi- 

rici quruluş yoxdur. 

 
Şəkil 6.21. Konus diskli klapanlar: a - basqı; b - sorma; 1-yəhər; 2-məhdud-  

laşdırıcı; 3 - bağlayıcı orqan; 4 - yay; Dk - keçidin diametri;  - konusun bucağı 

 

Şəkil 6.22. Sferik diskli klapan: 1-yəhər; 
2-məhdudlaşdırıcı 3-bağlayıcı orqan; 4-yay 
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Şəkil 6.23-də bağlayıcı orqanı halqaşəkilli lövhələr 3 

formasında olan klapan təqdim olunmuşdur. Belə klapanlar 

birkeçidli və çoxkeçidli ola bilərlər. Qaz axını üçün B kanalına 

keçidlərin sayı, klapanın yəhərindəki 1 halqaşəkilli A deşiklərinin, 

deməli, həm də qapayıcı orqanlar funksiyasını yerinə yetirən 

halqaşəkilli lövhələrin 3 sayı ilə müəyyənləşir. Halqaşəkilli 

lövhələrin yerdəyişməsi zamanı radial dəyişikliyin qarşısını almaq 

üçün qalxma məhdudlaşdırıcısındakı 2 C çıxıntıları nəzərdə 

tutulmuşdur.   

         
Şəkil 6.23 Halqaşəkilli lövhəli klapan         Şəkil 6.24. Düzaxınlı klapan 
1 - yəhər; 2 - məhdudlaşdırıcı;  3-halqaşə-       1 - yəhər; 2 - bağlayıcı orqan; 3 - 

killi lövhə; 4-silindrik yay; 5-həlqəvi yay;        yay; 4 - ox; 5 - məhdudlaşdırıcı 

6 - bağlayıcı bolt                                                6 - vint   

 Bu klapanlar, bir qayda olaraq, alçaq və orta təzyiqli 

kompressorlarda istifadə olunurlar.         

Orta və yüksək təzyiqlər üçün klapanların konstruksiyası şəkil 

6.24-də göstərilmişdir. Klapanın yəhəri 1 dörd cərgədə deşikləri 

və iki trapesiyaya oxşar kəsikli yuvaları olan silindrik cisimdir. 

Yuvaların maili səthlərinə bağlayıcı orqanlar  lövhələr 2 

söykənirlər. Lövhələr yerləşdirildikdən sonra yuvalara hər birinin 

silindrik ox 4 üçün iki tərəfə çıxan deşiyi olan xüsusi 

məhdudlaşdırıcılar 5 qoyulur. Oxa, bığcıqları qapayıcı orqanı 

klapanın yəhərinin maili səthlərinə sıxan xüsusi yaylar 3 

keçirilmişdir. Məhdudlaşdırıcıları5 oxlarla 4 və yaylarla 3 birlikdə 

yuvalarda yerləşdirir və onların içlərində gizli başlıqlı vintlərlə 6 

bərkidirlər. Klapanlar açıldıqda qapayıcı orqanlar özünün aşağı 

üzü ətrafında dönürvə öz səthlərilə məhdudlaşdırıcıların səthlərinə 

söykənirlər. Əgər klapan a deşiklərilə silindrin işçi boşluğuna 
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tərəf  yerləşdirilibsə, onda o basqı klapanı kimi işləyir. Əgər 

klapan əksinə yerləşdirilibsə, onda o sorma klapanıdır. Baxılan tip 

klapan az müqavimətə malikdir. Qapayıcı orqanların kiçik elastiki 

deformasiyaları klapanların yüksək etibarlılığını təmin edir.      

        Pistonlar.Piston kompressorun hərəkət edən hissəsiolub, 

silindrin en kəsiyini kip tutmaqla, onun içində oxu istiqamətində 

irəli-geri hərəkət edir. Pistonun təsirilə nəql olunan qaz sıxılaraq, 

ona izafi təzyiq verilir. Pistonların üç əsas növü mövcuddur: taclı 

(açıq), disk şəkilli və diferensial. 

        Taclı piston millə  birbaşa sürgü qoluna birləşdirilir, yəni 

sürgüsüz kompressorlarda istifadə edilirlər. Bu pistonun silindrik 

səthi kipləşdirmə halqaları 2 (şəkil 6.25) yerləşdirilən yuxarı 

qurşaq və yağçıxaran halqalar 8 yerləşən ətək hissələrindən 

ibarətdir. Uzunluğu L=(0,82,0)D (Dpistonun diametri) olan 

belə pistonlar, adətən  birtəsirli  pillədə  istifadə  olunurlar. Onlar 

bütöv (şəkil 6.25,a,b) və düzəltmə (şəkil 6.25,c) ola bilərlər.  

        Disk şəkilli pistonlar (şəkil 6.26) nisbətən kiçik uzunluğa 

L=(0,20,4)D malikdir; onlar alçaq təzyiqli ikitəsirli pillələrdə 

tətbiq edilirlər. Əksər hallarda, disk şəkilli pistonları bütün aparıcı 

səthi boyu babbitlə örtməklə, bəzi hallarda isə tuncla 

lehimləməklə  sürüşgən hazırlayırlar. Bir sıra hallarda isə piston 

bütün səthi boyu kipləşdirmə halqaları ilə (şəkil 6.26) təchiz edilir. 

Gövdə1 və piston halqalarından 2 ibarət olan disk şəkilli pistonun, 

açıq tipli pistondan fərqli olaraq, gövdəyə qayka 4 ilə bərkidilən 

və hərəkət mexanizminin sürgüsü ilə birləşən ştoku 3 vardır.   

Diferensial pistonlar müxtəlif diametrli pistonların vahid 

hissədə birləşən kombinasiyası hesab olunurlar. Onlar bir cərgədə 

bir neçə pilləsi olan kompressorlarda tətbiq edilirlər. Şəkil 6.27-də 

şaquli kompressorların ikinci, üçüncü və beşinci pillələrinin  

diferensial pistonu göstərilmişdir. İkinci və üçüncü pillələrin 

pistonları çuqun olmaqla, ştokda quraşdırılmışdır. Beşinci pillənin 

pistonu yığmadır.   

Şəkil 6.28-də şaquli hava kompressorunun birinci və üçüncü 
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Şəkil 6.25. Bütöv (a,b) və düzəltmə (c) taclı pistonlar: 1-pistonun başlığı; 

2-pistonun kipləşdirici halqaları; 3-pistonun barmağı; 4-axıdıcı borucuq; 5-

sürgü qolu;6-piston taxması; 7-pistonun ətəyi; 8-pistonun yağçıxaran halqaları 
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Şəkil 6.26. Disk şəkilli piston 
1- piston; 2 – kipləşdirici 

halqa;3 – ştok; 4 – sıxıcı qayka 

 

Şəkil 6.27. Şaquli kompressorun diferensial pistonu 
1, 2, 3 – uyğun olaraq V,  və  pillələrin pistonları 

 

Şəkil 6.28. Şaquli kompressorun 

diferensial pistonu: 1 – üçüncü pillənin 

pistonu; 2 – birinci pillənin pistonu 

 

pillələrinin  diferensial  pistonu  təqdim  

olunmuşdur.  Birinci  pillə pistonunun 

ortasında sürgü qolunun sferik başlığının 

dabanını yerləşdirmək üçün yuva vardır. 

Piston iki kipləşdirici və bir yağçıxaran    

halqaya    malikdir.   Üçüncü   pillənin   

pistonu   isə yığmadır. 
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Pistonların və ştokların kipləşdirilməsi. Temperatur 

deformasiyaları da nəzərə alınmaqla, pistonun silindrin içində və 

ştokun qapağın deşiyində sərbəst hərəkətini təmin etmək üçün 

onlar arasında müəyyən araboşluğu olmalıdır. Belə araboşluğun 

olması qazın işçi boşluqdan axmasına imkan yaradır. İşçi 

boşluqda yüksək kiplik yaratmadan, qazın sıxılması prosesini 

həyata keçirmək mümkün deyildir. 

        Kompressorun silindrilə pistonu və ştoku ilə qapağı 

arasındakı araboşluqlarının kipləşdirilməsi üçün müxtəlif 

quruluşlardan: halqalarla, kipgəcli, piston üçün xüsusi (manjetli, 

labirintli, hidravliki və s.) kipləşdirmələrdən istifadə edilir. 

Pistonun kipləşdirilməsi üçün halqalarla kipləşdirmə daha  geniş 

yayılmışdır. Ştokun, bəzi hallarda isə piston-plunjerlərin 

kipləşdirilməsi üçün kipgəcli kipləşdirmə tətbiq edilir.                                                                                                     

        Halqalarla kipləşdirmənin sxemi şəkil 6.29-da, piston halqası 

 isə şəkil 6.30-da verilmişdir.  

                                  
 

Şəkil 6.29. Pistonun halqalarla kipləşdi-         Şəkil 6.30. Piston halqası 

rilməsinin sxemi: 1-silindr;  2-işçi  boşluq; 
3-piston; 4-piston halqası; 5-halqanın yuvası 

 

Piston halqalarının, adətən maili kəsiyi (qıfılı) olur. Sərbəst 

halda halqanın xarici diametri silindrin daxili diametrindən 

böyükdür. Pistona geydirilmiş halqa pistonda açılmış yuvanın 
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içərisinə salınır və  elastiki qüvvə təsirindən ilkin ölçüsünü alır. 

Pistondakı yuvada yerləşdirilmiş halqanı sıxır və pistonla birlikdə 

silindrin içərisinə salırlar. Sərbəst halda halqanın diametri 

silindrinkindən böyük olduğundan, halqa xarici silindrik səthilə 

silindrin daxili səthinə sıxılaraq, pistonla silindr arasındaki 

araboşluğunu qapayır.  

        İş zamanı halqa silindrin daxili səthinə ancaq elastiki 

qüvvələr hesabına deyil, həm də sıxılan qazın izafi təzyiqinin 

təsirilə də sıxılır. Pistonu halqalarla kipləşdirdikdə, qazın geri 

axması halqanın qıfılındakı araboşluğundan, halqanın xarici səthi 

və silindrin divarı, eləcə də halqanın və pistondakı yuvaların yan 

səthləri aralarından keçməklə baş verir.   

        Kipgəcli kipləşdirmə (şəkil 6.31), ştok və kipgəc kameri 

hissələri arasında yerləşdirilən, bununla da, tərpənən və tərpənməz 

səthlər arasında araboşluğu bağlayan xüsusi doldurmadan istifadə 

olunan kipləşdirmə quruluşudur. İş zamanı kipləşdirilən səthlər 

arasında, ştokun kipgəcdə hərəkətinə imkan verən yağ təbəqəsi 

yaranır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kipcək, yumşaq və ya bərk doldurma2 yerləşdirilən gövdədən 

1 ibarətdir. Ştoku mərkəzləşdirmək üçün kipgəcin gövdəsində 

antifriksion materialdan olan içliklər 5 yerləşdirilmişdir. 

Sancaqların 3 qaykası bağlandıqda, sıxıcı oymağın 4 oxboyu 

təzyiqi  doldurmada  radial  deformasiya  yaratmaqla, onu kipcək 

Şəkil 6.31. Yumşaq doldurmalı 

kipgəc: 1-kipgəcin gövdəsi; 2-doldur- 

ma; 3-sancaq;4-sıxıcı oymaq; 5-içlik 
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kamerasının və ştokun divarlarına  sıxır. Beləliklə kipcək 

gövdəsinin divarı və ştok arasında lazımi kiplik əldə  edilir. 

Yumşaq doldurmalı kipkəclər sadə konstruksiyaya malikdir. 

Vaxtaşırı doldurma sıxılmalı, ona əlavələr edilməli, lazım 

gəldikdə isə dəyişdirilməlidir. Artıq sıxılma artırılmış qızmaya və 

doldurma və ştokun yeyilməsinə səbəb ola bilər.                                         

         Manjetlərlə özükipləşən kipgəcli kipləşdirmə daha 

yığcamdır. U şəkilli formaya malik olan manjetlər (şəkil 6.32)  

daha geniş yayılmışdır. Adətən manjetin 2 ilkin kipləşdirilməsi 

onun elastikliyi hesabına baş verir. Nəticədə onun sürtünən 

səthlərə 3 sıxılması təmin edilir. Bir sıra hallarda, ilkin kiplik 

konus şəkilli halqanın 1 manjetin ətəklərini aralamaqla yaradılır. 

Manjetli kipcəklər vaxtaşırı sıxılma tələb etmir.                   

 
Pistonlu kompressorlarda müstəvi və konus şəkilli metal 

halqalarından (kəsikli və ya kəsiksiz) ibarət bərk doldurmalı 

kipgəclər geniş tətbiq edilirlər. Onların əksər konstruksiyalarında 

kipləşdirmənin işləməsi üçün lazım olan əsas qüvvə, sıxılan qazın 

təzyiqi hesabına yaradılır. Kəsikli halqalı kipgəcləri xeyli əyilmə 

və yeyilmələrdə işlətmək mümkündür.                                                                                                                               

Şəkil 6.33-də xarici diametrləri silindrin qapağındakı kipgəc 

yuvasının diametrinə uyğun olan bir neçə polad kamerlərdən 1 

ibarət olan kipgəc göstərilmişdir.  

Hər bir kamerdə kipgəcin doldurmasının elementi 2 

yerləşdirilmişdir. Kipgəcin kamerləri bağlayıcı sancaqlarla 5 

xarici flansla 3 birləşdirilmişdir. Kipgəc və kompressorun silindri 

arasında kipgəcin qabağında qazın təzyiqini tənzimləyən yönəldici 

oymaq 4 vardır. Kipgəcdən sızan qazı kənarlaşdırması sıxıcı 

flansın 6 içindəki xüsusi deşik vasitəsilə həyata keçirilir.     

Şəkil 6.32. U-şəkilli manjetli 

kipgəc: 1-konus şəkilli halqa; 

2-manjet; 3-sürtünən səth 
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Şəkil 6.33. Müstəvi kəsikli metal halqalı kipgəc: 1-kamer; 2-doldurma 

elementi; 3-xarici flans; 4-yönəldici oymaq; 5-sancaq; 6-sıxıcı flans; 7-ştok 

 

        Kipcəyin doldurması (şəkil 6.34) iki müstəvi halqalardan 1 

və 2 ibarətdir. Qazın girişi istiqamətində birinci halqa 1 üç hissəyə 

kəsilmişdir. Həmin halqa qazın kamerə keçməsinə maneçilik 

göstərmir və əsas kipləşdirici halqanın 2 radial kəsiklərini a yan 

tərəfdən qapamaq məqsədi daşıyır. Bu halqa radial və tangensial 

istiqamətlərdə altı hissəyə elə bölünmüşdür ki, radial a yarıqları 

tangensial müstəvidə seqmentlərlə örtülmüşdür. Radial kəsiklərin 

yandan üstünün örtülməsini təmin etmək üçün 1 və 2 halqaları 

kəsiklərin yerlərinin qarşılıqlı dəyişdirilməsilə quraşdirilir və 

ştiftlə 3 bərkidilirlər. 1 və 2 halqalarının radial kəsiklərindəki 

araboşluqları, kipləşdirməni pozmadan kipləşdirilən səthlərin 

yeyilməsini, eləcə də ştokun xeyli əyintisini kompensasiya etmək 

üçün onların hissələrinin radial yerdəyişmələrini təmin edir. 

Kipgəcin doldurmasının ilkin kipləşdirilməsi 4 və 5 yayları ilə 

əldə edilir. 
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Şəkil  6.34.  Kipgəc  doldurmasının  elementləri:  1, 2-müstəvi  halqalar; 

 3-ştift; 4, 5-yaylar 

        Halqanı 2 ştoka sıxan əsas qüvvə qazın kamerdə və halqa ilə 

ştok arasındakı yağ təbəqəsindəki təzyiqlər fərqi nəticəsində 

yaranır. İşçi kamerdə təzyiq çoxaldıqca, təzyiqlər fərqi, deməli 2 

halqasını ştoka sıxan qüvvə də artır. Kompressorun işi zamanı 

birinci kamerdə (silindrin işçi kameri tərəfdən) qazın təzyiqi işçi 

kamerdəkindən az olur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Sürgü qolları, ştoklar, sürgülər. Kompressorun valının 

fırlanma hərəkəti pistonun silindr içində irəli-geri hərəkətinə sürgü 

qolu, ştok və sürgü vasitəsilə çevrilir. Sürgüsüz kompressorlarda 

valdan pistona hərəkət sürgü qolu ilə ötürülür. Sürgü düzxətli 

yönəldicilərdə sürüşən, ştokla sərt və sürgü qolu ilə oynaqlı 

əlaqələnmiş bir hissədir. Sürgü uzununa qüvvəni ştoka, eninə 

qüvvəni isə yönəldicilərə ötürür. Ştok pistonu sürgü ilə birləşdirir. 

İstifadə olunan sürgü qollarının, ştokların və sürgülərin tipləri 

kompressorun konstruksiyasından asılıdır.                                                                  

        Sürgü qolunun (şəkil 6.35) böyük diametrli başlığı 

kompressorun valına, kiçik diametrli başlığı isə sürgüyə 

birləşdirilir. Sürgü qolu özək 6, kiçik 5 və böyük 7 başlıqlar, kiçik 

başlığın oymağı 4, böyük başlığın içliyi 1, şplintli 9 boltlar 2, 

qaykalar  8  və  araqatından 3 ibarətdir. Sürgü qolu gövdəsinin en  
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kəsiyi dairəvi və ikitavr kəsikli ola bilər. Böyük başlığın içliyi və 

valın boyuncuğu, eləcə də kiçik başlığın oymağı və sürgünün 

barmaqcığı arasında müəyyən aralıqlar olur. Böyük başlığın 

yastığı ilə valın boyuncuğu arasında zəruri araboşluğu başlığın 

sökmələrində lazımi sayda araqatları yerləşdirməklə əldə edilir. 

Kiçik başlığa tunc oymaq preslənir. Verilmiş araboşluğu yonma 

və ya yiyə ilə hamarlayıb uydurmaqla  təmin edilir. Böyük 

başlığın yastığı valdakı deşiklə, kiçik başlıq isə sürgü qolunun 

gövdəsinə bərkidilmiş borucuq vasitəsilə yağlanır. 

        Hal-hazırda işlədilən sürgülər iki tipə  bağlı və açıq 

bölünürlər. Bağlı tiplidə sürgü qolunun başlığı sürgünün içində 

yerləşir. Açıq tipli sürgü çəngəlli sürgü qolu ilə birləşdirilməklə 

istifadə edilir. Şəkil 6.36-də üfqi kompressorun bağlı tipli sürgüsü 

təqdim olunmuşdur. Sürgünün iki sökülən dabanı babbitlə 

döşənmişdir. Sürgünün ştokla birləşdirilməsi iki hissədən ibarət 

olan xüsusi mufta ilə həyata keçirilir. Sürtünən səthlərə sürtgü  

materialı    yönəldici    vasitəsilə,    yastığa    isə    gövdədəki    və 

Şəkil 6.35. Sürgü qolu:    
1 - böyük başlığın içliyi;      

2 - bolt; 3 - araqatı; 4 - kiçik 

başlığın oymağı; 5 - kiçik 

başlıq; 6 - sürgü qolunun 

özəyi; 7 - böyük başlıq;        

8- qayka; 9 - şplint 
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barmaqcıqdakı deşik vasitəsilə verilir.            

Əsas vallar. Kompressorun valı dirsəkli vəya çarx qollu 

olur. Müxtəlif tip və ölçülü kompressorlarda dirsəkli valın çox 

yayılmasına baxmayaraq, əvvəllər olduğu kimi, çarx qollu 

vallardan da istifadə edilir. Çarx qollu valların əsas üstünlüyü 

onların konstruksiyasının sadəliyindədir. Çarx qollu val yığma 

konstruksiya olmaqla (şəkil 6.37), val 1, çarx qolunun qolu 2 və 

çarx qolunun barmağından 3 ibarətdir. Bir sıra konstruksiyalarda 

çarx qolu barmaqla bir bütöv hazırlanır. Çarx qollu val iki dayağa 

malik olduğundan, onun quraşdırılması xeyli asanlaşır. Nazim 

çarxın böyük kütləyə malik olması səbəbindən, dörd əsas 

yastıqlarda  valın boyuncuğu qeyri-bərabər yeyilir; nəticədə valin 

oxu əyilərək, dağıla bilər. Bütün vallarda əsas boyuncuqlardan 

birinin çıxıntısı olduğundan, valın ox istiqamətdə yerdəyişməsinin 

qarşısı alınır.  Çarx qollu valların yastıqlarının yağlanması valdakı  

deşik vasitəsilə təzyiq altında həyata keçirilir.  

Şəkil 6.36. Üfqi kompressorun 

bağlı tipli sürgüsü: 1-daban; 2-ox; 

3-ştok; 4-sürgünün kiçik başlığı;    

5-mufta; 6-gövdə 
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Dirsəkli vallar əks yüksüz (şəkil 6.38, a) əks yüklü (şəkil 

6.38, b) və iki hissədən ibarət (şəkil 6.38, c) ola bilərlər. Val 

diyircəkli yastıqlı dayaqlarda bərkidilir; onlardan biri valın 

oxboyu tərpənməsinin qarşısını alır. 

        Pistonlu kompressorların normal işləməsi üçün köməkçi 

avadanlıqlar  yağlama düyünü, filtrlər, soyuducular, nəm- və yağ 

ayırıcılar, resiverlər, tənzimləmə və qoruma sistemləri nəzərdə  

tutulur. 

6.3. Rotorlu kompressorlar 

        Sıxılan qaza enerjinin verilmə prinsipinə görə rotorlu 

kompressorlar həcmi tipli  kompressorlar sırasına daxildirlər. Bu 

maşınlarda da qazın sıxılması müəyyən qapalı həcmin azalması 

hesabına baş verir, ancaq rotorlu kompressorlarda irəli-geri 

hərəkət edən piston olmur. Rotorlu kompressorlar sırasına lövhəli, 

vintli, maye halqalı, iki fırlanan pistonlu maşınlar daxildir.                                     

 

6.3.1. Lövhəli kompressorlar 

        Kompressorun silindrik gövdəsində 1 (şəkil 6.39) onun daxili 

Şəkil 6.37. Çarx qollu val: 
1-val; 2-çarx qolunun qolu; 
3-barmaq 
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Şəkil 6.38. Bütöv döyülmüş dirsəkli valların tipik konstruksiyaları:a-əks 
yüksüz; b-əks yüklü; c-iki hissədən ibarət; 1-flans; 2, 3-əsas və sürgü qolu 

boyuncuqları; 4-yastı tərəflər; 5-əks yük; 6-yağın keçməsi üçün deşik; 7-mufta 

 

səthinə nəzərən eksentrik yerləşdirilmiş rotor 2 fırlanır. Rotorun 

gövdəsində bütün uzunluğu boyu radial və ya fırlanma tərəfinə  

maili yarıqlar 3 açılmışdır. Həmin yarıqlarda sərbəst sürüşən, 

qalınlığı 13 mm olan polad lövhələr 4  yerləşdirilir.  

Rotor fırlandıqda, mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri altında 

lövhələr yarıqlardan çıxaraq, gövdənin daxili silindrik səthinə və 

onun yan qapaqlarına kip sıxılmaqla,  gövdə və rotor arasındakı 

oraqşəkilli fəzanı qapalı kamerlərə 5 bölür. Kameralarin həcmləri 

sorma qol borusundan 7 başlayaraq fırlanma istiqamətində öncə 

artır, sonra isə azalır. Rotorun hər bir dövründə lövhələr 

yarıqlardan  çıxır  və onlara qayıdırlar. Beləliklə, sorma borusu ilə 
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Şəkil 6.39. Lövhəli kompressor: 1 - silindrik gövdə; 2 - rotor; 3 - maili 

yarıqlar; 4 - polad lövhəcik; 5 - qapalı kamerlər; 6 - vurma qol borusu; 7 - 

sorma qol borusu; 8 - sıxmanın qurtardığı nöqtə; 9 - su köynəyi; 10 - val 
 

genişlənmiş kamerlərə daxil olan qaz sıxılır və vurma qol 

borusuna 6 ötürülür. 8 nöqtəsində sıxma qurtarır, kamerlər basqı 

fəzasından ayrılır.  Kamerlərdə qalmış qalıq qaz genişləndikdən 

sonra, artan həcm sayəsində kamerlər yenidən sorulan qazla dolur 

və sikl təkrar olunur. 

         Praktikada əldə edilən sıxma dərəcəsi 34-ə bərabərdir. 

Lövhələrin sayı, adətən 20-dən az olmur. Bu kompressorları bir- 

və ikipilləli hazırlayırlar. Birpilləli kompressorlarda basqı təzyiqi 

(0,250,5)MPa-dan, ikipilləlidə isə (0,81,5)MPa-dan çox olmur. 

Kompressorun gövdəsi su köynəyilə 9 təchiz olunur. Qazın səlis 

vurulması lövhəli kompressorların üstün cəhətidir. Bu 

kompressorlardan vakuum yaratmaq üçün də istifadə edilə bilər.                                                                                                                                    

 

6.3.2. Vintli kompressorlar 

Vintli kompressor (şəkil 6.40) biri aparıcı 1 digəri isə aparılan 2 

olan,  gövdədə 4 kiçik araboşluğu ilə əks istiqamətlərdə fırlanan, 

paralel oxlu və bir-birilə silindrik dişli çarxlarla 3 əlaqələndirilmiş 

iki rotordan ibarətdir. Rotorlara az saylı (3  6) iri  modullu xüsusi 

profilli  dişləri  olan  vintli  çarxlar kimi baxmaq olar. Bir rotorun  
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dişləri qabarıq, digərininki isə batıq  profilli olurlar. Qazı sorma 

və vurma pəncərələri gövdənin əks tərəflərdəki künclərində 

yerləşirlər; qaz kompressorun içində diaqonal istiqamətdə hərəkət 

edir. Rotorlar fırlandıqda A və B boşluqları (şəkil 6.40, b) öncə 

sorma pəncərəsilə əlaqələnir və qazla dolurlar. Sonrakı fırlanmada  

Şəkil 6.40. Vintli kompressor:     
a-vintli kompressorların kəsikləri;b-

vintli kompressorda işçi boşluqlar; 1-

aparıcı rotor; 2-aparilan rotor; 3- 

dişliçarxlar; 4-gövdə 
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bu əlaqə kəsilir və dişlərin kontakt xətti ox istiqamətində yerini 

dəyişərək, sorulmuş qazı növbəti sorulan qaz paylarından  ayırır. 

Bu zaman A boşluğunun  həcminin dəyişməsi hesabına qazın 

sıxılması baş verir; B boşluğunun həcmi cüzi dəyişir. Rotorların 

müəyyən vəziyyətində boşluqlar vurma pəncərəsilə əlaqələnir və 

sıxılmış qaz vurulur. 

        A boşluğunun prosesin əvvəlində və sonundakı həcmləri 

nisbətindən asılı olan qazı sıxma dərəcəsi müasir maşınlarda 

1215-ə çatır, onların məhsuldarlığı isə 8 m
3
/san.-dən artıqdır. 

Rotorların fırlanma tezlikləri 100010 000 dövr/dəq. hədlərində, 

çevrəvi sürətləri isə 150 m/san.-dən çox olduğundan vintli 

nasoslar kifayət qədər yüngül və yığcam maşınlardır. Digər 

rotorlu kompressorlar kimi vintli kompressorlar da daxili 

yağlanması olmadan işləyir, deməli sıxılan qazı çirkləndirmir. 

Vintli    kompressorlar bir- və ikipilləli olmaqla, yaratdıqları basqı 

uyğun olaraq 0,4 və 1,15 MPa-a çatır.        

Vintli kompressorlar soyudulma üsuluna görə quru sıxma və 

yağla doldurulmuş tiplərində ola bilərlər.Quru sıxma maşınlarında 

qaz gövdədəki köynəklərin köməyilə, eləcə də aralıq və son 

soyuducularda soyudulur.Yağla doldurulmuş kompressorlarda 

vintlərin   işçi  boşluqlarına  yağ  və  ya  su  püskürdülməsilə  qaz 

soyudulur.   

6.3.3. Maye halqalı kompressorlar 

        Maye halqalı kompressor içində eyni ölçülü, az sayda sərt 

bərkidilmiş müxtəlif formalı radial kürəkləri 3 olan eksentrik 

yerləşdirilmiş rotor 2 fırlanan silindrdən 1 (şəkil 6.41) ibarətdir. 

Maşının gövdəsi təqribən yarıya qədər maye ilə doldurulur.  

Rotor fırlandıqda maye kürəklərlə gövdənin divarlarına atılır 

və onun səthində fırlanan maye halqa əmələ gəlir. Sonuncunun 

səthilə rotor arasında kürəklərlə ayrı-ayrı kamerlərə bölünən, 

sərbəst oraq şəkilli fəza yaranır. Qaz  sorma deşiyindən 4 daxil 

olur və sonrakı yerdəyişmədə kamerlərin sərbəst həcmlərinin 

fasiləsiz  azalması   sayəsində   sıxılaraq,  vurma  deşiyilə  5  basqı 
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Şəkil 6.41. Maye halqalı kompressorun sxemi: a - sadə təsirli:1 - silindr;   

2 - rotor; 3 - radial kürəklər; 4 - sorma deşiyi; b - ikiqat təsirli: 1 - gövdə;           

2 - əyilmiş kürəkli rotor; 3 - sorma pəncərələri; 4 - vurma pəncərələri 

 

xəttinə atılır. Kompressor qurğusu qazla aparılan mayeni ayırıcı 

tutumla və ayrılmış mayeni sorma xəttilə əlaqələndirən boru ilə 

təchiz olunur. Beləliklə, baxılan kompressorun iş prinsipi lövhəli 

maşınınkına oxşayır, ancaq gövdə və sürüşən lövhə rolunu, burada 

maye halqası yerinə yetirir. Qeyd edək ki, maye halqası fırlanma 

cismi deyildir; o qazın təzyiqlər fərqi nəticısində sorma zonasında 

basqı zonasına nisbətən daha qalın olur.   

Şəkil 6.41, b-də ikiqat təsirli maye halqalı kompressorun 

sxemi   verilmişdir.  Oval   formalı    gövdədə  1  qabağa   əyilmiş 

kürəkləri olan rotor fırlanır. Qaz  3 pəncərəsindən sorulur və 4 

pəncərəsi  ilə vurulur, özü də kompressrun üst və alt yarısı paralel 

işləyirlər.            

        Bu maşınlar sadə quruluşlu, işdə etibarlı və tozlu qazların 

sıxılmasında yararlı olduğundan, f.i.ə.-nin aşağı (0,40 – 0,45) 

qiymətlərinə baxmayaraq, geniş tətbiq tapmışlar. Sıxılan qazın 

kimyəvi xassələrindən asılı olaraq, işçi maye kimi su, yağ, civə, 

turşu və s. işlədilə bilər. Maye halqalı kompressorlar həm qazları 

0,150,18 MPa təzyiqə qədər sıxmaq, həm də vakuum-nasoslar 

kimi istifadə edilirlər.                                                                         
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6.3.4. İki fırlanan pistonlu kompressorlar 

         Bu kompressor (şəkil 6.42), sorma 3 və vurma 4 qol boruları 

ilə təchiz edilmiş elliptik formalı gövdədən 1 ibarətdir. Gövdənin 

içində əks istiqamətlərdə səkkizlik formalı (sikloidal profilli 

dişlər),  bir-birilə və gövdənin daxili səthilə kip təmasda olan, iki 

simmetrik yerləşdirilmiş pistonlar (rotorlar) 2 fırlanırlar. Onlardan 

biri elektrik mühərrikilə hərəkətə gətirilir (aparıcı), ikincisi 

(aparılan) isə birincilə ötürmə ədədi vahid olan dişli çarxla 

əlaqələndirilir. Pistonlar fırlandıqda iki təcrid olunmuş kamerlər 

əmələ gətirirlər: onlardan birində sorma, digərində isə vurma baş 

verir.  

 

Şəkil 6.42. İki fırlanan pistonlu kompressor: 1-gövdə; 2-rotorlar; 3-sorma 

qol borusu; 4-vurma qol borusu; 5-qapalı həcm 

 

Qaz kompressora sorma qol borusu 3 ilə daxil olur, qapalı 

həcmi 5 doldurur və pistonlarla gövdənin daxili səthi boyu 

həcmini dəyişmədən yerini dəyişir. Vurma qol borusuna 4 

çatdıqda qaz sıxılaraq, basqı boru kəmərinə atılır. Kompressorun 

sıxma dərəcəsi 1,82,0-ə,  məhsuldarlığı isə  1,5m
3
/san.-yə çatır. 

Adətən,   bu maşınlar qaz üfürücülər kimi işlədilirlər. 

6.4. Membranlı kompressorlar 

        Membranlı kompressorlar həcmi təsirli maşınlar olmaqla, 

qazın həcminin dəyişməsi rəqsi hərəkət edən membran vasitəsilə 
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həyata keçirilir. Membran əyilərək, qazı sorur və vurur. Membran 

qazı tam təcrid etməklə, ona yağ və su düşməsinin qarşısını alır. 

Ona görə də, bu tip kompressorlar yüksək təmizlikli qaz tələb 

olunduqda işlədilirlər. Onlar oksigen, ftor, xlor və digər qazların 

sıxılmasında, yəni kompressor boşluğunun tam kipliyi lazım 

gəldikdə tətbiq tapmışlar.                       

        Membranlı kompressorlarda membranın böyük səthli 

olması(bəzən, daha intensiv soyutma üçün diskin altına su ilə 

soyudulan ilanvarı boru yerləşdirilir) və kiçik ölü boşluğun 

yaranması səbəblərindən sıxılan qazın intensiv soyuması baş 

verdiyindən, bir pillədə yüksək sıxma dərəcəsi əldə edilir. Belə ki, 

üçpilləli membranlı kompressorlarda 100 MPa-a qədər təzyiq 

yaradılır.                

        Valın alçaq dövrlər sayı, böyük qabariti və kütləsi, 

membranın az uzunömürlüyü membranlı kompressorların 

çatışmazlıqlarıdır.                                                                                       

 

6.5.Mərkəzdənqaçma kompressorları 

        Mərkəzdənqaçma kompressorları iş prinsipinə və quruluşuna 

görə mərkəzdənqaçma nasoslarına oxşayırlar. Onlar, fırlandıqda 

yaratdığı mərkəzdənqaçma qüvvəsilə qaza, sonradan təzyiq 

enerjisinə çevrilən kinetik enerji verən bir və ya bir neçə kürəkli 

çarxdan ibarətdirlər. Nasoslardan  fərqli  olaraq, mərkəzdənqaçma 

kompressorunda işçi cisim, sıxıldıqda həcmi kiçilən qazdır.                                                                                                                                                       

Yaratdıqları son izafi təzyiqdən asılı olaraq, mərkəzdənqaçma 

kompressorları turbokompressorlar (ps0,3 MPa), turboqaz-

üfürücülər (ps=0,010,3 MPa) və ventilyatorlar (ps 0,01 MPa) 

adlandırırlar. Turboqazüfürücülər turbokompressorlardan işçi 

çarxların   (pillələrin)   sayı   ilə   fərqlənirlər:   birincilərdə   1  4, 

ikincilərdə isə 16-ya qədər və daha çox işçi çarx olur. 

6.5.1. Turbokompressorların quruluşu və iş prinsipi 

Turbokompressorun əsas işçi orqanı olan işçi çarx 1 (şəkil 6.43 
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kürəklərlə 2 təchiz edilmişdir  Böyük çevrəvi sürətlə fırlanan çarx 

kürəklər arasındakı qaza fırlanma hərəkəti verərək,  onu 

mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri altında yüksək sürətlə gövdəyə 

və daha sonra basqı qaz kəmərinə  atır. Bu halda çarxın orta 

hissəsində seyrəlmə yaranması səbəbindən, təzə qazın sorma qol 

borusu ilə fasiləsiz daxil olması təmin edilir.  

 
Şəkil 6.43. Mərkəzdənqaçma kompressorun pilləsinin sxemi 
1-işçi çarx; 2-kürəklər; 3-həlqəvi ötürmə; 4-diffuzorun kürəkləri 

        Qaz çarxdan böyük sürətlə atıldığından, ondan çıxdıqdan 

sonra, o çıxış kəsiyi artırılmış sahəli diffuzordan və ya 

istiqamətləndirici kürəkli aparatdan 4 keçir. Burada kinetik 

enerjinin təzyiq enerjisinə çevrilməsi baş verir. İstiqamətləndirici 

aparat maşının işçi çarxını əhatə edən və çarxdan çıxan qaz 

axınının  istiqamətinə  uyğun  olan,  işçi  kürəklərin  əksinə  tərəf  
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istiqamətlənmiş tərpənməz kürəklər sistemindən ibarətdir.    

        Kompressorun  bir  pilləsində  qazın  sıxılma dərəcəsi adətən 

böyük olmur (=1,62,0), ona görə də maşının ümumi gövdəsində  

bir valda bir neçə çarx yerləşdirilir (şəkil 6.44 və 6.45). Belə ki, 

istiqamətləndirici aparatdan  çıxdıqdan sonra qaz əks kanalla 

ikinci çarxa   verilir.   Ardıcıl   olaraq   bütün  pillələri  keçdikdən 

  sonra sıxılmış qaz basqı qaz kəmərinə gedir.                                                                                                                       

 

Şəkil 6.44. Sıxılan qaza maye çilənməsilə soyudulan ikipilləli mərkəz- 

 dənqaçma kompressoru: 1-birinci   pillə; 2-ikincipillə; 3-val; 4-çiləyici 

Qazın sonuncu istiqamətləndirici aparatdan çıxış sürəti, hər 

halda  50 m/san-yə çatır. Ona görə də həmin sürəti qaz 

kəmərindəki   sürət  səviyyəsinə  azaltmaq  üçün  maşının  gövdəsi  
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Şəkil 6.45. Yeddipilləli aralıq soyuduculu mərkəzdənqaçma hava 

kompressoru: 1 - işçi çarx; 2 - həlqəvi ötürmə; 3 - rotor; 4 - gövdə; 5 – 

girişqol borusu; 6 - basqı qol borusu; 7 – aralıq soyuducu 

 

spiralşəkilli hazırlanır  və genişlənən konus qol boru (konusluq 

bucağı 68) ilə qurtarır.     

Artıq məlumdur ki, qazın sıxılma dərəcəsi artdıqca, onun 

temperaturu artır, deməli enerji sərfi də çoxalır. Mərkəzdənqaçma 

kompressorları konstruksiyalarının əksəriyyəti sıxılan qazın 

soyudulmasını nəzərdə tutur. Soyudulmanın ən sadə üsulu sıxılan 

qaza mayenin çilənməsidir. Bu üsulla qazı soyudulan ikipilləli 

mərkəzdənqaçma kompressoru şəkil 6.44-də göstərilmişdir. 

Kompressorun verimi 7,0 m
3
/san, basqı təzyiqi isə 0,15 MPa-dır. 
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Kompressorun intiqalı reduktor vasitəsilə gücü 600 kVt olan 

asinxron elektrik mühərrikindən həyata keçirilir.         

        Maşını su köynəyilə soyutma az effekt verdiyindən, 

çoxpilləli maşınlarda sıxılmış qaz 34 pillədən keçdikdən sonra 

ayrıca soyuducularda soyudulur. Böyük sıxma dərəcələrində qazın 

xüsusi həcmi xeyli dəyişdiyindən, onun çıxışı istiqamətində işçi 

çarxları az enli və ya kiçik diametrli hazırlayırlar. Şəkil 6.45-də 

göstərilmiş verimi 5,5 m
3
/san və basqı təzyiqi 0,8 MPa olan 

mərkəzdənqaçma hava kompressorunda hava ikinci və dördüncü 

pillələrdən sonra kompressorun bir tərəfində yerləşdirilmiş aralıq 

soyuducularda soyudulur. Kompressorların köynəklərlə daxili 

soyudulması ilə müqayisədə  xarici soyudulmanın əsas üstünlüyü 

soyudulma səthinin xeyli böyük olmasıdır.       

        Praktikada işçi çarxların maşının gövdəsində 

yerləşdirilməsinin müxtəlif variantlarına rast gəlinir. Məsələn, 

şəkil 6.46, a-da çarxlar elə yerləşdirilmişdir ki, qaz sol tərəfdən 

sorulur, bütün pillələrdən keçərək, sağ tərəfdən çıxır. Şəkil 6.46, 

b-də göstərilmiş sxem üzrə maşının çarxları elə yerləşdirilmişdir 

ki, qaz iki əks tərəflərdən sorulur və ümumi axınla gövdənin 

ortasından kənarlaşdırılır. Sonuncu variant daha yığcamdır və 

maşını oxboyu qüvvələrdən azad edir.       

 

 

Şəkil 6.46. Mərkəzdənqaçma nasosların işçi çarxlarının yerləşdirilmə 

sxemləri: a-qazın birtərəfli sorulmasında işçi çarxların yerləşdirilməsi; b-qazın 

ikitərəfli sorulmasında işçi çarxların yerləşdirilməsi 
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        Mərkəzdənqaçma kompressorların gövdəsi üfqi və şaquli 

ayrılan olurlar və yaratdıqları təzyiqlər diapazonu ilə fərqlənirlər: 

birincilər alçaq və orta təzyiqli maşınlar olmaqla, məhsuldarlığı 

10m
3
/san. olduqda,  7 MPa-a  qədər  təzyiq;   ikincilər   isə   

həmin məhsuldarlıqda  35MPa-a qədər təzyiq yaradırlar.                                                                                                             

        Praktikada istehsal prosesinin parametrləri dəyişdikdə, 

turbokompressorların məhsuldarlığının tənzimlənməsinə ehtiyac 

yaranır. Bu halda müxtəlif tələblər irəli sürülə bilər: a) sıxılan 

qazın son təzyiqi saxlanılmaqla, onun sərfinin dəyişdirilməsi; b) 

maşının sabit məhsuldarlığında sıxılmış qazın təzyiqinin 

dəyişdirilməsi; c) sıxılmış qazın həm məhsuldarlığının, həm də 

təzyiqinin dəyişdirilməsi.                                                                                                           

        Sıxılmış qazın təzyiqini saxlamaqla məhsuldarlığı 

tənzimləmənin ən sadə üsulu, artıq qazın avtomatik klapanın 

köməyilə basqı xəttindən sorma xəttinə, hətta atmosfera 

buraxılmasıdır. Bu üsul iqtisadi cəhətdən ən əlverişsiz hesab 

olunur, çünki buraxılan qazın sıxılmasına sərf edilmiş enerji itir. 

Bu məqsədə  basqı xəttindəki siyirtmənin bağlama dərəcəsini 

dəyişməklə də nail oluna bilər. Bu halda maşının f.i.ə. 

azaldığından və siyirtmənin hidravliki müqaviməti artdığından 

xüsusi enerji sərfi çoxalır.                                                                                                                                   

        Maşının sabit dövrlər sayında sorulan axının 

drossellənməsilə kütlə sərfini tənzimlədikdə, sorma təzyiqinə 

uyğun olaraq, basqı xəttindəki təzyiq də dəyişir. 

Mərkəzdənqaçma kompressorlarının işinin tənzimlənməsinin 

ən sərfəli üsulu onun dövrlər sayının dəyişdirilməsidir.  

        İşçi çarxın girişi və ya çıxışında yerləşdirilmiş yönəldici 

kürəklərin köməyilə tənzimləmə iqtisadi cəhətdən sonuncu üsula 

yaxındır.Xüsusi quruluşun köməyilə, bütün kürəklərin hər hansı 

bir bucaq qədər döndərilməsi sayəsində qaz axını fırlanaraq, 

normal radial girişdən kənara çıxır. Nəticədə basqı xəttindəkinə 

uyğun təzyiq saxlanılmaqla, verim azalır.                      

        Kompressorlar,  adətən  elektron  tənzimləyicilərdən işləyən,  

qazın   sabit   təzyiqində   məhsuldarlığı   avtomatik   tənzimləyən  



239 

 

elektrik sistemilə təchiz olunurlar. 

        Təhlükəsiz istismarı təmin etmək məqsədilə  kompressorlar 

yağ və su çatışmazlığından; qazin və yastıqların temperaturunun 

yol verilən qiymətdən artıq olmasından; dayaq yastığı yeyildikdə, 

rotorun oxboyu  yerdəyişməsindən   avtomatik  qoruma  

vasitələrilə  təchiz olunurlar. 

        Pistonlu kompressorlarla müqayisədə mərkəzdənqaçma 

maşınların aşağıdakı üstünlükləri vardır: ancaq yastıqları 

yağlandığından qaz yağla çirklənmir; böyük dövrlər sayı 

sayəsində yüksək məhsuldarlıq əldə edilir; titrəyişlərin olmaması 

yüngülləşdirilmiş özüllər quraşdırmağa imkan verir; qaz səlis 

vurulduğundan resiverə ehtiyac olmur; turbokompressorlarda 

tətbiq edilən sıxma prinsipi, pistonlu kompressorlardakından kiçik 

basqı təzyiqlərində yüksək məhsuldarlıq əldə etməyə imkan verir.                                                                                                                                                           

        Sıxma dərəcəsi artdıqca texniki-iqtisadi göstəricilərin 

pisləşməsi mərkəzdənqaçma kompressorların əsas çatışmazlığıdır. 

 

6.5.2. Mərkəzdənqaçma kompressorların əsas düyünləri 

        Bu maşınların əsas düyünlərinə işçi çarx, istiqamətləndirici  

kürəkli aparat, kipləşdirmə, val, dayaqlar və gövdə (şəkil 6.44 

və 6.45) aiddirlər.                                                                                           

        İşçi çarx. İşçi çarxın konstruksiyası onun dövrlər sayı və 

diametri, daha doğrusu elementlərində yaranan gərginliklərlə 

müəyyənləşir. Çarxların əksəriyyəti (şəkil 6.47) əsas 1 və əlavə 

(qapayıcı) disklərdən 2 və 4, eləcə də kürəklərdən 3 ibarətdir. 

Çevrəvi sürəti (200300) m/san olduqda, çarxlar bütöv halda 

döymə   üsulu  ilə  hazırlanırlar  (şəkil  6.47,  a).  Kiçik  sürətlərdə 
 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 6.47. İşçi çarxların 

konstruksiyaları: 1-əsas 

disk;2-qapayıcı disk; 3-

kürək;4-əlavə disk;5-işçiçarxın 

topu 
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kombinəedilmiş çarxdan istifadə edilir: əsas disk bütöv döymə 

üsulu ilə, qapayıcı disk isə ştamplama ilə hazırlanmaqla, topa 

bərkidilir (şəkil 6.47, b). Bir sıra hallarda, əsasən çevrəvi sürət 

150 m/san olduqda, çarx iki disk yığımından (şəkil 6.47, c) ibarət 

olur.                  

Şəkil 6.48-də müxtəlif tip kürəklərin eskizləri göstərilmişdir.  

 

Eni böyük olan çarxlarda U şəkilli (şəkil 6.48,a), kiçik enli 

çarxlarda isə Z şəkilli (şəkil 6.48,b) pərçimlərdən istifadə edilir. 

Yüksək sürətli çarxlarda hidravliki müqavimətin azaldılması 

məqsədilə, ucları frezlənmiş pərçimli kürəklər (şəkil 6.48,c) 

işlədilir. Bir sıra hallarda disklər kürəklərdəki deşiklərdən keçən 

pərçimlərlə (şəkil 6.48,ç) birləşdirilirlər. Diskə qaynaq edilən 

kürəkli çarxlar (şəkil 6.48,d) da geniş yayılmışdır. Bu halda 

mürəkkəb profilli kürəklərdən istifadə oluna bilər.        

Böyük sürətlərdə (300 m/san.) qapayıcı disksiz çarxlar 

tətbiq edilir. İşçi çarx valın üstündə dartma ilə oturdulur. Diskin 

valda fırlanmasının qarşısı ştift (şıkil 6.49) və ya işgillə alınır. 

Ştiftin 1 çıxmaması üçün əsas diskin topuna tıxac 2 bərkidilir. 

Adətən hər bir çarx dörd ştiftlə bərkidilir.  

İşçi çarxın kürəkləri mürəkkəb formalı hazırlanırlar. Qazın 

axmasının  optimal şəraitini yaratmaq üçün onlar çarxın girişində 

Şəkil 6.48. Kürəklərin konstruksiyaları və 

onların bərkidilmə üsulları: a və b – ştamp- 

lanmış kürəklərin disklərlə U- və Z şəkilli 

pərçimlərləbirləşdirilməsi;c-frezlənmiş  

pərçimli işçi çarx;ç-kürəkdəki deşikdən keçən 

pərçimlə disklərin birləşdirilməsi;d-kürəkləri 

diskə qaynaq  olunmuş işçi  çarx;1–işçi çarxın 

diski;2-pərçim; 3-oymaq 
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damcıyabənzər profilli və ya dəyirmiləşdirilmiş, çıxışında isə 

pazşəkilli olurlar. Kürəklərin sayı adətən 1830 olur.    

İstiqamətləndirici kürəkli aparat. Gövdənin yuxarı və aşağı 

hissələrinin xüsusi oyulmalarında diffuzor və əksinə 

istiqamətləndirici aparatın funksiyasını yerinə yetirən membranlar  

yerləşdirilirlər. Membranın aşağı hissəsi sərbəst olur, yuxarı 

hissəsi 1 (şəkil 6.50) isə gövdənin yuxarı hissəsinə 2  halqanı 3 

vintlə 4 sıxmaqla bərkidilir.  

        Diffuzor mərkəzdənqaçma kompressorun səmərəliyini 

müəyyənləşdirən əsas düyünlərindən biridir. Sıxılan qazla 

təmasda olan diffuzorun səthi dəqiq emal edilir.  

Şəkil 6.51-də diffuzorun kürəklərinin membrana bərkidilmə 

üsullarından biri göstərilmişdir. Kürək 2 taxmaya 1 qaynaq 

edilərək, membranın deşiyinə yerləşdirilir. Kürəklərin açılmasının 

qarşısını almaq üçün vint 3 nəzərdə tutulmuşdur. Ştift 4 kürəklərin 

vibrasiyasının qarşısını alır. Kürəklərin bu üsulla bərkidilməsi, 

onların meyl bucaqlarını, deməli kompressorun 

xarakteristikalarını dəyişməyə imkan verir.              

Kipləşdirmə. Mərkəzdənqaçma kompressorlarda maşının 

daxilini atmosferdən (xarici kipləşdirmə) və müxtəlif təzyiqli ayrı-

ayrı   pillələri   bir - birindən   (daxili   kipləşdirmə)  təcrid  etmək 

lazımdır.  Daxili  kiplik,  adətən  labirintli  kipləşdiricilərlə təmin 

Şəkil 6.49. İşçi çarxın valda 

ştiftlə bərkidilməsi: 1-ştift; 2-

tıxac;3-val 

 

 

Şəkil 6.50. Gövdədə vintin 

köməyilə   bərkidilmiş   membran 
1-membran; 2-gövdə; 3-halqa; 4-vint 
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Şəkil 6.51. Diffuzorun kürəyinin membrana bərkidilməsi: 
1-taxma; 2-kürək; 3-vint; 4-ştift; 5-işçi çarx; 6-membran 

edilir. Labirintlər çıxıntılardan ibarət olub, fırlanan və tərpənməz 

hissələr arasındakı boşluğu bir sıra ardıcıl yerləşmiş kamerlərə 

bölür (şəkil 6.52). Qaz yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq 

sahəsinə çıxıntılar üzərindəki boşluqlardan keçməklə axır. Bu 

halda təzyiqin və temperaturun düşməsilə qazın genişlənməsi 

(adiabatik genişlənmə) baş verir. Çıxıntılar arası fəzada qazın 

sürəti praktiki olaraq sönür, temperaturu isə əvvəlki qiymətə qədər 

artır. Bu proses hər bir kamerdə ardıcıl olaraq təkrarlanır və qazın 

təzyiqi get-gedə aşağı düşür. Kipləşdirici çıxıntılar arasındakı 

boşluq və çıxıntıların uclarının bucaqları azaldıqca, labirintli 

kipləşdiricidən olan sızmalar da azalır. Bu tip kipləşdirmədən 

qazın  ümumi  sızması, maşının konstruksiya və ölçülərindən asılı  

olaraq, sorulan qazın kütləsinin (26)%-ni təşkil edir. 

 
    Şəkil 6.52. Labirintli kipləşdirmə: 1-val; 2-labirint kipləşdirmənin diski; 
     3-oturdulmuş halqa 
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Labirintli kipləşdiricilər pilləli (şəkil 6.52, a-c) və hamar 

(şəkil 6.52, ç) formada olurlar. Hamar kipləşdiricinin hazırlanması 

və  istismarı sadədir, lakin qazın sızması pilləliyə nisbətən 1,51,8  

dəfə çox olur.                

Kompressorların tam kipliyinə həmişə ehtiyac olmur. 

Məsələn, hava kompressorlarında xarici labirintli kipləşdiricidən 

istifadə olunur. Bu halda sızan qaz sorma borusuna və ya 

atmosferə buraxılır. Bir sıra hallarda kompressorun daxilini təcrid 

etmək lazım gəlir. İki halı fərqləndirmək lazımdır: a) hava və ya 

digər qazın kompressorun daxilinə düşməsinə yol verilir; b) 

sıxılan qazla digər qazın qarışması yol verilməzdir. Birinci halda 

sorma boru kəmərində təzyiq həmişə atmosfer təzyiqindən aşağı 

saxlanılır (şəkil 6.53), vurma tərəfində isə xüsusi kipləşdirici 1 

yerləşdirilir. Labirintli kipləşdiricidə A fəzası böyük en kəsikli 

sorma xəttilə əlaqələndirilir, deməli burada atmosfer təzyiqindən 

aşağı təzyiq olur. Xarici labirintli kipləşdirmə 2 tam kipliyi təmin 

etmədiyindən müəyyən miqdar atmosfer havasının sorulması baş 

verir. Beləliklə kompressordan qazın ətraf mühitə sızmasının 

qarşısı alınır.  

İkinci    hal    üçün    kipləşdirmənin    sxemi   şəkil   6.54 - də 

verilmişdir. Kipləşdirmə hava tıxacı vasitəsilə yerinəyetirilir. Qaz 
 

 
Şəkil 6.53. Havanı sormaqla işləyən         Şəkil 6.54. Hava tıxaclı xarici             
xarici kipləşdirmə: 1-xüsusi kipləşdirmə;     kipləşdirmə:   1 - ventilyatorun 

2-xarici kipləşdirmə                                            çarxı; 2-boru xətti 
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labirintdən keçərək a fəzasına düşür. Kompressorun valında 

oturdulmuş ventilyatorun çarxı 1 atmosfer havasını a fəzasına 

vurur. Qaz və havadan ibarət qarışıq atmosfer təzyiqinə yaxın 

təzyiqdə boru xəttilə 2 dartqı sisteminə ötürülür.   

        Bir sıra hallarda maşının tam kipliyi tələb olunur. Ən sadə 

həll  kompressoru intiqalla birlikdə kip boksda yerləşdirməkdir. 

Bu həll üsulu yalnız kiçik qabaritli kompressorlar üçün 

mümkündür. Böyük ölçülü maşınlarda isə manjetli 

kipləşdiricilərdən (şəkil 6.55) istifadə edilir. Bu halda kamerə 3 

təzyiq altında verilən yağ manjeti 2 vala 1 sıxır. Beləliklə effektli 

özükipləşmə əldə edilir.       

        Kompressor dayandırıldıqda kipliyin təmin  edilməsi lazım 

gələrsə, şəkil 6.56-da göstərilmiş kipləşdirmədən istifadə olunur.     

Kompressorun  işi  zamanı  yağ  nasosla  gövdənin  7  deşiyindən 
 

 

 

 

 

 

Şəkil 6.55. Kip manjetli              Şəkil 6.56. Maşın dayandıqdan sonra 

kipləşdirmə: 1 - val; 2 -işləyən  kip  kipləşdirmə: 1 - maşının 
manjet; 3 - kamergövdəsi; 2 - rotor; 3 - kipləşdirici halqa; 
                                                             4 - piston; 5 - kamer; 6 - yay; 7 - deşik                                                                           

 

kamerə 5 vurulur və piston 4 kipləşdirici halqa 3 ilə birlikdə 

kompressorun gövdəsilə 1 rotoru 2 arasındakı araboşluğundan 

aralanır. Kompressorla birlikdə yağ nasosu dayandırıldıqda 

kamerdə 5 təzyiq düşür və yayın 6 təsirilə piston kipləşdirici 

halqanı 3 maşının gövdəsilə 1 rotor 2  arasındakı araboşluğuna 

sıxaraq, kipliyi təmin edir.   

        Yüksüzləşdirici piston. Sorma və vurma xətlərinin maşının 

müxtəlif tərəflərində yerləşməsi, qeyd edildiyi kimi, qazın giriş və 

çıxışındakı təzyiqlər fərqi nəticəsində rotora təsir edən, qazın 

hərəkət istiqamətinin əksinə yönəlmiş oxboyu quvvənin 
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yaranmasına səbəb olur. Bu qüvvə rotorun yerdəyişməsinə, hətta 

gövdəyə toxunmasına gətirib çıxara bilər. Oxboyu qüvvəni 

azaltmaq üçün basqı tərəfdə, işçi çarxdan sonra valda 

yüksüzləşdirici piston (şəkil 6.57) yerləşdirilir. İşçi çarxın sorma 

və vurma tərəflərindəki təzyiqləri uyğun olaraq p1və p2, çarxa təsir 

edən oxboyu qüvvəni isə Ri ilə işarə edək. Qəbul edirik ki,  p1p2 

və pxp2 (px xarici təzyiq). Beləliklə, yüksüzləşdirici  pistona  1 

Ri-in istiqamətinin əksinə Rp, rotora isə RiRp qüvvələri təsir 

edəcəkdir. 

Yüksüzləşdirici piston oxboyu qüvvənin 75%-ni müvazinətləş- 

dirir, qalan qüvvəni isə valın radial-söykənmə yastığı qəbul edir. 

Sızmanı azaltmaq məqsədilə, yüksüzləşdirici piston çoxlu sayda 

çıxıntıları olan (40-a qədər) labirintli kipləşdiricilə 3 təmin edilir.                                                             

 

Dayaqlar. Mərkəzdənqaçma kompressorlarında diyirlənmə 

(kürəvi və diyircəkli)  və sürüşmə yastıqlarından istifadə edilir. 

Sürüşmə yastıqlarının içlikləri poladdan hazırlanaraq,  babbitlə 

örtülür. Sürtkü yağı təzyiq altında aşağı içliyə verildiyindən, təmir 

zamanı yağ xətlərinin sökülməsinə ehtiyac olmur. Yüksüzləşdirici 

piston oxboyu qüvvənin ancaq bir istiqamətdə təsirini təmin 

etdiyinə baxmayaraq, mərkəzdənqaçma kompressorların yastıqları 

hər iki istiqamətdə təsir edən oxboyu qüvvəni qəbul edə bilir. 

Adətən özütənzimlənən yastıqlardan istifadə edilir. Hər bir içliyin 

yuxarı yarısında termometr quraşdırılır. İstismar zamanı içliyin 

temperaturu 75C-dən yüksək olmamalıdır. Rotorun oxboyu 

Şəkil 6.57. Yüksüzləşdirici piston: 
1-yüksüzləşdirici piston; 2-işçi çarx;3-

labirintli kipləşdirici 
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yerdəyişməsi yol verilən qiymətdən çox olduqda, kompressoru 

dayandıran avtomatik sistem işə düşür.                                                                     

        Kompressorun valı intiqalamufta ilə birləşdirilir. Quraşdırma 

zamanı hər iki valın mərkəzləşdirilməsinin mürəkkəb olması, 

temperatur genişlənməsi, yastığın yeyilməsi, eləcə də özülün 

mümkün əyilməsindən yaranan oxboyu və radial yerdəyişmə 

nəzərə alınaraq, itigedişli kompressorun valı intiqalla elastiki 

mufta vasitəsilə əlaqələndirilir. Bu halda mufta vala yalnız 

fırladıcı moment ötürür və kompressorun valını mümkün əyici 

momentlərdən yüksüzləşdirir və vibrasiyanın qarşısını alır.                                                                                                                        

        Gövdə.  Gövdənin hər iki hissəsi boltları sıxmaqla, kipliyi 

təmin edilən flanslara malikdir. Gövdə hissələrinin qarşılıqlı 

yerləşmə dəqiqliyi və quraşdırılmasının rahatlığı üçün, uzunluğu 

işçi çarxın maksimum radiusundan böyük olan xüsusi quraşdırma 

ştiftləri (şamları) nəzərdə tutulur.           

        Gövdə kompressorun çərçivəsinə bərkidilir. Çərçivə lazımi 

kütləyə və sərtliyə malik olmalıdır. Bu tələblərə daha çox çuqun 

tökmə uyğun gəlir, ancaq o baha başa gəldiyindən, çərçivələr 

qaynaqla hazırlanır. Gövdə çərçivəyə, əsasən ştift və işgillə  

birləşdirililir. Bir sıra hallarda gövdənin istidən genişlənməsi 

nəzərə alınaraq, onları birləşdirən boltlar bərk sıxılmırlar.   

        Val. Mərkəzdənqaçma kompressorlarının valının diametri 

möhkəmlik və titrəyişədayanıqlıq kriteriyalarına əsasən 

hesablanır.     Bir     qayda    olaraq,    val    keyfiyyətli    karbonlu 

konstruksiya və legirli poladlardan hazırlanır.                                                                                         

6.6. Oxlu kompressorlar 

        Bu maşınlar (şəkil 6.58) böyük verimlərdə və nisbətən alçaq 

sıxma dərəcələrində (3,54) tətbiq olunurlar. Oxlu kompressorun 

əsas düyünləri vintli səth formalı işçi kürəklərlə 4 birlikdə rotor 2 

və daxili səthinə istiqamətləndirici kürəklər 3 və 5 bərkidilmiş 

gövdədir 1. Rotorun kürəkləri sanki vint səthinin bir hissəsi, əhatə 

edən qaz isə “qayka” rollarını oynayırlar. Belə vint fırladıldıqda 

qaz (“qayka”) ox istiqamətində sağdan sola irəliləmə hərəkəti 
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etməklə bərabər, rotorla birlikdə fırlanma hərəkəti də edir. Qazın 

fırlanma hərəkətinin qarşısını almaq üçün maşının gövdəsində 

istiqamətləndirici aparatı təşkil edən tərpənməz kürəklər 5 

bərkidilir. İstiqamətləndirici aparatın kanalları ilə qaz növbəti 

pilləyə və ya basqı boru kəmərinə daxil olur. Kürəklərin 4 hər bir 

eninə  cərgəsi  və  istiqamətləndirici kürəklərin 5 qonşu cərgəsi bir  

pilləni təşkil edir. Fırlanan kürəklərlə 4 qaza verilən kinetik enerji,   

 
Şəkil 6.58. Oxlu kompressorun quruluşu: 1 - gövdə; 2 - rotor; 3 – 

girişistiqamətləndirici kürək; 4 - işçi kürək; 5 - istiqamətləndirici kürəklər; 6 – 

giriş qol borusu; 7 - çıxış qol borusu; 8 - diffuzor 

qaz istiqamətləndirici kürəklərdən 5 keçdikdə, statik basqıya 

(təzyiqə) çevrilir.Qaz kompressora qol boru 6 ilə daxil olur, 

istiqamətləndirici kürəklə 3fırladılır, ardıcıl olaraq ox boyu bütün 

pillələri keçir və tələb olunan təzyiqə qədər sıxılmış halda 

diffuzordan 8 keçməklə qol boru 7 vasitəsilə basqı qaz kəmərinə 

ötürülür. Qazın bir pillədə sıxılma dərəcəsi adətən 1,151,20-dən 

artıq olmur. Böyük sıxma dərəcəsi əldə etmək üçün oxlu 

kompressorları çoxpilləli hazırlayırlar: pillələr sayı adətən 20-dən 

artıq olmur. Bu halda rotorun çevrəvi sürəti 400 m/san -yə çatır. 

Şəkil 6.58-də göstərilmiş oxlu kompressorun sıxma dərəcəsi 3,5 

olmaqla, verimi 76 500 m
3
/saat havadır, sərf etdiyi güc 4130 kVt- 

dır. 
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Qazın təzyiqi pillədən pilləyə keçdikcə artdığından, 

kürəklərin hündürlüyü uyğun olaraq azaldılır. Kürəklərin 

hündürlüyü kiçildikdə pillənin f.i.ə. azalır. Hesablamalar göstərir 

ki, hündürlüyü 30  40 mm-dən az olan kürəkdən istifadə edilməsi 

məqsədəuyğun deyildir. Ona görə də bəzi hallarda, oxlu 

kompressorun son 3  4 pilləsini bir mərkəzdənqaçma (şəkil 6.59)  

ilə əvəz edirlər.          

 

Mərkəzdənqaçma kompressorlarından oxlular sıxılan qazın 

rotorun oxu boyu istiqamətlənmiş, kəskin kənara çıxmalar 

olmadan hərəkətilə fərqlənirlər. Kürəklərin aerodinamik 

formasının mükəmməlliyi və onlarla gövdə arasında kiçik 

araboşluğu sayəsində oxlu kompressorlarda mərkəzdənqaçma 

maşınlardakından daha yüksək f.i.ə. (=0,900,92) əldə edilir. 

Oxlu kompressorların yığcamlığı da onun üstün cəhətlərindəndir.                                                                   

Oxlu kompressorlar 50005500 dövr/dəq. sürətlə fırlanan 

buxar və ya qaz turbinlərilə hərəkətə gətirilirlər. Bu kompressorlar 

sıxılan qaz soyudulmadan işləyirlər. Oxlu kompressorların 

məhsuldarlığı mərkəzdənqaçma kompressorlarınkı kimi 

tənzimlənir. Oxlu kompressorlar optimal şəraitdən fərqli 

rejimlərdə işlədikdə f.i.ə.-nın kəskin düşməsi müşahidə olunur. 

 

Şəkil 6.59. Sonuncu 

mərkəzdənqaçma pilləli oxlu 

kompressor: 1-oxlu kompres-

sor; 2- mərkəzdənqaçma pilləsi 
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6.7. Axınlı kompressorlar 

        Qazların sıxılması və seyrəldilməsi üçün axınlı 

kompressorlar (injektorlar) və vakuum-nasoslar (ejektorlar) ən 

sadə quruluşlardır. Bu tip kompressorlarda axının sürətlənməsi 

müxtəlif xüsusi enerjili axınların qarışması nəticəsində baş verir. 

Sorulan (passiv) qazın sıxılması yüksək təzyiqlə verilən (aktiv) 

qazın kinetik enerjisi hesabına həyata keçirilir. Beləliklə, aktiv 

qazın enerji ehtiyatı passiv qazın sıxılmasına sərf edilir. Nəticədə, 

sərfi aktiv qazınkından çox, təzyiqi isə az olan axın alınır. Axınlı 

sıxılmada itkilər aktiv qazın enerjisinin 25-dən 80-nə qədərini 

təşkil edirlər. Ona görə də axınlı sıxılmanın iqtisadi səmərəliyi 

mexanikilərdən aşağıdır.                                 

        İnjektorlarda işçi cisim və sıxılan mühit, bir qayda olaraq 

bircinslidirlər, yəni buxar və qaz daha yüksək təzyiqli həmin 

buxar və qazla sıxılır. Ejektorlarda işçi cisimlər sorulan mühitin 

təbiətindən asılı olmayaraq, buxar, qaz, eləcə də maye ola bilərlər. 

İşçi cisimdən asılı olaraq buxar-,qaz- və suaxınlı quruluşları 

fərqləndirirlər.                                                                                            

        Buxaraxınlı və qazaxınlı injektorlarda (ejektorlarda) 

injeksiyalayıcı buxar (qaz) ucluqda 1 (şəkil 6.60) p1təzyiqindən 

sorulan buxarın (qazın) p2 təzyiqinə qədər genişlənərək, böyük 

sürətlə (çox halda 1000 m/san.-dən artıq) qarışma kamerinə 2 

daxil olaraq, müəyyən miqdar sıxılan buxarı (qazı) özü ilə aparır. 

Əmələ gələn qarışıq daha sonra sıxılma kamerindən 2 keçir. 

Burada sürətin düşməsi nəticəsində onun təzyiqi tələb olunan 

səviyyəyə p3-ə qədər qalxır. Deməli, p1p3p2. 

        Qazların və buxarların sıxılması və seyrəldilməsi quruluşları 

arasında axınlılar ən aşağı f.i.ə.-na, nadir hallarda 0,300,35-dən 

yüksək, malikdirlər. Buna baxmayaraq, yığcamlığı, tərpənən 

hissələrin olmaması, quruluşunun və xidmətin sadəliyi, eləcə də 

işində yüksək etibarlılığı sayəsində onların istifadəsi bir çox 

hallarda əlverişlidir.                                                                                          
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6.8. Vakuum-nasoslar 

        Bir sıra hallarda kimyəvi proseslərin seyrəlmiş mühitdə 

(vakuumda) aparmaq lazım gəlir. Yaradılmış vakuumu normal 

təzyiqin pa faizlərilə ifadə edirlər, yəni (pap0)/pa100% (p0qalıq 

təzyiq). Vakuum yaratmaq üçün işlədilən maşınlar vakuum-

nasoslar adlandırılırlar. Onlara qazı və ya buxar-qaz qarışığını 

seyrəlmiş mühitdən soran və atmosferə tullamaq üçün kifayət 

edən təzyiqə qədər sıxan kompressorlar kimi baxmaq olar. 

        Vakuum-nasosların   kompressorlardan   konstruktiv   fərqini  

müəyyənləşdirən xüsusiyyəti onun yüksək sıxma dərəcəsidir. Belə 

ki, məsələn, əgər vakuum-nasos qazı (havanı) 0,005 MPa 

(vakuum 95) təzyiqdə sorur və onu nasosun çıxışındakı 0,11 

MPa (0,01 MPa izafi təzyiq basqı klapanının və boru kəmərinin 

müqavimətini dəf etmək üçün lazımdır) təzyiqə qədər sıxırsa, 

onda sıxma dərəcəsi  = ps/pb = 0,11/0,005 = 22 olduğu halda, 

birpilləli pistonlu kompressorlarda sıxma dərəcəsi  = 8-dən artıq 

deyildir.                                                        

        Pistonlu vakuum-nasoslar. Pistonlu vakuum-nasosun 

quruluşu ikitəsirli pistonlu kompressorunkuna oxşayır. Vakuum-

kompressorun effektivliyini artırmaq üçün, adətən pistonun 

gedişinin sonunda onun hər iki tərəfindəki təzyiqləri 

bərabərləşdirən, müxtəlif konstruksiyalı  xüsusi buraxıcı 

quruluşlar nəzərdə tutulur. Bu quruluşlardan biri maşının 

silindrindəki buraxıcı kanallar k-dır (şəkil 6.61).  

Şəkil 6.60 Axınlı kompres- 

sorun sxemi və təzyiqin 

dəyişmə qrafiki: 1-ucluq; 2-

sıxma kameri; 3-qarışma kameri 
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Bu kanallar olmadıqda, pistonla silindrin qapağı arasındakı 

ölü fəzada qalmış p2 təzyiqli sıxılmış qazın qalığı pistonun soldan 

sağa hərəkətində p1 sorma təzyiqinə qədər genişləndikdən sonra 

sorma baş verir. Vakuum-nasoslarda isə piston sol kənar vəziyyəti 

aldıqda, qalıq qaz, p1 təzyiqi altında olan silindrin sağ boşluğuna 

keçir. Bu halda ölü fəzadakı təzyiq p1-dən p0-a qədər düşür və 

sorma demək olar ki, pistonun gedişinin lap başlanğıcında 

başlayır. Pistonun sağ tərəfindəki, yəni onun sağdan sola gedişin- 

dəki proses də analoji olaraq gedir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

buraxıcı quruluşlu maşınlarda sərf olunan güc bir qədər artıq olur, 

çünki bu halda sıxılmış qazın buraxılan miqdarının genişlənmə işi 

itir. Birpilləli pistonlu vakuum-nasoslar adətən 96%-ə qədər 

vakuum yaradırlar; daha dərin vakuum (99,9%-ə qədər) yaratmaq 

üçün ikipilləli pistonlu vakuum-nasoslardan istifadə edilir. 

Rotorlu vakuum-nasoslar. Yuxarıda baxılmış rotorlu 

kompressorlar ancaq qazları sıxmaq üçün deyil, həm də onları 

seyrəltmək məqsədilə, yəni vakuum-nasoslar kimi də tətbiq oluna 

bilərlər. İki (şəkil 6.62, a), dörd (şəkil 6.62, b) və bəzən çoxsaylı 

(şəkil 6.62,c) lövhələrlə hazırlanan lövhəli vakuum-nasoslar geniş 

tətbiq tapmışlar. Kiçik diametrli rotorlarda mərkəzdənqaçma 

qüvvəsi lövhələri gövdənin daxili səthinə kip sıxmaq üçün kifayət 

etmədiyindən, onlar əlavə olaraq yaylarla sıxılırlar. Baxılan 

nasoslar 713 kPa qalıq təzyiqi yaratmağa imkan verirlər; 

ikipilləli və üçpilləli maşınlarda isə uyğun olaraq, 1,3 kPa və 0,13 

kPa qalıq təzyiqi əldə edilir.  

Vakuum-nasosların əsas çatışmazlığı, onun lövhələri azacıq 

yeyildikdə,  qazın  basqı tərəfindən sorma tərəfinə keçməsinə görə 

Şəkil 6.61. Buraxıcı kanallı vakuum-

nasosun silindrinin sxemi:1-silindr; 2-

piston; 3-ştok; 4-kipləşdirmə 
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Şəkil 6.62. Rotorlu vakuum-nasoslar: a – iki lövhəli; b – dörd lövhəli; c –  

çox lövhəli 

f.i.ə.-nın azalmasıdır. Bundan başqa yüksək sıxılma dərəcəsi qazın 

temperaturunun xeyli yüksəlməsinə səbəb olur. Rotorda lövhələrin 

sayının artırılması maşının yeyilməyə həssaslığını azaldır. Bu 

halda vakuum-nasosun konstruksiyası bir qədər mürəkkəbləşir və 

ölü fəzanın həcmi artır. Sonuncu çatışmazlığı aradan qaldırmaq 

üçün, pistonlu vakuum-nasoslarda olduğu kimi, ölü fəzanı ən 

alçaq təzyiqli kamerlə əlaqələndirən kanalın köməyilə qazın 

buraxılması həyata keçirilir (şəkil 6.62,c).                                                        

        Qabaqlar təsvir olunmuş maye halqalı kompressorlardan 

vakuum yaratmaq məqsədilə (maye halqalı vakuum-nasoslar) 

geniş istifadə edilir. Yaxşı icrada bu maşınlar 98%-ə qədər 

vakuum yaratmağı təmin edirlər. Alçaq f.i.ə.-na (0,400,45) malik  

olmaları, onların əsas çatışmazlığıdır.         
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        Başqa tip vakuum-nasoslar. 9095% seyrəlmə yaratmaq 

üçün qabaqlar təsvir edilmiş burulğanlı nasoslar istifadə edilə 

bilərlər. Bu maşınların f.i.ə. xeyli kiçikdir: 3050% arasında 

dəyişir.                                                     

        Yuxarıda qeyd edildiyi kimi axınlı quruluşlar  ejektorlar 

vakuum yaradılmasında müvəffəqiyyətlə tətbiq olunurlar. 

Ejektorların quruluşunun sadəliyi artıq enerji sərfinə bəraət 

qazandırdıqda, onların istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

Birpilləli ejektorlarda yaradılan vakuum 90%-dən artıq olmur. 

(0,130,06) kPa (99,8799,94% vakuum) hədlərində qalıq təzyiqi 

yaratmaqdan ötrü aralarında soyuducu olan iki və ya üç ejektoru 

 ardıcıl birləşdirirlər.                        

6.9.Müxtəlif tip kompressorların müqayisəsi və tətbiq sahələri 

        Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hər bir tip kompressorun 

xarakterik xüsusiyyətlərilə müəyyənləşən, həmişə ciddi 

məhdudlaşmayan  əlverişli tətbiq sahələri mövcuddur.                                                      

        Pistonlu kompressorlar bir sıra xüsusiyyətləri: məhsuldarlığın  

qeyri-məhdud kiçik qiymətlərində yüksək sıxma dərəcəsinin 

(1500 və daha çox) yaradılma mümkünlüyü, konstruksiyasının 

sadəliyi, yüksək f.i.ə. sayəsində kompressor maşınlarının ümumi 

istehsalında əhəmiyyətli yer tuturlar. Eyni zamanda bu maşınların 

xeyli çatışmazlıqları: a) iriliyi, maşının böyük çəkisi, maşının 

məhsuldarlığının yuxarı həddinin nisbətən az olması (12000  

15000 m
3
/saat), elektrik mühərrikilə birbaşa əlaqələndirilməsinin 

mümkün olmaması və tutduğu sahənin böyüklüyünü şərtləndirən 

alçaq gedişliyi; b) iri özülün olmasını tələb edən, irəli-geri hərəkət 

nəticəsində yaranan böyük ətalət qüvvələri; c) sıxılan qazın sürtkü 

yağı ilə çirklənməsi; ç) qazın sorulmasının və vurulmasının qeyri-

müntəzəmliyi; d) tez yeyilən sürtünən hissələrin çoxluğu; e) qazın 

çirklənməsinə həssaslığı; g) yüksək qiyməti; f) xidmətin 

mürəkkəbliyi da vardır. Sadalanan çatışmazlıqlar pistonlu 

kompressorların tətbiq sahələrini məhdudlaşdırır. Sıxma 

dərəcəsinin 2-dən aşağı qiymətlərində hidravliki (klapanlarda) və 



254 

 

mexaniki itkilərin artması səbəbindən, onların istifadəsi itisadi 

cəhətdən səmərəsiz olur.                                                                                                   

        Mərkəzdənqaçma kompressorları itigedişli olduqlarından 

yuxarıdakı çatışmazlıqları yoxdur. Onlar daha sadə quruluşu və 

işinin etibarlığı, yığcamlığı və az çəkisi, az sahə tutması və daha 

yüngül özülü, verimin fasiləsizliyi və müntəzəmliyi, daxili 

yağlanmanın və qazın yağla çirklənməsinin olmaması, elektrik 

mühərrikilə birbaşa birləşmənin mümkünlüyü, daha aşağı qiyməti 

və xidmətin yüngüllüyü ilə fərqlənirlər. Məhsuldarlığının yuxarı 

həddinin yüksək olması (180000 m
3
/saat-dan çox) 

mərkəzdənqaçma kompressorlarının böyük üstünlüyüdür. Bu 

maşınların çatışmazlıqlarına pistonlu kompressorlarla müqayisədə 

f.i.ə.-nın bir qədər aşağı olması və məhsuldarlığının aşağı 

həddinin məhdudluğu (5400 m
3
/saat həddlərində) aiddirlər. Ancaq 

6000 m
3
/saat və daha çox məhsuldarlıqlı mərkəzdənqaçma 

kompressorları kapital qoyuluşunun və istismar xərclərinin 

azalması ilə əlaqədar olaraq, çox halda iqtisadi cəhətdən daha 

səmərəlidirlər. İş ondadır ki, yüksək sıxma dərəcəsinin təmin 

edilməsi işçi çarxların böyük çevrəvi sürətilə əlaqədardır, alçaq 

məhsuldarlıq isə onların ölçülərinin kəsgin azalmasına, yəni f.i.ə.-

nın xeyli düşməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə, mərkəzdənqaçma 

kompressorların alçaq və orta sıxma dərəcələrində yüksək 

məhsuldarlıq tələb olunan sahələrdə tətbiqi daha 

məqsədəuyğundur.                   

        İki əsas tip  pistonlu və mərkəzdənqaçma kompressorlar 

bir-birilə rəqabət aparmır, ancaq biri digərini tamamlayır: hər bir 

konkret halda maşının optimal tipinin seçilməsi, onun iş şəraitin 

uyğunlaşmasından asılıdır.                                                                                                                      

        Oxlu kompressorlara mərkəzdənqaçma maşınların, demək 

olar ki, bütün üstünlükləri və çatışmazlıqları aiddirlər. Hər şeydən 

öncə, onlar arasındakı fərqə məhsuldarlığın aşağı və yuxarı 

həddlərinin daha yüksək olmaları aiddir. Məhsuldarlıq 45 

m
3
/san.-dən az olduqda, kürəklərin hündürlükləri olduqca 

azaldığından, f.i.ə.-nın azalması müşahidə olunur. Oxlu 
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kompressorların məhsuldarlığının yuxarı həddi 170 m
3
/san.-yə 

(612000 m
3
/saat-a) çatır, ancaq sıxma dərəcəsi nadir hallarda 12-

ni keçir.  

        Sıxma dərəcəsi 1215-ə qədər (o cümlədən qazları 2030 

MPa-a qədər sıxmaq üçün), məhsuldarlıq isə 8 m
3
/san-ə qədər 

olduqda, vintli kompressorlardan istifadə edilməsi daha sərfəlidir. 

Onlar olduqca yığcamdırlar, birbaşa elektrik mühərrikilə 

əlaqələndirilir, daxili yağlanma tələb etmir, eləcə də bərabər və 

müntəzəm verimə malikdirlər. Mərkəzdənqaçma maşınlarından 

f.i.ə.-na görə geridə qalırlar. Yüksək dəqiqliklə hazırlanma tələb 

etmələri və sıxılan qazın çirklənmələrinə yüksək həssaslığı vintli 

kompressorların çatışmazlıqlarıdır.                                                                                

       Lövhəli kompressorların quruluşları pistonlularla müqayisədə 

xeyli sadədir, 56 dəfə az sahə tələb edir, elektrik mühərrikilə 

birbaşa birləşdirilir, bərabər verimə və az çəkiyə malikdirlər və 

ağır özülə ehtiyacları yoxdur. Mərkəzdənqaçma maşınlarından 

fərqli olaraq, onlar kiçik və orta məhsuldarlıqlar üçün hazirlana 

bilərlər. Bu halda lövhəli maşınların f.i.ə. daha yüksək olmaqla, 

basqının məhsuldarlıqdan asılılığı az nəzərə çarpır. Lövhəli 

kompressorların çatışmazlıqlarına sıxma dərəcəsinin məhdudluğu 

(34), mexaniki f.i.ə.-nın kiçik olması, yüksək hazırlanma 

dəqiqliyi aiddirlər.                                                                                                                                                   

        İki fırlanan pistonlu kompressorların quruluşları pistonlulara 

nisbətən sadə olmaqla yığcamdırlar. Mərkəzdənqaçma, oxlu və 

vintli maşınlar kimi daxili yağlanması yoxdur, ancaq bu halda 

hazırlanmaları üçün yüksək keyfiyyətli materiallar tələb etmirlər 

və çox halda daha yüksək f.i.ə.-na malik olurlar. Bununla bərabər, 

qaz sızmalarının artması və f.i.ə.-nın azalması səbəblərindən 

sıxma dərəcələri 1,22,0-dən artıq olmur.                                                                        

        Baxılan maşınlar arasında maye halqalı kompressorlar 

quruluşlarının ən sadə olması və işdə etibarlığı ilə fərqlənməklə, 

tozlu qazların sıxılmasında da işlədilə bilərlər.Onlarda sıxma 

dərəcəsi məhduddur (1,51,8), f.i.ə. isə çox aşağıdır (0,400,45).                                                          
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        Axınlı kompressorlar quruluşlarına görə olduqca sadədir, 

yığcamdır, işdə etibarlıdırlar. Bununla yanaşı, çox kiçik f.i.ə.-na 

malik olduqlarından, onların tətbiqi xüsusi hallarla məhdudlanır.  

Sıxılan qazların böyük miqdarı və yüksək sıxılma dərəcələrilə 

xarakterizə olunan kimyəvi istehsalın müasir miqyasında, bir sıra 

hallarda, müxtəlif tipli kompressorların: mərkəzdənqaçma və 

pistonlu, oxlu və mərkəzdənqaçma və i.a. uyğunlaşdırılması daha 

məqsədəuyğundur. Belə uyğunlaşmalarda hər bir kompressora 

optimal iş rejimi təmin etmək mümkün olur. Digər tərəfdən, tez-

tez müxtəlif kompressorların optimal iş rejimləri məlum hədlərdə 

üst-üstə düşdüyündən, bir sıra hallarda iş parametrlərinə görə bir 

neçə tip kompressor eyni göstəricili ola bilər. Onda optimal 

variant dəqiq iqtisadi hesablamalar əsasında  seçilir. 

        Şəkil 6.63-də müxtəlif tipli kompressorların məhsuldarlıq və 

 basqı təzyiqindən asılı olaraq, tətbiq sahələri göstərilmişdir. 

 
Şəkil 6.63. Müxtəlif  tipli kompressorların tətbiq sahələri: 1, 2, 3 - şaquli, 
oppozit və bucaqlı pistonlu; 4, 5 - oxlu və mərkəzdənqaçma turbokompres- 

sorlar; 6 - rotorlu 
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7. MEXANİKİ QARIŞDIRICILARIN İNTİQALLARI 

        Kimyəvi avadanlığın mexaniki qarışdırıcılarına  fırlanma 

hərəkəti verən  quruluşa intiqal deyilir. İntiqallarda hərəkətverici 

qüvvə rolunu əsasən elektrik enerjisi (elektrointiqallar), bir sıra 

hallarda isə  maye (yağ) və qazın (havanın) izafi təzyiqi (hidro- və 

pnevmointiqallar)  oynayır. 

        İntiqallar standartlaşdırılmışlar. Onların olduqca müxtəlif 

konstruksiyaları mövcuddur. İtigedişli pərli və turbinli 

qarışdırıcıların dövrlər sayı böyük olduqda ( 3050 san
-1

)  intiqal 

və elektrik mühərriki pazlı qayışla əlaqələndirilir (şəkil 7.1). Bəzi 

hallarda isə intiqal və elektrik mühərriki eyni valda oturdulurlar. 

Əksər hallarda elektrik mühərrikindən intiqala ötürmə reduktor 

vasitəsilə həyata keçirilir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əvvəllər vintli və ya konus çarxlı reduktorlar (şəkil 7.2, a,b) 

tətbiq edilirdisə, hal-hazırda bir qayda olaraq,  elektrik mühərriki 

şaquli yerləşən   silindrik və ya planetar ötürməli reduktorlar 

(şəkil 7.2, c,ç) daha geniş istifadə olunur.         

Planetar mühərrik-reduktor yığcam və yaxşı xarakteristikala- 

ra malik olmaqla, onun güc və dövrlər sayı geniş hədlərdə dəyişə 

bilir. 

Şəkil 7.1. Pazlı qayış ötürməli intiqal: 
1 - elektrik mühərriki; 2 - qayış ötürməsi; 

3, 4 - dayaqlar; 5 - mufta; 6 - val 
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Şəkil  7.2.  Qarışdırıcıların  intiqallarının  kinematik  sxemi:  1  -qasnaq; 
2-reduktor; 3-elektrik mühərriki 

 

Şəkil 7.3-də intiqalların yerləşdirilməsinin geniş yayılmış 

konstruktiv sxemləri göstərilmişdir. Nəzərə alınmalıdır ki, 

qarışdırıcılara böyük radial qüvvələr təsir göstərir. İtigedişli 

qarışdırıcılarda bu qüvvələr, əsasən dinamik yüklərin hesabına, iri 

və asta gedişlilərdəisə maye dalğalarının təsiri nəticəsində yaranır.     

        Ağır yüklənmiş vallar bilavasitə intiqala birləşdirilərkən 

onların tez-tez sınması, intiqal yastıqlarının sürətlə yeyilməsi və 

ya radial yüklərə hesablanmamış kipgəcin tezliklə sıradan çıxması 

baş verir. Qarışdırıcının valının iş şəraitini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə axırda yastıq və ya yuxarı hissədə bir (şəkil 7.3.b) və 

ya iki (şəkil 7.3.c) aralıq yastıqları nəzərdə tutulur. Aralıq 

yastıqlar dayağın daxilində yerləşdirildiklərindən, onun  

hündürlüyünü xeyli artırır. Buna baxmayaraq, qarışdırıcı 

quruluşun normal işini təmin etmək üçün bəzən intiqalın qabarit 

ölçülərinin artırılması məqsədəuyğun sayılır.     

        Yüklərin paylanması nöqteyi-nəzərindən valın sonundakı 

dayağa malik olan intiqallar daha səmərəlidir. Lakin, bir sıra 

hallarda (mühitin korroziya və ya eroziya təsirləri) onların 

istifadəsi  mümkün olmur. 

Şəkil 7.3, ç-də alçaq dayaqlı intiqal göstərilmişdir. 

Beləquraşdırılmada yastıqlar daha əlverişli şəraitdə işləyir. 
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Hidromotorlu    intiqallar     kimya    sənayesinin     müxtəlif 

sahələrində geniş tətbiq tapmışdır.Bu halda valın fırlanması təzyiq 

altında verilən mayenin enerjisi hesabına baş verir. Valın dövrlər 

sayı maye (yağ) xəttinin en kəsik sahəsini ventilin köməyilə 

dəyişməklə  tənzimlənir. Elektrik intiqalı ilə müqayisədə 

hidrointiqallar bir sıra üstünlüklərə malikdir dövrlər sayı pilləsiz 

tənzimlənir,  partlayış təhlükəli şəraitlərdə belə istismarın mütləq 

təhlükəsizliyi təmin edilir və s. Hidromotorlar sentrifuqlarda, 

qarışdırıcılı reaktorlarda və digər avadanlıqlarda tətbiq olunurlar.                                                            

İntiqalların əsas düyünlərinə dayaqlar, valın sonundakı yastıq, 

valın kipləşdiricisi və valları birləşdirən muftalar daxildir.                                                                                                    

Şəkil 7.3. İntiqalların 

quraşdırılmasının kons- 

truktiv sxemləri: 1-mühər- 

rik-reduktor; 2, 3 - dayaqlar; 
4 - mufta; 5 - yastıq; 6 - val;  

7 - kipləşdirici; 8 - sondakı 

yastıq 
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7.1. Dayaqlar 

         İntiqallar çuqundan tökülən və ya adi karbonlu poladdan 

qaynaqla  hazırlanan dayaqlarda 2, 3 (şəkil 7.3.) quraşdırılırlar. 

Dayaqları aparatın üst qapağına və ya  dibinə qaynaq edilmiş 

qalın lövhəyə  bobışkaya bərkidirlər. Dayaqlar yuxarı və aşağı 

birləşdirici flansları olan silindr və ya kəsik konus şəklində 

olurlar. Yığma və sökmə əməliyyatlarının rahatlığı üçün 

dayaqlarda kəsiklər nəzərdə tutulur. Intiqalın yuxarı hissəsinin  

aralıq yastıqları dayaqlarda bərkidilirlər.                               

7.2. Valın sonundakı yastıq 

        Bir sıra intiqallarda  valın aşağı ucunu mütəhərrik bərkitmək 

üçün yastıq  dayaq nəzərdə tutulur. Sondakı yastıq (şəkil 7.4) 

dirək1 və ona boltlarla 7 bərkidilən yastıqdan 2 ibarətdir. Yastıqda 

ştiftlə  5  tərpənməz   oymaq  4,  valın   aşağı   ucuna  isə  boltla  6  

 
 

Şəkil 7.4. Sondakı yastıq: 1-dirək; 

2-yastıq; 3-tərpənən oymaq; 4-

tərpənməz oymaq; 5-ştift; 6,7-boltlar 
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tərpənən oymaq 3 bərkidilir. Tərpənən oymaq valla birlikdə 

tərpənməz oymağın içində fırlanır. Oymaqlar çuqun, tunc, qrafit, 

tekstolit və ya ftorplast-4 materiallarından, digər hissələr neytral 

mühitlər   üçün   karbonlu   poladdan,   yeyici   mühitlər  üçün  isə 

korroziyaya dayanıqlı materiallardan hazırlanırlar.   

7.3. Kipləşdiricilər 

        Kipləşdiricilərin vəzifəsi vakuum altında işləyən 

avadanlıqlara  havanın daxil olmasının və təzyiq altında işləyən 

avadanlıqdan isə mühitin xaricə sızmasının qarşısını almaq və ya 

mümkün qədər azaltmaqdır. Düzxəttli irəli-geri hərəkət edən 

ştokların (məs., pistonlu nasos və kompressorlarda, siyirtmələrdə) 

və fırlanan valların (məs., mərkəzdənqaçma nasosları və 

qarışdırıcılı aparatlarda) avadanlıqlara daxil olduğu keçidlər 

kipləşdirilməlidirlər. Ölçülərinin kiçikliyinə baxmayaraq, 

kipləşdirmə düyünləri aparat və texnoloji qurğuların normal işinin 

təmin edilməsində mühüm rol oynayırlar.  

        Neft  emalı  və  kimya sənayesində əsasən zəhərli, yanğın və  

partlayış  təhlükəli  mühitlər   emal  edildiyindən,  kipliyin   təmin 

edilməsi daha böyük önəm daşıyır.  

        Mühitin təzyiq və yeyiciliyindən asılı olaraq 

hidroqıfıllardan, manjetli, kipgəcli və üzlü kipləşdirmələrdən 

istifadə olunur.                                                                                                           

Hidravliki qıfıllar. Hidroqıfıllar işçi mühiti toz və çirkin 

düşməsindən, eləcə də aparatın daxili boşluğunu ətraf mühitlə 

görüşmədən qorumaq üçün tətbiq olunurlar. Hidroqıfıllar 

atmosfer təzyiqi altında işləyən, tam dolmamış aparatlarda yeyici, 

zəhərli, yanğın- və partlayış təhlükəli olmayan mühitlərin 

qarışdırılmasında istifadə edilirlər. Bağlayıcı maye kimi 

qarışdırılan və ya istənilən neytral maye işlədilə bilər. Hidroqıfıllı 

aparatındaxili boşluğu boru xəttilə atmosferlə əlaqələndirilməlidir.  

Səkil 7.5-də  hidroqıfılların  iki  tipi  göstərilmişdir.Tərpənən 

və  tərpənməz   hissələrin   və   onlar   arasındakı   araboşluğunun 
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ölçüləri aparatın ölçülərindən, qarışdırıcının valının diametrindən 

və fırlanma tezliyindən asılı olaraq, qəbul olunur. Şəkil 7.5,a-da 

göstərilən hidroqıfıl aparatın həcmi V  0,63 m
3
, valın diametri 

40-dan  130 mm-ə qədər və fırlanma tezliyi n  5,3 1/san. (320 

dövr/dəq.), şəkil 7.5,b-dəki isə aparatın həcmi V  0,63 m
3
, valın 

diametri 25 və 40 mm və fırlanma tezliyi n  25 1/san. (1500 

dövr/dəq.) olduqda istifadə olunurlar. Hidroqıfıllar aparatdakı 

mühitin temperaturu 20C-dən  +80C-yə qədər dəyişdikdə 

işlədilirlər.  

        Manjetli kipləşdirmə. Aparat neytral, partlayış və yanğın 

təhlükəli olmayan maye ilə tam və ya qismən doldurulduqda, 

valla gövdə arasındakı araboşluğunu kipləşdirmək məqsədilə 

manjetli kipləşdirmə tətbiq edilir.  

Şəkil 7.6-da manjetli kipləşdirmənin elementi 

verilmişdir.Manjeti 1 oymaqla 5 sıxdıqda onun ətəkləri aralayıcı 

element 2 vasitəsilə vala 3 sıxılır və lazımi kiplik yaradılır. 

 

Şəkil 7.5. Ümumi məq- 

sədli (a) və kiçik ölçülü 

(b) aparatlar üçün hidro- 

qıfıllar: 1-hidroqıfılın göv- 

dəsi; 2-fırlanan qalpaq; 3-

kipləşdirici halqa; 4-tərpən- 

məz stəkan; 5-bolt; 6-ştift 
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Manjetli kipləşdirmənin tipik konstruksiyaları, o cümlədən 2-

dən 6-ya qədər manjeti olan paket tiplisi (manjetli kipgəc) 0,04 

MPaqalıq təzyiqindən 0,6 MPa izafi təzyiqə qədər, 30C-dən 

+120C-yə qədər temperatur şəraitlərində, diametri 20-dən 160 

mm-ə qədər olan valın fırlanma tezliyi 50 1/san. (3000 dövr/dəq.) 

olduqda tətbiq olunurlar. Manjetli kipləşdirmə 2000 saat və daha 

artıq müddətdə dayanmadan qüsursuz işləyə bilirlər.  

        Kipgəcli kipləşdirmə. Bu növ kipləşdirmələr nisbətən alçaq  

izafi təzyiq ( 0,6 MPa) və temperaturlarda ( 70C) tətbiq 

olunmaqla, zəhərli və partlayış təhlükəli mühit emal edilən 

aparatlarda onların istifadəsi məsləhət görülmür. Kipgəcli 

kipləşdirmələrin müxtəlif variantları şəkil 7.7-də göstərilmişdir. 

Ən sadə kipcək  (şəkil 7.7,a) gövdə 1, sıxıcı oymaq (qapaq) 2, 

kipcəkin doldurması 3, sancaqlar 4 və doldurmanın söykənmə 

oymağından 5 ibarətdir. 

        Kipgəcli kipləşdirmə  valın səthinin yüksək təmizlikdə 

emalını tələb edir. Doldurmanın vala etibarlı sıxılması üçün sıxıcı 

və söykənmə oymaqlarının doldurmaya tərəf yönələn səthləri, 

adətən konus şəkilli hazırlanır. Sıxıcı oymağın dairəvi və ya oval 

flansı olur. Kipgəcin doldurmasının qalınlığı (mm-lə)   təqribi 

olaraq   sd=(1,52,5) d  (d  valın diametri, mm) götürülə bilər. 

Bu qiymət doldurmanın  standart ölçülərinədək (3, 4, 5, 6, 8, 10, 

13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 42 və 50 mm) yuvarlaqlaşdırılır. 

Kipgəc qutusunun hündürlüyü h = (5  8) sd, yüksək təzyiqlərdə  

isə h=(1012)sd qəbul edilir. Bu hündürlük artdıqca kiplik 

yüksəlir, lakin sürtünmədə yaranan itki də artır. Sıxıcı oymağın 

silindrik hissəsinin hündürlüyünü h1=(0,40,5)h qəbul etmək olar. 

Şəkil 7.6. Manjetli kipləşdirmə: 1-

manjet;2-aralayıcı element; 3-val; 4-gövdə; 

5-oymaq 
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Şəkil 7.7. Kipgəcli kipləşdirmə: a - sadə tipli; b - batırılmış tipli; c - 

ayırıcıhalqalı və su köynəkli; ç - sıxıcı yaylı; 1 - gövdə; 2 - sıxıcı oymaq; 3 - 

doldurma; 4 - sancaq; 5 - söykənmə oymağı; 6 - ayırıcı halqa; 7 - su köynəyi;    

8 – soyuducu və ya yağlayıcı mayenin verilmə deşiyi; 9 - sıxıcı yay 

 

Kipgəcin gövdəsi aparatın üstündə qoyulur (şəkil 7.7 a,c,ç) və 

ya onun içinə (şəkil 7.7,b və 7.8)  batırılır. Aparatın içinə 

batırılmış kipgəc intiqalın hündürlüyünü qismən azaltsa da, ona 

xidmət çətinləşdiyindən bu konstruksiyanı uğurlu hesab etmək 

olmaz. Aparatda yüksək temperatur olduqda, batırılmış kipcəyin 

tətbiqi, xüsusilə məqsədəuyğun deyildir. Mühitin yüksək 

temperaturlarında və ya sürtünmə nəticəsində xeyli istilik 

ayrıldıqda kipgəci su köynəyilə ( şəkil 7.7, c) soyudurlar.    
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Kipgəcdən sızmanın qarşısını tam almaq məqsədilə nisbətən 

mürəkkəb konstruksiyalı  məsələn, əks təzyiqli kipgəcdən 

istifadə edilir. Bu halda doldurma halqalarla   ayrılır və halqalar 

ətrafına aparatdakı təzyiqdən azaciq artıq təzyiq altında  təsirsiz 

qaz verilir. Beləliklə, mühitin aparatdan sızmasının qarşısı alınır. 

Təsirsiz qaz əvəzinə aparat daxilindəki təzyiq hesabına xüsusi 

yağdandan verilən kipləşdirici mayenin istifadəsi daha geniş 

yayılmışdır. Aparatdakı mühitdən asılı olaraq, kipləşdirici maye 

kimi su, sürtgü yağı, gənəgərçək yağı və s. işlədilə bilər. 

Kipləşdirici mayenin temperaturu buraxılabiləndən alçaq, təzyiqi 

isə mühitinkindən (0,05  0,15)MPa qədər artıq olmalıdır.  Sıxıcı 

oymaqla doldurmanı sıxmaq məqsədilə yaydan (şəkil 7.7, ç) da 

istifadə edilə bilər.                                                                                    

Şəkil 7.8-də istehsalatda geniş yayılmış kipgəcli 

kipləşdirmənin konstruktiv eskizi göstərilmişdir. O aparatın 

gövdəsinə 1 bərkidilən gövdə 2, yumşaq doldurma 10 və sıxıcı 

oymaqdan 8 təşkil olunur.  

 
 

        Kipləşdiricinin gövdəsinin aşağı hissəsində doldurmanın 

aşağı hərəkətini məhdudlaşdıran söykənmə oymağı 4 yerləşdirilir. 

Doldurmanın orta hissəsində radial deşik və daxili oyuqları olan 

yağlama halqası 9 nəzərdə tutulur. Sancaqları 7 bağladıqda sıxıcı 

oymaq  doldurmanı  valın səthinə sıxır və o valın səthini örtür. 

Şəkil. 7.8. Aralıq halqalı və 

soyutma kamerli yumşaq 

kipgəcli kipləşdirmə: 1–aparatın  

gövdəsi; 2–kipləşdirmənin gövdə- 

si; 3 – val; 4 – söykənmə oymağı; 

5 – soyutma kameri; 6 – tənzimlə- 

yici oymaq; 7 – sancaq; 8 – sıxıcı 

oymaq; 9 – aralıq halqa; 10 – 

yumşaq doldurma 
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Qatı sürtgü yağı hidravliki qıfıl rolunu oynamaqla, kipləşdiricinin 

kipliyini daha da artırır və sürtünmə əmsalını azaldır. Kipgəc su 

köynəyi 5 vasitəsilə soyudulur.                                                                                                              

        Kipgəcli kipləşdiricinin konstruksiyası doldurmanın rahat 

dəyişdirilməsinə imkan verməlidir. Doldurma kimi yağ, mum, 

sintetik material və ya qrafit hopdurulmuş dairəvi və ya kvadrat 

kəsikli azbest və ya pambıq-kətan qaytanlardan geniş istifadə 

olunur. Rezinlənmiş kipcək qaytanları böyük möhkəmliyə malik 

olmaqla, yüksək kipliyi təmin edirlər. Onların əsas çatışmayan 

cəhəti müntəzəm yağlanmalaridir. 

         Böyük dövrlər sayında, yüksək təzyiq və temperaturlarda 

əlvan metal, bərk plastik kütlə və ya preslənmiş qrafitlərdən 

halqalar şəklində kəsilmiş doldurmalardan istifadə olunur.  

Ftorplast doldurmalar yaxşı antifriksion və yüksək kimyəvi 

dayanıqlıq xassələrinə malikdirlər. Ftorplastlar yonqar və ya nazik 

halqalar şəklində istifadə edilir. Yumşaq qaytan və ya zolaq şəkilli 

ftorplast  kipləndirmə materialı (FKM) da geniş tətbiq tapmışdır.                                 

        Geniş istifadə olunmalarına baxmayaraq, daimi nəzarət tələb 

etmələri, hətta mürəkkəb konstruksiyalarda belə,  sızmanın tam 

aradan qaldırılmasının çətinliyi  kipgəcli kipləşdirmənin  

qüsurlarıdır. Hal-hazırda  daha  mükəmməl  olan üzlü kipləşdirmə  

daha geniş yayılmışdır.                                   

        Üzlü kipləşdirmə. Kipləşdirmə üz səthləri  yayla bir - birinə 

sıxılan tərpənən və tərpənməz halqalardan ibarətdir. 

        Normal istismar edildikdə, daimi xidmət tələb etməməsi, 

yüksək kipliyi təmin etməklə, yeyilməyə dayanıqlığı, yəni 

uzunömürlüyü, val vurduqda belə, istifadəsinin mümkünlüyü üzlü 

kipləşdiricilərin üstünlükləridir.                                                                                                                                                                                                                            

        Üzlü kipləşdirmənin ən məsul düyünü  sürtünmə cütüdür. 

Kipləşdirmənin keyfiyyəti və onun istismarının etibarlılığı, əsasən 

materialdan və sürtünən halqaların səthlərinin təmizliyindən 

asılıdır. Halqalardan biri  bərkliyi az olan materialdan  qrafitdən, 

digəri isə polad, tunc və ya bərk rezindən hazırlanır. Halqalar 

ftorplast-4 və keramikadan da hazırlana bilər. Keramik halqaların 
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kimyəvi dayanıqlı və yeyilməyə davamlı olmalarına baxmayaraq, 

çatlamağa meyl göstərmələri onların əsas çatışmayan cəhətidir.                                                                                                                                           

        Şəkil 7.9-da ən sadə birqat üzlü kipləşdirmə göstərilmişdir. 

Tərpənən halqa 3 valla sərt əlaqələndirilən oymağa 4 bərkidilir. 

Tərpənməz halqa 2 isə çevik element  silfon 1 vasitəsilə  gövdə  

ilə  əlaqələndirilir.  Halqalar  bir-birinə  yayla 5 sıxılır. Halqaların 
 

 

Şəkil 7.9. Birqat üzlü kipləşdirmə: 1-silfon; 2-tərpənməz halqa; 3-tərpənən 
halqa; 4-oymaq; 5-yay; 6-yağ vannası; 7-soyuducu köynək; 8-val 

sıxılma dərəcəsi aparatdakı təzyiqdən asılı olaraq seçilir. Sürtünən 

səthləri yağlamaq lazım gəldiyindən, onları yağ vannasında 6 

yerləşdirirlər. Kipləşdiricidə soyuducu köynək 7 də nəzərdə 

tutulmuşdur.Ayrılan istilik az olduqda, soyutma vannadakı yağla 

həyata keçirilir. Şəkil 7.10-da göstərilən birqat üzlü kipləşdirici  

xüsusi bərkidici 2 vasitəsilə valla 11 əlaqələndirilən tərpənən 

halqadan 5 və  yay 4 və qaykalarla 3  üz səthi ilə tərpənən halqaya 

kip sıxılan tərpənməz halqadan 6 ibarətdir.  

Tərpənməz  halqa  boltlarla 10 silfon düyününə 7  birləşdirilir.                                                     
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Şəkil 7.10. Birqat üzlü kipləşdirmə: 1-qapaq; 2-bərkidici element; 3-qayka; 
4-yay; 5-tərpənən halqa; 6-tərpənməz halqa; 7-silfon; 8-gövdə; 9,10- 

boltlar;11-val; 12-aparatın qapağı; 13-tutucu 
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Gövdə 8 üst qapaqla 1 bağlanmaqla, flans və boltlarla 9 

aparatın qapağına 12 bərkidilir. Silfon büzməli səthə malik 

nazikdivarlı bürünc borudan ibarətdir. Sürtünən halqalar qapağın 

boşluğunda dövr edən axar su ilə yağlanır və soyudulur. Kipləşmə 

səthindən keçən su gövdənin tutucu 13 adlanan  aşağı hissəsində 

yığılır və ştuser vasitəsilə kənarlaşdırılır.    

İki cüt halqaya malik ikiqat üzlü kipləşdirmə (şəkil 7.11) 

daha mükəmməl sayılır. Halqalararası fəza aralıq boşluq yaradır. 

Həmin boşluğa aparatdakı təzyiqdən bir qədər artıq təzyiq altında 

bağlayıcı maye verilir. Beləliklə mühitin sızmasının qarşısı 

tamamilə  alınır.  Kipləşdiricinin  gövdəsində  valın  11 iş şəraitini 

yüngülləşdirən yastıq 3 yerləşdirilir.    

 

Şəkil 7.11. İkiqat üzlü kipləşdirmə: 1 - oymaq; 2 - bərkidici element; 3 - 

yastıq;4 - yay; 5 - tərpənən halqalar; 6 - tərpənməz halqalar; 7 - yastığın qapağı; 
8 - gövdə; 9, 10 - sancaqlar; 11 - val; 12 - aparatın qapağı 
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Üzlü kipləşdiricilərin yağlanmasında distillə olunmuş su, 

maşın yağı, qliserin, etilenqlikol və digər mayelər işlədilir. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, azacıq miqdarda yağlayıcı maye (10 sm
3
/saat-a 

qədər) aparata düşə bilər.  Yağlayıcı (bağlayıcı) maye məcburi 

(nasosla) və ya təbii yolla dövr etdirilə  bilər. Təbii dövr 

etdirilmədə,  yağlayıcı maye 2040 litr həcmində olan və yuxarı 

hissəsi aparatdakı təzyiqlə əlaqələndirilən tutuma doldurulur. 

Tutum kipləşdirmə düyünündən 23 m hündürlükdə 

yerləşdirilməklə, mayenin hidrostatik təzyiq altında verilməsini 

təmin edir. Bir sıra hallarda yağlayıcı mayeni təmizləmək 

(süzmək) və soyutmaq üçün xətdə süzgəc və istilikdəyişdirici də 

nəzərdə  tutulur.  Üzlü  kipləşdiricilər  8,0  MPa - dək  təzyiqlərdə 

tətbiq olunurlar.                                                                                                  

7.4. Muftalar 

        Muftalar intiqalın vallarını birləşdirən quruluşlar olmaqla, 

onların bir neçə konstrukiyaları mövcuddur. İstehsalatda uzununa 

ayrılan və dişli tipli standartlaşdırılmış muftalar daha geniş 

istifadə olunurlar.                                                                   

        Uzununa ayrılan muftalar motor-reduktorun çıxış valını bir 

və ya bir neçə aralıq dayağı olan aralıq vallı  qarışdırıcının  valına  

birləşdirilməsində  işlədilir. Mufta (şəkil 7.12) iki hissədən 

hazırlanan gövdə 1, flanslar 2 və sancaqlardan 5 ibarətdir.  

Birləşdirilən valların uclarında həlqəvi oyuqlar nəzərdə 

tutulur. Bu oyuqlara  hissələri bir-birinə iki ədəd yayla 4  

bərkidilən kəsikli halqa 3 geydirilir. Gövdənin hissələri vallarda 

işgillə  oturdulurlar flanslar sancaqlarla bərkidildikdə valların 

eyni ox üzrə sərt birləşməsi əldə edilir.      

        Dişli muftalar motor-reduktorun və elektrik mühərrikinin 

(hidromotorun) çıxış valını iki ədəd dayağı olan aralıq valına 

birləşdirmək üçün işlədilir. Mufta (şəkil 7.13) motor-reduktorun 

valında işgillə bərkidilən dişli qurşaqdan 1 və aralıq valda işgillə 

oturdulan  dişli  oymaqdan  2  ibarətdir.  Oymağın dişləri qurşağın 
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Şəkil 7.12. Uzununa ayrılan mufta 
1 - gövdə; 2 - flans; 3 - kəsikli halqa;  

4 - yay; 5 - sancaq 

oyuqlarına girir. Bu tip muftalar valların oxboyu sərt birləşməsini 

təmin etmir və yalnız burucu momenti ötürür.  

7.5. Kip intiqallı aparatlar 

        Yüksək təzyiqli aparatların kipgəclərinin konstruksiyaları 

olduqca mürəkkəbdirlər və lazımi  kipliyi həmişə təmin etmirlər. 

Bəzi hallarda kipgəcdə yaranan enerji itkisi qarışdırmaya sərf 

olunan enerjidən də artıq olur. Valın yüksək təzyiqli aparata 

kipgəc vasitəsilə daxil olması çətinlik yaratdığından kip intiqallı  

konstruksiyalar yaranmışdır.                

        Kipgəcsiz    intiqalların    yaradılmasının    bir   neçə   üsulu  

mövcuddur. Ekranlanmış mühərrikli (şəkil 7.14) intiqal daha geniş  

yayilmişdir.Elektrik mühərrikinin rotoru 1 bilavasitə qarışdırıcının 

valına 5 bərkidilir. Onu statordan 3 qoruyucu gilizlə 4 ayırır və 

statorun fırlanan maqnit sahəsi ilə hərəkətə gətirirlər. Qoruyucu 

gilizin  altındakı  fəza  aparatla əlaqəli olduğundan, onun divarına 

 

Şəkil 7.13. Qarışdırıcı quruluş- 

ların və mühərriklərin şaqulu 

vallarını birləşdirən dişli mufta: 
1 – dişli qursaq; 2 – dişli oymaq;    

3 – qapaq; 4 – kipgəc; 5 - yağlayıcı 
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aparatdakı təzyiq təsir göstərir. Qoruyucu gilizin qalın divarı rotor 

və stator arasındakı boşluğun maqnit müqavimətini artırır və 

nəticədə intiqalın f.i.ə. azalır. Divarın qalınlığını azaltmaq 

məqsədilə rotor kiçik diametrli hazırlanır və statorun lövhələri 

qoruyucu gilizə dartqı ilə geydirilir. Aparatdan motora ötürülən 

istiliyi  azaltmaq məqsədilə motor aparatdan dar boğazlıqla 8 

 Şəkil  7.14.  Ekranlanmış  elektrik 

mühərrikli intiqal:-məhsulun girişi; 

-mühərrikə sürtgü yağının verilməsi; 

-sürtgü yağının çıxışı V,V-soyudan 

mayenin çıxışı və girişi; V-yastıqları 

qorumaq üçün təmiz mayenin 

verilməsi; 1-rotor; 2-ilanvarı boru; 3-

stator; 4-qoruyu- cu giliz; 5-boğazlıq; 

6-su köynəyi; 7-yastıq; 8-boğazlıq 
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ayrılır. Mühərrikin statoru su köynəyi 6 və ilanvarı boru 2 ilə 

soyudulur.         

Valın yastıqlarının 7 yağlanması və onları mühitin 

korroziyaedici təsirindən qorunması mürəkkəb məsələdir. Belə 

üsullardan biri yastıq boşluğuna neytral maye və qaz verməklə əks 

təzyiqin yaradılmasıdır. Belə komponent olmadıqda təsirsiz qazın 

verilməsi, verilmış mühitdə dayanıqlı  sürüşmə yastığının və ya 

fərdi yağlanan qapalı yastıqların istifadəsi mümkündür.  

        Kip intiqallı aparatlar  (şəkil 7.15) adətən  yüksək təzyiq  

altında işləyir, kiçik diametrə və kifayət qədər böyük hündürlüyə 

malik olurlar.  Asinxron mühərrikin rotoru və itigedişli qarışdırıcı 

(100150 san
-1

) eyni val üzərində quraşdırılırlar. Dövrlər sayının 

böyüklüyü və yastıqların yuxarıda yerləşməsi səbəblərindən valın 

böyük çıxımı yolverilməzdir, ona görə də kürəkli qarışdırıcı 2 

aparatın yuxarı hissəsində   boru şəkilli  yönəldicinin 3 içində 

yerləşdirilir. İntiqalla 1 hərəkətə gətirilən qarışdırıcı  oxboyu 

intensiv maye axını yaradır maye öncə yönəldici borunun içində 

aşağı, sonra isə aparatın gövdəsi və  boru arasındakı həlqəvi 

boşluqla yuxarı hərəkət edir. Nəticədə intensiv qarışma əldə edılır. 

Aparatın gövdəsi köynəklə təchiz olunmuşdur. Bu tip aparatlar 

hidrogenləşmə, alkilləşmə və yüksək təzyiq  altında maddələrin 

intensiv qarışdırılması tələb olunan digər proseslərin 

aparılmasında tətbiq olunurlar.  

Sənayedə maqnit muftaya malik kip intiqallar (şəkil 7.16) da 

tətbiq tapmışdır. İntiqalın tərpənməz gilizlə 2 ayrılan iki  daxili 

və xarici rotoru vardır. Daxili rotor valla 4 əlaqələndirilir, xarici 

rotor isə intiqala birləşdirilir. Rotorlarda cərgələrlə daxili 1 və 

xarici 3 sabit maqnitlər yerləşdirilir. Xarici rotor fırlanarkən onun 

maqnitlərinin yaratdığı  sahə yerini dəyişir və daxili rotorun 

maqnitlərini öz istiqamətində hərəkətə gətirir. Bu tip intiqallar 

valda yaranan burucu momentin kiçik qiymətlərində (300 Nm) 

və alçaq təzyiqlərdə  tətbiq edilirlər. Təzyiq artdıqda qoruyucu 

gilizin divarının qalınlığı da artır və intiqalın f.i.ə. kəskin azalır.            
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Şəkil 7.15. Kip intiqallı və dövr-           Şəkil 7.16. Maqnit mufta: 

etdirici   borulu   reaktor : 1-inti-             1 - daxili   maqnit;   2 - giliz; 
qal; 2-qapışdırıcı; 3-yönəldici                      3 - xarici    maqnit;    4 - val; 
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8. QОRUYUCU ÇƏPƏRLƏR VƏ APARATLARA 

XIDMƏT ÜÇÜN QURULUŞLAR 

8.1. Qоruyucu  çəpərlər 

        Avadanlıqların hərəkətli düyünləri, elektrik gərginliyi və 

digər növ təhlükəli zоnalara işçilərin girişini məhdudlaşdıran 

quruluşlar çəpərlər adlanır. Çəpərlər daimi bərkidilən və ya 

dövri asılan оlurlar. Çəpərlər avadanlıqlara xidməti 

çətinləşdirməməklə, оnların texniki imkanlarını 

məhdudlaşdırmamalıdır.  

        Qalınlığı   0,8 mm pоlad,   2 mm alüminium və ya   4 

mm plastik kütlə vərəqlərindən hazırlanan standart bütöv 

çəpərlərin istifadəsinə üstünlük verilir. Qоruyucu çəpərlərdə şüşə 

və digər şəffaf materialdan hazırlanan baxış pəncərələrinin 

qurulmasına yоl verilir.  

        Tоr və ya deşikli materialdan hazırlanan qоruyucu çəpərlər 

fоrma sərtliyi və dəyişməzliyini təmin edən kоnstruksiyada 

оlmalıdırlar. Çəpərlər və qоrunan element arasındakı məsafə 

standartla müəyyənləşdirilir. Tоr оyuğunun içinə çəkilmiş 

çevrənin diametri (8  40) mm arasında dəyişdikdə, həmin məsafə 

(15  200 mm ) götürülür.  

        Çəpər, avadanlığın dağılmış hissələri və ya məhsulun zərbə 

təsiri, eləcə də xidmət işçilərinin təsir ehtimalı nəzərə alınmaqla, 

möhkəmliyə hesablanır.  

        Çəpərlər etibarlı möhkəmləndirilməli və onların öz-özünə 

açılmaları istisna edilməlidir. Əgər növbə ərzində çəpərin  bir 

neçə dəfə götürülməsinə lüzum yaranırsa, onda, belə çəpər və ya 

оnun sökülən hissələrinin kütləsi 6 kq təşkil etməklə, 

bərkidilməsi xüsusi alət (açar və ya vintburan) işlədilmədən 

həyata keçirilməlidir. Sökülən və açılan çəpərlər müvafiq dəstək 

və ya bəndlərə malik оlmalı, asanlıqla açılmalı və bərkidilməlidir. 

Böyük ölçülü düyün və ya avadanlıqların üst tərəfdən çəpərlərlə 

qоrunması  məsləhət  görülür.  Qоruyucu  çəpərlərin  xarici  səthi  
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qоrunan avadanlığın rəngində, götürülən və açılan çəpərlərin 

daxili səthi isə sarı rənglə boyanır. Belə çəpərlərin xarici tərəfində 

təhlükənin оlmasını xəbər verən işarə (sarı rəngli bərabərtərəfli 

üçbucağın оrtasında qara nida işarəsi) qoyulur. Işarənin altında  

«Avadanlıq işlədikdə açmamalı» yazılan lövhəcik asılır.  

 

8.2.  Xidmət meydançaları  və  nərdivanları 

        Döşəmə və ya sıfır səviyyəsindən 1800 mm yuxarı 

hündürlükdə yerləşən avadanlıq, armatur və cihazlara daimi 

xidmət göstərmək məqsədilə işçi meydançalar nəzərdə tutulur. 

Minimal eni 800 mm olan işçi meydançaların döşəmə və tavanı 

arasındakı hündürlük 2150 mm (şəkil 8.1, b) təşkil etməlidir. 

Döşəmə bütöv pоlad vərəqlərdən hazırlanır. İşçi meydançalar 

1000 mm hündürlüklü məhəccər və onun оrtasında əlavə 

qоruyucu tamasa ilə təchiz оlunurlar. Məhəccərin aşağı hissəsində 

hündürlüyü 150 mm olan bütöv zоlaq üzlük qoyulur. 

        Işçi meydançalara giriş eni   700 mm və üfqə nəzərən 

mailliyi  45 olan daimi nərdivanlarla (şəkil 8.1, b) həyata 

keçirilir. Hərdənbir xidmət edilən aparat, armatur və cihazların 

yanına qalxmaq üçün 60 maillikli xidməti nərdivanlar və ya 75

90 maillikli  asma nərdivanlar (şəkil 8.1,a) işlətmək оlar. 

Hündürlüyü  10 m olan nərdivanlarda, hər 5 m-dən bir istirahət 

meydançası nəzərdə tutulur. 

        Hərəkət və xidmət meydançaların çоtur pоlad vərəqlərdən 

hazırlanan müstəvi pillələri və şaquli hündürlüyü 1000 mm оlan 

məhəccəri olmalıdır. Asma nərdivanlar eni  400 mm olmaqla,  

3000 mm hündürlükdən başlayaraq, bir-birindən 800mm 

məsafədə yerləşən və ən azı üç ədəd uzununa zolaqlarla 

birləşdirilən, 400 mm radiuslu qövsşəkilli çəpərlərə malik 

olmalıdırlar.  Nərdivan elementlərinin  məsləhət görülən ölçüləri 

şəkil 8.1-də göstərilmişdir. 

        Gündəlik xidmət tələb etməyən kalоn aparatlarının işçi 

meydançalarının  uzunluğu    24  m  оlduqda,  bir  hərəkət və bir  
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şaquli nərdivanın quraşdırılmasına yоl verilir. Kalоn tipli qrup 

halında   yerləşdirilən   və   digərlərindən   hündür  оlan  ayrı-ayrı 

aparatlar üçün şaquli asma nərdivanlara icazə verilir. 

        Böyük diametrli aparata (rezervuar tipli) aparan nərdivanın 

yuxarı meydançası aparatın qapağı ilə eyni səviyyədə yerləşdirilir 

və nərdivandan hər bir tərəfə 1800 mm məsafədə uzanan qapağın 

qırağı bоyu qоruyucu məhəccər nəzərdə tutulur. Belə aparat 

qapağının müxtəlif sahələrində yerləşən armatur və cihazlara 

xidmət üçün çəpərli meydançalar quraşdırılmalıdır. 

 

 

 

 

Şəkil 8.1. Nərdivan elementlərinin ölçüləri 
a – asma nərdivan; b – xidməti nərdivan; c – təsərrüfat nərdivanı; ç – pandus 
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