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G İ R İ Ş 

Təklif olunan dərslik «Enerji maşınqayırması 
mühəndisliyi» bakalavr ixtisasının və «Hidravlik maşınlar, 
hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika» magistr 
istiqamətinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tələbələr 
əvvəlcədən «Maye və qaz mexanikası», «Hidravlika və hidravlik 
maşınlar» kurslarını keçdikləri üçün dərslikdə o fənlərdə baxılan 
məsələlərə toxunulmur. 

Dərslikdə əsas diqqət həcmi hidravlik maşınların və 
onların hissələrinin hesabına, konstruksiyalarına və onların 
tətbiqinə yönəlib. İlk növbədə porşenli, irəli-geri hərəkətli 
porşenli nasoslara, rotorlu radial və rotorlu aksial-porşenli 
nasoslara, hidravlik mühərriklərə – hidravlik motorlara və güc 
silindrlərinə və onların işçi parametrlərinə, həmçinin 
xarakteristikalarına geniş şəkildə baxılmışdır. Bu hidravlik 
maşınların hesablanma ardıcıllığı və həmin hesablamalar nümunə 
kimi misallarla verilmişdir. 

Dərslikdə irəli-geri hərəkətli nasoslara, rotorlu (lövhəli, 
dişli çarxlı, vintli və porşenli) hidravlik maşınlara (nasoslara və 
mühərriklərə) ayrı-ayrı fəsillər həsr olunub.  

Bir fəsildə irəli-geri hərəkətli hidravlik mühərriklərə – 
hidravlik güc silindrlərə, döndərici momentli silindrlərə və onların 
hesabına baxılmışdır. Həmçinin yüksək əhəmiyyətli olduğunu 
nəzərə alaraq həcmi hidravlik maşınların sınağı və sınaq qurğuları 
da ayrı bir fəsildə nəzərdən keçirilmişdir.  

Bu dərslikdə həcmi hidravlik maşınların növündən asılı 
olaraq onlara aid ümumiləşdirilmiş şəkildə nəzəriyyəsi verilmişdir 
(nasoslar, hidravlik mühərriklər, hidravlik motorlar və s.). 

Dərslikdə bütün hesablamalar və düsturlar Beynəlxalq Sİ 
sistemində aparılmış və ənənəvi istifadə olunan düsturlar bu 
sistemdə yenidən işlənmişdir. 

Müasir zamanda hidravlik sistemli qurğuların ölçü və 
çəkilərini azaltmaq məqsədilə hidravlik sistemlərdə təzyiq 70 
MPa qədər qaldırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək güclü 
preslərdə yaradılan qüvvə 50 MN-dan artıq ola bilər. Nasosların 



və hidravlik mühərriklərin xüsusi çəkisini azaltmaq məqsədilə 
onların müasir hidravlik qurğularda dövrlər sayı yüksəldilir. 
Məsələn, VİCKERS firmasının istehsal etdiyi həcmi hidravlik 
nasosların dövrlər sayı dəqiqədə 20000…30000-ə çatır. Hidravlik 
mühərriklər kiçik ətalət momentinə malik olub, çıxış vallarında 
yüksək burucu momenti yarada bilirlər. 

Təcrübə göstərir ki, hidravlik motorun özünün inersiya 
momenti hərəkətə gətirilən mexanizmin momentini 5%-dən az 
təşkil edir və buna görə də hidravlik motorlu hidravlik sistemlərdə 
yüksək işə salma və fırlanma istiqamətini dəyişməsinə 
malikdirlər. Məsələn, 10…15 kVt-lı orta güclü hidravlik motorun 
işə salınması 0,1 saniyə və ayrı-ayrı konstruksiyalarda 0,1san-dən 
az, əksəriyyət konstruksiyalarda isə 0,003...0,004 san-dən artıq 
olmur. 

Eyni zamanda həcmi hidravlik nasoslar da yüksək tez işə 
salınmaya və teztəsirliyə malikdirlər. Məsələn, müasir həcmi 
rotorlu aviasiya hidravlik nasosların işə salınma tezliyi 0,04 san-
dən kiçikdir. 

Həcmi hidravlik maşınların işi qəbuletmə qabiliyyətinin 
yüksək olmasına görə onların olduğu hidravlik sistemlərdə çıxış 
bəndinin idarə etdiyi siqnala əsasən gecikmə müddəti olduqca 
kiçikdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, hidravlik motorlar yük altında sərt 
sürət xarakteristikalarına malikdirlər və kiçik sürətlərdə 
məhdudiyyətsiz işləyə bilərlər. Bu səbəbdən hidravlik motorlar 
geniş kiçik sürət dövranlı maşınlarda (konveyerlər, yüksək güclü 
nəqliyyat maşınlarının çarxları və s.) tətbiq olunurlar. 

Dərsliyin sonunda verilmiş əlavələrdə istehsalatda geniş 
istifadə olunan bir neçə həcmi hidravlik maşınların növlərinin 
konstruksiyaları, onlara daxil olan düyünlərin, hissələrin cizgiləri 
və həmin maşınların əsas xarakteristikaları cədvəl şəklində 
verilmişdir. Bundan başqa, rotorlu nasosların, hidravlik 
mühərriklərin irəli-geri hərəkətli hidravlik silindrlərin əsas 
parametrlərinin anlayışları, işarələri və digər parametrlərlə 
əlaqələri cədvəl şəklinə salınmışdır. 



Dərsliyin daxilində əsas istifadə olunan və həcmi hidravlik 
maşınların ayrı-ayrı növlərinin xüsusiyyətlərini daha dərindən 
öyrənmək üçün geniş ədəbiyyat siyahısı verilmişdir, hansı ki, bu 
sahədə əsas dərsliklər, orijinal monoqrafiyalar və ən yeni 
ədəbiyyatlar daxil olmuşdur. 

Müəlliflər dərc olunmuş bu dərsliyin ilkin olduğunu nəzərə 
alaraq dərslikdən istifadə edən mütəxəssislərin qeyd olunan 
nöqsanları müəlliflərin nəzərinə çatdırılması üçün əvvəlcədən öz 
minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

Təqdim olunan dərslik «Hidravlik maşınlar, hidravlik 
intiqallar və hidropnevmoavtomatika» və «Neft mədən 
qurğularının hidravlik sistemləri» ixtisaslı tələbələr və 
magistrantlar, eyni zamanda maşınqayırma və mexanika 
istiqamətli həcmi hidravlik maşınların və həcmi hidravlik 
intiqalların layihələndirilməsi, tədqiqi və istismarı ilə məşğul olan 
mütəxəssislər üçün də  faydalı ola bilər. 
 



1. HİDRAVLİK MAŞINLARIN    
İNKİŞAFININ QISA TARİXİ 

Hidravlik maşınların yaranmasının tarixi çox qədimdir. 
Bizim eramızdan bir neçə min illər əvvəl Misirdə insan və 
heyvanlar tərəfindən hərəkətə gətirilən suqaldırıcı maşınlar tətbiq 
edilirdi. 

İlk sadə tipli hidravlik maşınlar – nasoslar (porşenli) hələ 
Ərəstunun (Aristotel) dövründən məlum olmuş və o vaxtlar tətbiq 
edilmişdir (eramızdan əvvəl IV əsr).  

Suyu qaldırmaq üçün axan suyun enerjisindən istifadə edən 
ilk hidravlik maşın – suvuran çanaqlı çarxdan istifadə olunmuşdur 
(şəkil 1.1). 

Antik böyük alim Arximed (eramızdan əvvəl 287...212 il) su 
qaldırıcı vint qurğusunu ixtira edib tətbiq etmişdir (şəkil 1.2). 
Sonra onun şərəfinə bu qurğuya “Arximed vinti” adı verilmişdir. 
Bu cihazda boru daxilində fırlanan vint ilə su qaldırılır, lakin 
suyun bir hissəsi həmişə geri axıdılırdı. Mexanizmin prinsipi 
müasir mərkəzdənqaçma nasoslarının iş prinsipinə oxşar idi. Bu 
nasosun xarakteristikasının – təzyiq və verim arasında əlaqə, 
mərkəzdənqaçma nasoslarının xarakteristikası ilə oxşarlığı var. 
Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, bu vintli nasoslar 37...45° qədər 
bucaq altında işləyə bilir. Onlar su axınının 2...6 metr vurma 
hündürlüyünü və 10 m /saat verimini təmin edirdilər. 3

Qədim yunan mexaniki Ktesibiy tərəfindən ixtira olunmuş 
ilk nasos yanğın söndürmək üçün istifadə olunmuşdur (şəkil 1.3). 
Bu nasos eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə İskəndəriyyədə Geronom 
tərəfindən “Pneumatica”, sonra M.Vitruviyinin “De Architectura” 
əsərlərində qeyd olunmuşdur (şəkil 1.4). İtalyan memarı 
Vitruviyin əsərlərində göstərilir ki, pistonlu su nasosları Roma 
imperiyasında Avqust Sezarın hakimiyyəti vaxtında geniş tətbiq 
edilmişdir (eramızdan əvvəl I əsr). Güman olunur ki, quyudan su 
qaldırmaq üçün taxta materialdan hazırlanmış keçid porşenli 
nasos daha öncələr istifadə olunmuşdur. 

VIII  əsrin əvvəllərinə kimi porşenli nasoslar su qaldıran 
maşınlara nəzərən çox nadir hallarda istifadə olunurdu. Sonralar 



suya olan tələbatının artımından, ötürmə hündürlüyünün 
artırılması vacibliyindən və buxar maşınlarının yaranmasından, 
nasoslar tədricən bu sahədə su qaldırıcı maşınları əvəzləməyə 
başladılar. Nasoslara olan tələbatlar və onların tətbiqinin 
müxtəlifliyi getdikcə artırdı. Bu səbəbdən  porşenli nasosla yanaşı 
fırlanma hərəkətli nasoslarının və mayelərin böyük təzyiqlə 
verimini təmin etmək üçün müxtəlif avadanlıqların yaranmasına 
başlandı. Beləliklə, nasosların inkişafı üç istiqamətə: porşenli 
(irəli-geri hərəkətli) nasosların, fırlanma hərəkətli nasosların və 
hərəkətsiz işçi orqanları olan hidravlik avadanlıqların  
hazırlanması istiqamətinə yönəldi. Nasosların inkişafında 
irəliləyiş XVIII əsrin sonunda, nasosların istehsalında metalın və 
buxar maşınının ötürücülərinin istifadəsi zamanı müşahidə 
olunub. 

Sənayedə nasosların tətbiqi ilk növbədə bilavasitə dağ-
mədən sənayesi ilə əlaqədardır. XVIII əsrdə məşhur rus 
hidrotexniki K.D.Frolov və başqa dağ-mədən ustaları şaxtalardan 
suyun çıxarılması və süxur qırıntılarının yuyulması işində pistonlu 
nasos qurğularını tətbiq etmişlər. Bu işdə hərəkətetdirici qüvvə 
mənbəyi bilavasitə su çarxları vasitəsilə suyun enerjisindən 
istifadə olunması ilə əldə edilmişdir. 

Sonralar buxar və elektrik mühərriklərinin istehsalata daxil 
olması nasosların daha geniş miqyasda yayılmasına şərait 
yaratmışdır. 

İ.İ.Polzunovun ixtira etdiyi buxar maşını (1765-ci il), 
pistonlu nasosların hərəkətə gətirilməsində geniş tətbiq edilmişdir. 

Mərkəzdənqaçma və oxlu nasoslara  rahat qoşula bilən 
üçfazalı elektrik   mühərriklərinin   nasos   inşaatı  sahəsində 
mühüm rolu olmuşdur. 

1832-ci ildə mühəndis A.A.Sablukov şaxta və zavod 
binalarının ventilyasiya edilməsi məqsədi ilə mərkəzdənqaçma 
ventilyatorunun konstruksiyasını irəli sürmüşdür. 1835-ci ildə isə 
mərkəzdənqaçma nasosunu ixtira etmişdir. Deməli, Leonard 
Eylerin nəzəri tədqiqatlarından təxminən 100 il sonra, yəni XIX 
əsrin ortalarında A.A.Sablukov tərəfindən birinci 
mərkəzdənqaçma nasosu icad edilmişdir. Beləliklə, elə bu 



vaxtdan başlayaraq Rusiyada mərkəzdənqaçma maşınlarının 
hesablanma nəzəriyyəsi yaranmışdır. 

XVIII  əsrin ortalarında Rusiya Elmlər Akademiyasının 
üzvü Leonard Eyler  (1707 – 1783) kürəkli hidravlik maşınların 
məşhur nəzəriyyəsini yaratmış və onu «Suyun təsiri ilə hərəkətə 
gətirilən maşınların daha geniş nəzəriyyəsi» əsərində dərc 
etdirmişdir. Beləliklə,  akademik Leonard Eyler kürəkli hidravlik 
maşınların işini xarakterizə edən asılılıqları göstərməklə, 
texnikanı təxminən 100 il qabaqlamışdır. XIX əsrin ortalarından 
buxar düztəsirli porşenli nasosları daha da geniş tətbiq olunmağa 
başlanmışdır. Porşenli nasosların nəzəriyyəsinin inkişafı K.Bax, 
Q.Berq, A.P.Herman, V.Q.Şuxov, İ.İ.Kukolevskiy, A.A.Burdakov  
və s. alim və  mühəndislərin işləri ilə sıx bağlıdır. Porşenli 
nasoslar sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər porşenli 
kompressorlarda, hidravlik preslərdə və s. geniş tətbiq 
olunmuşdur. Porşenli nasoslar XX əsrin 20...30-cu illərində 
mərkəzdənqaçma, rotorlu və s. nasoslar tərəfindən sıxışdırılmağa 
başladı.  

Həcmi hidravlik nasosların inkişafının digər istiqaməti tək 
rotorlu fırlanma nasoslarının ixtirasından başladı. Ekssentrikli 
rotorlu nasoslar müasir lövhəli (şiberli) nasoslarının ilkin 
nümunəsidir. 1624-cü ildə İ.Leyrexon “La recreation 
mathematiqae” kitabında, müasir dişli çarxlı nasosun ilkin 
nümunəsi olan iki rotorlu kolovrat –  fırlanma (hərlənmə) 
nasosunu təsvir etmişdir (şəkil 1.5). 

Sonralar fırlanma nasosunun müxtəlif növləri də 
hazırlanmağa başlanmışdır. İlk burulğanlı nasos alman mühəndisi 
S.Xinşem tərəfindən 1920-ci ildə təklif olunmuşdur. Sonralar 
burulğanlı nasosun müxtəlif növləri yaradılmışdır. 

Mərkəzdənqaçma qüvvəsinin maye ötürülməsinə tətbiqi 
fikri hələ XV əsrdə Leonardo da Vinçi tərəfindən meydana 
gəlmişdir (şəkil 1.6). XVII əsrdə fransız mühəndisi Blankano 
tərəfindən mayenin ötürülməsi üçün sadə nasos hazırlanmışdır 
(şəkil 1.7) 

Ilk mərkəzdənqaçma nasoslarından olan spiral korpuslu 4 
kürəkli nasos, “Hessians” havavuranı konstruksiyasının 



təkmilləşdirilməsini həyata keçirən fransız alimi D.Papen 
tərəfindən təklif olunmuşdur (şəkil 1.8). XIX əsrin sonu, istilik və 
elektrik mühərriklərinin yaranması zamanı mərkəzdənqaçma 
nasosları daha geniş yayılmağa başladı.  

1898-ci ildə rus mühəndisi V.A.Puşeçnikov dünyada birinci 
olaraq artezian tipli ilk şaquli mərkəzdənqaçma nasosu 
yaratmışdır. Hazırda bu nasoslar su təchizatında geniş miqyasda 
tətbiq olunur. 

Məşhur rus alimi, akademik V.H.Şuxov dərin quyulardan 
neftin çıxarılması üçün pistonlu nasosların bir sıra dəyərli 
konstruksiyalarını vermişdir 

XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində O.Reynoldsun 
(İngiltərə), L.Prandtlın (Almaniya) nəzəri işləri və N.Jukovskinin  
(Rusiya)  görkəmli elmi əsərləri nasosqayırmanın elmi əsaslarıdır. 

1935 – 1937-ci illərdə M.H.Koçnev və İ.İ.Kukolevskinin 
rəhbərliyi altında dünyada ilk dəfə olaraq Moskva adına kanal 
üçün yüksək məhsuldarlıqlı ilk propellerli (oxlu) nasos 
yaratmışlar. Daha sonralar isə Volqa-Don gəmiçilik kanalı üçün 
nəhəng nasoslar yaradılmışdır.                                                      

Nasosqayırma sahəsində görkəmli nailiyyətlərə malik olan 
xadimlərdən S.S.Rudnyövu, A.A.Lomakini, A.İ.Stepanovu və 
başqalarını göstərmək olar. 

1838-ci ildə, qabaqca ventilyator hazırlamış rus mühəndisi 
A.A.Sablukov birpilləli mərkəzdənqaçma nasosunu hazırlamışdır. 
1846-cı ildə çoxpilləli horizontal nasos amerikan mühəndisi 
Johnson  tərəfindən təklif olunub. Analoji nasos 1851-ci ildə Quin 
tərəfindən patentləşdirilərək (Quin nasosu) Böyük Britaniyada 
hazırlanmışdır. 1899-cu ildə rus mühəndisi A.Puşeçkin 250 m. 
dərinliyinə kimi işləmə qabiliyyəti olan çoxpilləli vertikal nasos 
hazırlamışdır. Parisdə Franko zavodunda hazırlanmış bu nasos 
(Franko nasosu) Moskvanı su ilə təmin etmək üçün istifadə 
olunub (nasosun verimi 200 m3/saat, FİƏ 70%). Rusiyada 
mərkəzdənqaçma nasosları 1880-cı ildən, Moskvada Q.List adına 
zavodda istehsal olunmağa başlanmışdır. 



Oxlu nasosların inkişafı, onlara analoq olan hidroturbinlərə 
əsaslanıb. Nasosların layihələndirilməsi və tədqiqatı XIX əsrin 
sonu – XX əsrin əvvəlinə aiddir.  

Nasos nəzəriyyəsinin yaradılmasında, mərkəzdənqaçma və 
oxlu nasosun təkmilləşdirilməsində L.Eyler, O.Reynolds, 
E.Jukovskiy, S.A.Çaplıgin, K.Pflayder və s. alimlərin böyük rolu 
olmuşdur. Mayelərin təzyiq altında ötürülməsi üçün 
avadanlıqların inkişafının ayrı istiqaməti, nasos aparatlarının 
yaradılması və təkmilləşdirilməsi bir yerdə cəmlənir. Geona 
əsasən sıxışdırıcılar (sıxışdırıb çıxardıcı) hələ qədim 
Yunanıstanda hazırlanırdı (qızdırılmış hava və ya su buxarı 
hesabına qabdan suyun sıxışdırılıb çıxarılması). İstehsal 
məqsədilə ilk sıxışdırıcı, buxarlı su boşaltma avadanlığı 1698-ci 
ildə ingilis mühəndisi T.Severi tərəfindən təklif edilmişdir. Bu 
avadanlıq 1871-ci ildə Almaniyada Xallem tərəfindən icad 
edilmiş iki kameralı avtomatik işləyən aparat idi. Mayenin 
sıxılmış hava hesabına ötürülməsi ideyası 1707-ci ildə Papen və 
başqa mühəndislər tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu ideya 
praktikada tətbiqini XX əsrdə quyulardan suyun sıxışdırılıb 
çıxarılması üçün istifadə olunan ikikameralı su qaldıran 
avadanlıqda tapmışdır (keçmiş SSRI mühəndisi V.P.Savotinin 
konstruksiyası). Maye yanacağın yanmasından alınan təzyiq 
hesabına maye ötürülməsi ilk dəfə L.Gemfri tərəfindən 1911-ci 
ildə Böyük Britaniyada həyata keçirilmişdir. Neft və ya suyun 
yataqdan çıxarılmasının digər yolu, sıxılmış hava və ya başqa 
qazın təzyiqi hesabına sıxışdırıb çıxartması XIX əsrin ortalarında 
təklif olunub, sonradan praktiki tətbiq yolu tapılmışdır (1897-ci 
ildə Bakının neft mədənlərində, 1901-ci ildə ABŞ-da tətbiq 
olunub) 

Yüksək təzyiq hesabına maye ötürülməsində, 1796-cı ildə 
Monqolfye tərəfindən icad olunmuş avtomatik işləmə 
qabiliyyətinə malik olan hidravlik taran böyük təsir göstərmişdir. 
Bu avadanlıq periodik olaraq hidravlik zərbə hesabına mayenin 
yüksəkliyə qaldırılmasını əldə etməyə imkan yaradır. 1852-ci ildə 
ingilis alimi D.Tompson laboratoriya şəraitində hava ilə suyun 
sorulması üçün şırnaqlı nasos təklif etmişdir. İlk şırnaqlı nasos 



nümunəsi 1966-cı ildə alman mühəndisi Nagel tərəfindən mədən 
quyularından suyun çəkilməsi məqsədilə tətbiq olunmuşdur. 
Sonralar su çıxardıcı müxtəlif injektor, ejektor və s. tipli nasoslar 
yaradılmışdır. XIX əsrin   2-ci yarısında Q.Zeyner və U.Rankinin 
işlərində şırnaqlı nasoslar nəzəriyyəsinin əsası qoyulmuşdur. 20-ci 
– 30-cu  illərdə şırnaqlı nasoslar nəzəriyyəsinin inkişafında 
amerikan mühəndisləri O`Brayen və Qoslinin, eləcə də sovet 
mütəxəssisləri L.D.Berman, K.K.Baulin, A.Lojin, E.Y.Sokolov, 
M.Zinger və başqalarının tədqiqatlarının çox mühüm rolu 
olmuşdur.  

Sonradan V.P.Sirotkin tərəfindən quyular üçün erlift 
(pnevmatik yolla mayeləri qaldırmaq üçün qurğu) və şırnaqlı 
nasosun birləşməsindən alınan hidropnevmatik su qaldırıcıları 
təklif olundu. Nasosların inkişafının bir istiqaməti, 
maqnitohidrodinamik nasosların yaradılması olub. Sabit cərəyanla 
işləyən bu tip nasoslar 1907-ci ildə Qolden tərəfindən, 1919-cu 
ildə isə Qartman tərəfindən təklif edilmiş, dəyişən cərəyanla 
işləyən isə 1915-ci il Çab tərəfindən verilmişdir. Lakin bu 
nasoslar XX əsrin 50...60-cı illərindən daha geniş yayılmışdır. 
Əsasən atom energetikası sahəsində istifadə olunur. Əvvəlcə 
suyun, sonralar isə neft və başqa mayelərin qaldırma və 
yerdəyişməsi texnikası, müvafiq olaraq hər dövrün öz inkişaf və 
istehsalat qüvvəsinə cavab verib. 

Hidravlik maşınların sonrakı inkişafı uyğun sahələrlə 
əlaqədardır. Buraya qazıma, neftçıxarma və nəqletmə, neft emalı, 
kimya sənayesi, sənaye su və kommunal təsərrüfatı, istilik 
elektrik stansiyaları, maşınqayırma, metallurgiya sənayesi və sair 
aiddir. Hidravlik maşınların xüsusi növləri nəqliyyat vasitələrində 
geniş istifadə edilir.  

Hal-hazırda sənayenin inkişafı təsərrüfatda nasosların 
əhəmiyyətini də artırır. Belə ki, nasos avadanlıqlarının fasiləsiz 
olaraq işləməsi, onların etibarlı və energetik effektli olması, 
texnoloji sikllərə qoşularaq təkmilləşdirilməsi tələb edilir. Bu 
maşınların illik buraxılış sayı yüz minlərlə, intiqal gücü isə on 
milyon kilovatlarladır. Elektrik istehlakı balansında nasosların 
xüsusi çəkisinin böyük olmasına görə ixtisaslı işçilərdən 



maşınların bu növünün layihə olunması, seçilməsi və istismarı 
işinə ciddi yanaşılmasını tələb edir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.1. Çin suvurma çanaqlı çarxlı qurğu 

 

Şəkil 1.2. Arximed suvurma vintli qurğu 
 
 



 
Şəkil 1.3. Yanğın söndürmədə istifadə olunun ilk porşenli 

(pistonlu) nasos 

    
 

Şəkil 1.4. Suyu qaldırmaq üçün istifadə olunun ilk porşenli 
nasosların sxemi və xarici görünüşü 

 



 

Şəkil 1.5. İki rotorlu kolovrat –  fırlanma (hərlənmə)  
həcmi nasosun sxemi 

 
Şəkil 1.6. Mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə mayeni ilk  

qaldırılma qurğusu 
 



 
 
Şəkil 1.7. Suyun ötürülməsi üçün sadə mərkəzdənqaçma 

nasosu. 
 
 

 
 

Şəkil 1.8. Papen tərəfindən ixtira olunmuş mərkəzdənqaçma 
nasosunun sxemi.  

 



2. HİDRAVLİK MAŞINLAR HAQQINDA 
 ÜMUMİ MƏLUMAT 

Mexaniki hərəkət enerjisini mexaniki maye enerjisinə və ya 
mexaniki maye enerjisini mexaniki hərəkət enerjisinə çevirən 
maşınlara hidravlik maşınlar deyilir. 

Maye axının yaradılması və yaxud maye axının istifadəsi 
prosesinin növündən asılı olaraq hidravlik maşınlar iki yerə 
bölünür: 

– nasoslar; 
– hidravlik mühərriklər. 
Mayenin həndəsi hündürlüyə qaldırılması, onun bir yerdən 

başqa yerə köçürülməsi və maye axınında təzyiq yaradılması üçün 
tətbiq edilən hidravlik maşınlara nasoslar deyilir. Nasoslar 
mexaniki hərəkət enerjisini maye axının mexaniki enerjisinə  
çevirirlər. 

Təzyiq altında daxil olan maye axınının mexaniki enerjisini 
mexaniki hərəkət enerjisinə çevirən hidravlik maşınlara hidravlik 
mühərriklər deyilir. 

İşləmə prinsipinə görə hidravlik maşınlar iki yerə bölünür: 
– dinamiki hidravlik maşınlar; 
– həcmi hidravlik maşınlar. 
Dinamiki hidravlik maşınlarda maye axınına enerjinin 

verilməsi və ya alınması işçi çarxların kürəkləri (pərləri) və 
onların yanından axan maye axını ilə qarşılıqlı təsirin nəticəsində 
baş verir. Buna görə dinamiki hidravlik maşınları adətən kürəkli 
hidravlik maşınlar adlandırırlar. 

Həcmi hidravlik maşınlarda maye axınına enerjinin 
verilməsi və ya alınması işçi orqanların daxilində olan qapanmış 
işçi həcmini məcburi dəyişməklə baş verir.   

2.1. Həcmi hidravlik maşınların təsnifatı 

2.1.1.  Hidravlik nasosların təsnifatı 

Hidravlik nasoslar ayrı-ayrı parametrlərinə görə aşağıdakı 
kimi təsnif oluna bilərlər: 

- 24 -



1) nasosun aparıcı bəndinin hərəkət növünün xarakterinə 
görə: 

– fırlanma; 
– düztəsirli; 
– döndərici; 
2) nasosun işçi orqanlarının hərəkət növünün xarakterinə 

görə: 
– irəli-geri hərəkətli; 
– rotorlu: 

– rotorlu-döndərici; 
– rotorlu-fırlanma; 

– dişli çarxlı:  
– xarici ilişmə ilə;  
– daxili ilişmə ilə; 

– hərlənən (kolovrat tipli) 
– xortumlu; 
– vinttipli:  

– birvintli;  
– ikivintli;  
– üçvintli;  
– çoxvintli; 

– rotorlu - irəliləmə: 
– aksial-porşenli:  

– maili bloku ilə;  
– maili həlqə ilə; 

– radial-porşenli; 
– lövhəli; 

3) nasosun işçi orqanlarına hərəkəti ötürmə mexanizminin 
növünə görə:  

–  vallı; 
–  çarx qollu; 
–  yumurcuqlu;  
–  aksial-yumurcuqlu;  
–  radial-yumurcuqlu; 
4) işçi orqanların konstruksiyasının  növünə görə: 
– şiber tipli; 
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– lövhəli; 
– fiqurlu şiberli; 
– porşenli-plunjerli; 
– diafraqmalı. 
Həcmi hidravlik nasosların qısa təsnifatı diaqram 

formasında şəkil 2.1-də verilmişdir. 

2.1.2. Həcmi hidravlik mühərriklərin təsnifatı 

Həcmi hidravlik mühərriklər çıxış bəndində yaratdığı 
hərəkət növünə görə:  

– fırlanma hərəkətli –  hidromotorlara; 
– məhdud irəli-geri hərəkəti yaradan güc hidrosilindrlərinə; 
– məhdudlaşmış dönmə hərəkətini yaradan döndərici 

(momentli) silindrlərə bölünürlər.  
Fırlanma hərəkətli hidravlik mühərriklər (hidravlik 

motorlar) onların əsas parametrlərinə görə aşağıdakı kimi təsnif 
olunurlar:  

1) tənzimləmənin  mümkünlüyünə görə:  
– tənzimlənən; 
– tənzimlənməyən; 

2)fırlanma istiqamətinin dəyişməsinə görə: 
– reversiv; 
– qeyri-reversiv; 

3) maye axınının istiqamətinin dəyişməsinə görə: 
– axının dəyişməz istiqamətli; 
– axının dəyişən  (reversiv) istiqamətli; 

4) işçi orqanların hərəkət növünün xarakterinə görə: 
– rotorlu; 
– rotorsuz; 
– şiberli; 
– porşenli; 

5) sikllərin sayına görə: 
– birtəsirli; 
– çoxtəsirli; 

6) işçi kameralarının konstruksiyasına görə: 
– dişli çarxlı;  
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Şəkil 2.1. Həcmi hidravlik nasosların qısa təsnifatı 
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– hərlənən (kolovrat tipli); 
– vinttipli (vintli); 

7) şiberlərin formasına görə: 
– lövhəli; 
– fiqurlu şiberli; 

8) rotorla porşenlərin arasında bucağa görə: 
– aksial - porşenli; 
– radial – porşenli; 

9) işçi orqanlarına hərəkəti ötürmə mexanizminin növünə 
görə: 

– çarx qollu; 
– yumurcuqlu; 

10) hərəkəti ötürmə mexanizminin konstruksiyasına görə: 
– maili blok ilə; 
– maili həlqə ilə; 
– yumurcuq ilə. 

İrəli-geri hərəkəti güc hidravlik silindrlərin və döndərici 
silindrlərin təsnifatı onlara aid olan bölmələrdə verilib. 

Həcmi hidravlik mühərriklərin qısa təsnifatı diaqram 
formasında şəkil 2.2-də verilmişdir. 

2.2. Həcmi hidravlik maşınların  
əsas hidravlik parametrləri 

Həcmi hidravlik maşınlarının əsas parametrləri 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

 – nasoslar üçün: 
– nasosun verimi Qn;  
– nasosun yaratdığı basqı H və ya təzyiq pn; 
– işçi həcmi qn; 
– nasosun valındakı güc Nn; 
– nasosun faydalı gücü  Nn f ; 
– nasos valının dövrlər sayı nn; 
– FİƏ ηn; 

– hidravlik mühərriklər üçün: 
– mühərrikə daxil olunan maye sərfi Qm; 
– işçi həcmi qm;  
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Şəkil 2.2. Hidravlik mühərriklərin qısa təsnifatı 
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– mühərrikdə təzyiq düşküsü pm; 
– mühərrikin gücü (istifadə olunan güc) Nm; 
– mühərrikin valındakı güc (faydalı güc) Nm f ; 
– mühərrikin valındakı moment Mm;  
– valın dövrlər sayı nm;  
– FİƏ ηm. 

Qeyd: 1. İzahatlar yalnız nasoslar və ya yalnız mühərriklər  
haqqında aparılırsa, “n” və “m” işarələrindən istifadə olunmur; 

2. Güc silindrlərinin əsas parametrləri onlara aid olan 
bölmədə verilib.  

2.3. Həcmi hidravlik maşınların məhsuldarlığı 

Həcmi hidravlik maşınların məhsuldarlığı (sərfi), onların 
həndəsi ölçüləri (birinci növbədə onların işçi həcmləri q) və 
dövrlər sayı ilə müəyyən edilir.  

Həcmi hidravlik maşınla 1 dövrdə əldə edilən maye axınının 
nəzəri həcminə hidravlik maşının işçi həcmi (və ya həndəsi işçi 
həcmi) q deyilir. Nasoslar üçün bu 1 dövrdə vurulan qn, hidravlik 
mühərriklərdə isə 1 dövrdə sərf olunan qm maye axınının nəzəri 
həcmidir. Hidravlik maşının işçi həcminin ölçü vahidləri:  
m3/dövr  və ya  sm3/dövr olur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, həcmi hidravlik maşınların işçi 
həcmi ümumi şəkildə aşağıdakı kimi tapılır: 

q = qk · i · m · z,                                   (2.1) 

burada qk  – hidravlik maşının 1 işçi kameranın həcmi; i – vahid 
dövrdə sikllərinin (təsirlərin) sayı, yəni hidravlik maşının 1 
dövrdə 1 işçi kamerasının dolub boşalmalarının sayı; z – 1 sırada 
işçi kameranın sayı; m – kameranın sıralarının sayıdır. 

Həcmi hidravlik maşınların nəzəri məhsuldarlığı aşağıdakı 
düsturlarla təyin olunur: 

– həcmi nasoslarda maye axının nəzəri həcmi verimi: 

Qn nəz =  qn nn;                                (2.2) 

– hidravlik mühərriklərdə  maye axının nəzəri sərfi: 
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– hidravlik motorlar üçün: 

                           Qm nəz =  qm nm;                             (2.3) 
 
– hidravlik silindrlər üçün: 

                            Qs nəz =  Fs vp.                              (2.4) 

Burada qn  və qm  – nasosun və hidravlik motorun işçi həcmi; nn və 
nm  – nasosun və hidravlik motorun vallarının dövrlər sayı; Fs və 
vp  – hidravlik silindrin işçi sahəsi və porşenin hərəkət sürətidir. 

Həcmi hidravlik maşınların həqiqi sərfi isə onların həcmi 
FİƏ nəzərə alınaraq aşağıdakı kimi tapılır: 

– nasoslar üçün (nasosların çıxışlarında):  

нязnщяжnnщягn QQQ η== ;                      (2.5) 

– hidravlik mühərriklər üçün (hidravlik mühərriklərin 
girişlərində): 

–  hidravlik motorlar üçün: 

 
щяжm

нязmQ
QQ mщягm η== .                        (2.6) 

 – hidravlik silindrlər üçün: 

щяжs

нязsQ
QQ sщягs η== .                         (2.7) 

2.4. Hidravlik maşınlarda itkilər 

İş zamanı hidravlik maşınlarda müxtəlif zərərli itkilər baş 
verir, o cümlədən: güc, sərf, təzyiq, sürtünmə, moment, istilik və 
s. itkilər. Onlar bir biri ilə və hidravlik maşınların parametrləri ilə 
(işçi təzyiq, dövrlər sayı, həndəsi ölçüləri, mayenin özlülüyü, 
istismar müddəti və s.) sıx əlaqədədirlər və çox vaxt onları bir 
birindən ayırmaq çətin olur. Bu səbəbdən bir neçə itkilərə birgə 
baxılır və təcrübədə bu iriləşdirilmiş itkilər anlayışından istifadəsi 
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tamamilə zəruridir. Lakin, hidravlik maşınların seçilməsində, 
istismarında, tədqiqində və layihələndirilməsində onların ayrı-ayrı 
növlərini ayrılıqda nəzərə almaq lazım olur. Həcmi hidravlik 
maşınlarda, adətən, üç növ itkilər nəzərdən keçirilir: həcmi, 
hidravliki və mexaniki itkilər. Hidravliki və mexaniki itkilərə 
birgə baxılaraq, hidromexaniki itkilər adlandırılır. Hidravlik 
maşında bu üç itkilərə sərf olunan güc hidravlik maşının tam güc 
itkisi adlandırılır. 

2.4.1. Həcmi itkilər 

 Həcmi hidravlik maşınlarda həcmi itkilər maşının hidravlik 
hissəsində olan aralıqların (kipləşdiricilərdə, paylayıcılarda, 
klapanlarda və s.) en kəsik sahəsindən, onların ölçülülərindən, 
maye axının özlülüyündən və təzyiqindən asılıdırlar.  
 Həcmi hidravlik maşınlarda həcmi itkilər ΔQ iki hissədən 
ibarətdirlər: 
 – nasoslarda: 

ΔQn = ΔQn s + ΔQn p;                           (2.8) 

– hidravlik mühərriklərdə: 

ΔQm = ΔQm s – ΔQm g,                           (2.9) 
 
haradakı ΔQn s və ΔQm s – nasoslarda və hidravlik mühərriklərdə 
sızmalarla əlaqədar həcmi itkilər; ΔQn p – iş prosesində təzyiqin 
artması ilə nasoslarda baş verən mayenin həcminin sıxılmasının 
və ΔQm g – hidravlik mühərriklərdə təzyiqin düşməsi ilə mayenin 
həcminin genişlənməsinin nəticəsində maye axınının həcmi 
sərfinin dəyişilməsidir. 

Həcmi hidravlik maşınlarda həcmi itkiləri ΔQ belə tapıla 
bilər: 

– həcmi nasoslar üçün: 

ΔQn = Qn nəz – Qn həq= Qn nəz – Qn;                (2.10) 

– hidravlik mühərriklər üçün: 
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 ΔQm = Qm həq – Qm nəz = Qm – Qm nəz;              (2.11) 

burada  Qn həq = Qn  və  Qn nəz – nasosun həqiqi və nəzəri 
verimləridir,  Qm həq = Qm və Qm nəz – hidravlik mühərrikin həqiqi 
və nəzəri maye sərfləridir.  

Hidravlik maşınların sərf (nasoslar üçün verim) əmsalı α , 
müvafiq sərflərinin nisbəti olaraq, bərabərdirlər: 

– nasoslar üçün verim əmsalı: 

нязn

pnsn

нязn

n

нязn

щягn

Q
QQ

Q
Q

Q
Q

n
ΔΔ

α
+

−=== 1 ;        (2.12) 

– hidravlik mühərriklər üçün sərf əmsalı: 

m

pmsm

m

нязm

щягm

нязm

Q
Q

Q
Q

m Q
QQ ΔΔ

α
−

−=== 1 .       (2.13) 

Təzyiqin təsiri ilə işçi mayenin sıxılması və genişlənməsi 
nəzərə alınmasa (təcrübədə olan təzyiqlərdə, adətən, ΔQn p ≈ 0 və 
ΔQm p ≈ 0), hidravlik maşınlarındakı baş verən həcmi itkilər 
sızmalara bərabər olur: ΔQn = ΔQn s  və  ΔQm = ΔQm s və sərf 
əmsalı α həcmi hidravlik maşınının həcmi FİƏ-na η həc bərabər 
olur (αn = ηn həc və αm = ηm həc): 

– nasoslar üçün: 

nn

n

нязn

n

нязn

щягn

щяжn QQ
Q

Q
Q

Q
Q

Δ
Δ

η +=−== 1 ;         (2.14) 

– hidravlik mühərriklər üçün: 

mнязm

нязm

m

m

щягm

нязm

щяжm QQ
Q

Q
Q

Q
Q

Δ
Δ

η +=−== 1      (2.15) 

Nasosların və hidravlik mühərriklərin daxilində maye 
axınlarının hərəkət sxemləri, şərti olaraq, şəkil 2.3 və 2.4-də 
göstərilmişdir.  

Hidravlik maşınlarda işçi təzyiq artdıqca həcmi itkilər də 
artır və bunun nəticəsi kimi onların həcmi FİƏ azalır. 
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Şəkil 2.3.  Nasosda maye axınının hərəkət sxemi 

(xarici sızmalar nəzərə alınmayıb) 
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Şəkil 2.4.  Hidravlik mühərrikdə maye axınının hərəkət sxemi 
(xarici sızmalar nəzərə alınmayıb) 
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2.4.2. Mexaniki itkilər 

Hidravlik maşınlarda mexaniki itkilər onların toxunan 
(təmasda olan) hissələrində (kipkəclərdə, paylayıcılarda, 
sıxışdırıcılar və gövdələr arasında və s.) hərəkət zamani yaranan 
sürtünmə müqavimətlərini aradan qaldırmaq üçün sərf olunan 
enerji ilə əlaqədədir. Bu tipli enerji itkiləri, istiliyə çevrilib, birinci 
növbədə işçi mayeyə ötürülür və onunla hidravlik sistemə yayılır.   

Mexaniki itkiləri rotorlu hidravlik maşınlarda sürtünməyə 
sərf olunan moment itkisi ΔM ilə tapmaq daha məqsədə 
uyğundur: 

– nasoslar üçün: 

ΔMn  =  Mn v  – Mn nəz  = Mn həq  – Mn nəz;            (2.16) 

harada  Mn = Mn v = Mn həq – nasosun valındakı həqiqi moment;  
Mn nəz – nasosun daxilindəki nəzəri  moment (nasosun indikator 
momenti adlandırılır); ΔMn  – nasosda mexaniki itkilərə sərf 
olunan moment;  

– hidravlik mühərriklər üçün: 
  – hidravlik motorlar üçün: 

ΔMm = Mm nəz  – Mm v = Mm nəz  –  Mm həq ,           (2.17) 

harada – Mm = Mm v = Mm həq – hidromotorun çıxış valındakı 
həqiqi moment; Mm nəz – hidromotorun daxilindəki nəzəri mo-
ment (hidromotorun indikator momenti); ΔMm – motorda 
mexaniki itkilərə sərf olunan moment; 

– hidravlik silindrlər üçün mexaniki itkilər sürtünmə 
qüvvələrinin cəmi ilə tapılır: 

Ps sür = T = Ps nəz  –  Ps həq  = Pp  –  R,              (2.18) 

harada Ps həq = R – hidravlik silindr ştokunda yaradılan həqiqi 
qüvvə; Ps nəz = Pp – işçi maye təzyiqi ilə silindr porşenində 
yaranan qüvvə;  Ps sür = T – silindrin kipkəclərində  yaranan 
sürtünmə qüvvələrin cəmidir. 

Axırıncı iki tənliklərdə (2.16) və (2.17) həcmi hidravlik 
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maşının daxilindəki nəzəri və ya indikator momenti Mnəz = Mi 
anlayışı istifadə olunur. Hidravlik maşının daxilindəki nəzəri və 
ya indikator momenti Mnəz: 

– nasoslar üçün nasosların valındakı həqiqi momentindən 
Mn mexaniki itkilərinə sərf olunan momenti  ΔMn qədər kiçikdir:  

Mn nəz = Mn i = Mn – ΔMn ;                         (2.19) 

– hidravlik mühərriklərdə isə nəzəri və ya indikator 
momenti mühərriklərin Mm nəz valındakı həqiqi momentindən Mm 
mexaniki itkilərinə sərf olunan momenti ΔMm qədər böyükdür. 

Mm nəz = Mm i = Mm  + ΔMm ,                       (2.20) 

Hidravlik maşının daxilindəki nəzəri və ya indikator 
momenti xüsusi cihazlar vasitəsi ilə alınan indikator 
diaqramlarından tapmaq olar və ya axırıncı iki tənliklərlə 
hesablamaq olar. 

Hidravlik maşınlarında mexaniki itkiləri nəzərə alan 
mexaniki FİƏ, müvafiq momentlərinin nisbəti olaraq, 
bərabərdirlər: 

–  nasoslar üçün: 

nнязn

нязn

n

n

n

нязn
mexn MM

M

M
M

M

M

Δ
Δ

η −=−== 1 ;       (2.21) 

və ya 

n

n

n

n
N
N i

n

nняз
mexn M

M
== ω

ω
η ,                 (2.22) 

burada Nn i – nasosun indikator (daxili) gücüdür; Nn – nasosun 
valındakı daxil olan gücüdür; 

– hidravlik mühərriklər üçün:  
– hidravlik motor üçün: 

m

m

няз

m

нязm

m
mexm MM

M
M

M
M

M
Δ

Δη
+

=−==
mm

1 ;   (2.23) 

- 36 -



və ya  

im

m

mнязm

mm
mexm N

N
M

M
==

ω

ω
η ;                  (2.24) 

burada Nm i – hidromotorun indikator (daxili) gücüdür; Nm – 
nasosun valındakı faydalı gücüdür; 
  – hidravlik silindr üçün: 

pp
mexs P

T1P
R −==η .                       (2.25) 

və ya  

s

сцрss

pp

p
mexs N

NN
P

R Δ
η

−
== v

v
.              (2.26) 

burada R – hidravlik silindrinin ştokunda yaranan faydalı (həqiqi) 
qüvvə;  Ns  – işçi maye təzyiqi ilə silindrin porşeninə verilən güc; 
 ΔNm sür – silindrin kipkəclərində hərəkət zamanı yaranan 
sürtünmə qüvvələrini dəf etmək üçün sərf oluna güc itkisi; vp – 
porşenin sürəti. 

Rotorlu hidravlik maşınlarının valındakı nəzəri moment belə 
tapılır: 

– nasoslar üçün: 

inn pqM няз π2
1=n ;                        (2.27) 

– hidravlik motorlar üçün: 

imm pqM нязm π2
1= ;                         (2.28) 

burada pn i  və pm i  – nasosda və hidravlik motorda indikator 
(daxili) təzyiqləridir.  

İndikator təzyiqi hidravlik maşında ümumi təzyiq 
düşküsündən hidravlik itkilərə sərf olunan təzyiq düşküsü qədər 
fərqlənir: 
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pi = p ± Δph;                                 (2.29) 

– nasoslar üçün: 
pn i = pn + Δpn h                             (2.30) 

– hidravlik mühərriklər üçün: 

pm i = pm – Δpm h.                           (2.31) 

Rotorlu hidravlik maşınların valındakı yaranan həqiqi 
momentlər isə belə tapılır: 

 – nasoslar üçün: 

inn
mexnmexn

nяz
pq

M
M

ηπη 2
1==

n
n ;            (2.32) 

– hidravlik motorlar üçün: 

imm
mexm

mexmnяzmm pqMM
π

η
η

2
== .     (2.33) 

2.4.3. Hidravliki itkilər 

Hidravlik maşınlarda hidravliki itkilər onların daxilində işçi 
mayenin hərəkəti ilə əlaqədar mayenin daxili  təbəqələr və maye 
ilə kanalların səthləri arasında və yerli müqavimətlərdə sürtünmə 
və burulğanlar nəticəsində əmələ gələn müqavimətlərə  görə baş 
verirlər. Hidravliki itkilər hidravlik maşınların gücünə təsir edib 
onların tələb olunan gücünü artırırlar. Hidravliki itkilər mexaniki 
itkilər kimi nasoslarının valında lazımı momenti artırır, hidravlik 
motorların valında isə faydalı momenti azaldırlar. Bu səbəbdən 
çox vaxt hidravliki itkiləri ümumiyyətlə mexaniki FİƏ ilə  nəzərə 
alırlar. 

  Hidravliki itkilər ilk növbədə maye axınlarının sürətləri ilə 
əlaqədədirlər və onların sürəti artdıqca hərəkət rejimindən asılı 
olaraq hidravliki itkilər xətti və ya kvadratik olaraq artırlar. 
Müasir hidravlik maşınlarda işçi mayenin növünü və onun 
özlülüyünü düz seçdikdə hidravliki itkilər, hidravlik maşınlarda 
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baş verən tam güc itkilərinin cüzi hissəsini təşkil etdikdən, nəzərə 
alınmırlar və hidravliki FİƏ ηh ≈ 1,0 qəbul olunur (məsələn, 
hidravlik silindrlərdə). 

Hidravlik itkilərə sərf olunan güc itkisi hidravliki FİƏ ilə 
nəzərə alınır: 
 – nasoslar üçün: 

hnn

n

in

n

in

fn

pp
p

p
p

Δη +=== N
N

hn ;                  (2.34) 

 – hidravlik mühərriklər üçün: 

m

hmm

m

im

m

im

m p
pp

p
p Δ

η
−

=== N
N

h ;                (2.35) 

Yuxarıda qeyd olduğu kimi, təcrübədə hidravliki və 
mexaniki itkilərə birgə baxıldığına görə hidravlik maşında tam 
təzyiq itkisi: 

– nasoslar üçün: 

Δpn  = pn nəz  – pn = Δpn h  + Δpn m               (2.36) 

– hidravlik mühərriklər üçün: 

Δpm  = pm  – pm nəz  = Δpn h  + Δpn m            (2.37) 

Onda hidravlik maşının hidromexaniki FİƏ ηhmex: 
– nasoslar üçün: 

nn

n

nязn

n

nязn

fn

hmexn pp
p

p
p

N
N

Δη +===              (2.38) 

– hidravlik mühərriklər üçün: 

m

mm

m

nязm

m

nязm

hmexm p
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N
N Δ

η
−

===             (2.39) 
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2.4.4. Hidravlik maşınlarda ümumi güc balansı 
 və  güc itkiləri 

Hidravlik maşınlar üçün ümumi şəkildə güc balansını 
aşağıdakı tənlik kimi ifadə etmək olar: 

N  = Nf  + ΔNit,                              (2.40) 

haradakı N – hidravlik maşında istifadə olunan güc, Nf – faydalı 
güc, ΔNit – hidravlik maşında ümumi güc itkiləridir. 

Hidravlik maşında ümumi güc itkiləri isə üç hissədən 
ibarətdirlər: 

ΔNit = ΔNhəc + ΔNmex + ΔN h..                            (2.41) 

Burada ΔN həc – həcmi güc itkiləri; ΔN h – hidravliki güc itkiləri;    
ΔN mex –  mexaniki güc itkiləridir. 

Yuxarıdakı iki tənliyi nasos üçün belə yazmaq olar: 
Nn v = Nn =  Nn f + Δ Nn ,                         (2.42)  

harada ki 

ΔNn = ΔNn həc + ΔNn mex + ΔNn h.               (2.43) 

Burada Nn.v= Nn – nasosun gücü (nasosun valında istifadə olunan 
güc); Nn f  – nasosun faydalı gücü (nasosun maye axınına verdiyi 
güc); ΔNn nasosdakı ümumi güc itkiləridir; ΔNn həc – nasosda 
həcmi güc itkiləri; ΔNn h – nasosda hidravliki güc itkiləri və ΔNn 

mex – nasosda mexaniki güc itkiləridir. 
Analoji olaraq hidromühərrik üçün güc balansı tərtib etmək 

olar: 
Nm  = Nm v +  ΔNm = Nm f  +  ΔNm               (2.44) 

və 
ΔNm = ΔNm həc + ΔNm mex + ΔNm h .             (2.45) 

Burada Nm – hidromühərrikin tələb etdiyi güc (maye axını ilə 
hidromühərrikə verilən güc); Nm.v = Nm.f – hidromühərrikin faydalı 
gücü (hidromühərrikin valındakı güc). ΔNm – hidromühərrikdəki 
ümumi güc itkiləri; ΔNm həc , ΔNm h , ΔNm mex – hidromühərrikdə 
həcmi, hidravliki və mexaniki güc itkiləridir. 
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Şəkil 2.5. Nasosda enerji balansının sxemi 

 

ΔNm həc

N
m N
m
 f 

= 
 N

m
 v

ΔNm h
ΔNm mex

Ümumi itkilər  ΔNm

   ΔNm.

N
m

 i 

 
Şəkil 2.6. Hidravlik mühərrikdə enerji balansının sxemi 
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Həcmi hidravlik nasoslarda və hidravlik mühərriklərdə 
onlara daxil olunan enerjinin paylanması 2.5 və 2.6-da səkillərdə 
göstərilib.  

Hidravlik maşında həcmi itkilərə sərf olunan güc ΔN həc: 

ΔN həc = ΔQhəc Δp,                             (2.46) 

burada ΔQhəc – hidravlik maşında həcmi sərf itkiləri, Δp – 
hidravlik maşında təzyiq düşküsüdür (nasoslar üçün təzyiqlər 
fərqidir – Δp = pn = pv – ps,, mühərriklər üçün təzyiq düşküsüdür – 
Δp = pm = pg – pç, burada təzyiqlər mütləq ölçülərlə götürülür);  

Hidravlik maşınlar üçün adətən hidravliki və mexaniki güc 
itkilərinə birlikdə baxılır və onların cəmi bərabərdir:  

ΔNh mex = ΔNh  + ΔNmex:                       (2.47) 

Hidravlik maşınların (rotorlu nasosların və hidromotorların) 
hidromexaniki güc itkiləri onların daxilində fırlanma momentin 
itkisi ilə əlaqəndirilir: 

ΔNh mex  = ω ΔMit = 2π n ΔMit,                  (2.48) 

burada ΔMit – hidravlik maşında hidravliki və mexaniki itkilərin 
cəminə sərf olunan fırlanma momentidir. 

  Nasos valında istifadə olunan güc Nn.v : 

Nn.v  = Nn = ωn Mn v;                            (2.49) 

nasosun faydalı gücü Nn f: 

Nn.f  = Qn həq pn = Qn pn,                          (2.50) 

burada ωn  və  Mn v –  nasosun valının fırlanma bucaq surəti və 
nasosun valındakı burucu moment,  Qn həq = Qn və pn – nasosun 
faydalı verimi və çıxış və giriş təzyiqlərin fərqidir. 

Analoji olaraq hidravlik motor üçün: 

Nm.g = Nm  = Qm pm                             (2.51) 
və 

Nm.v = Nm.f  = ωm Mm ,                         (2.52) 
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burada Qm və pm – motorun sərfi və təzyiq düşküsüdür; ωm və  Mm 
– motorun çıxış valının fırlanma bucaq surəti və valındakı faydalı 
burucu momentidir.  

Həcmi hidravlik nasoslarda və hidravlik mühərriklərdə güc 
itkilərinin təzyiqdən nümunəvi asılılıqları səkil 2.7 və 2.8-də 
göstərilib. 

2.5. Hidravlik maşınların tam (ümumi) FİƏ 

Hidravlik maşınların tam və ya ümumi FİƏ η hidravlik 
maşınlarda olan bütün güc itkilərini nəzərə alır və faydalı gücün 
Nf maşında tam istifadə olunan gücə N nisbətinə bərabər olub, 
aşağıdakı kimi tapılır: 

N

N f
=η ,                                    (2.53) 

burada Nf – hidravlik maşının faydalı gücü, N – tələb olunan 
gücdür. 
  Nəzəri (indikator) anlayışını nəzərə alaraq yuxarıdakı 
tənliyi belə yazmaq olar: 

NN
NN

NN
NN

i

if

i

if ==η ,                          (2.54) 

Onda,  
– nasoslar üçün: 

mexn
in

nn
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infn

N
pQ

NN
NN

ηη == ,                   (2.55) 

və Nn i ifadəsini yerinə yazsaq, alınar 

mexnщnщяжnmexn
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nn

mexn
hnnnn
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n

pQQ
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ppQQ

pQ

ηηηη
Δ

η
ΔΔ

η

=
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=
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=

)(

))((        (2.56) 

– hidravlik motorlar üçün: 
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Şəkil 2.7. Nasosda hidravliki (1), mexaniki (2) və həcmi (3) güc 

itkilərinin təzyiqdən asılılığı 
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Şəkil 2.8. Hidravlik mühərrikdə həcmi (1), hidravliki (2) və 
mexaniki(3) güc itkilərinin təzyiqdən asılılığı 
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mexn
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mim

imfm
m N

N

NN

NN
ηη == ,              (2.57) 

və Nm i ifadəsini yerinə yazsaq, alınar 

 

mexmщmщяжmmexm
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mexm
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=
−

=

=
−−

=

)(

))((

       (2.58) 

 
Beləliklə, həcmi hidravlik maşınlarının tam FİƏ kürəkli 

hidravlik maşınların tam FİƏ kimi üç: hidravliki, həcmi və 
mexaniki  FİƏ-rının hasili kimi göstərmək olar. 

Hidravlik maşınlardakı hidravliki və mexaniki itkiləri bir 
birindən ayırması müşkül məsələ olmasına görə, təcrübədə, 
adətən,  hidravliki ηhəc və mexaniki ηmex FİƏ-dan ayrılıqda yox, 
onların hasilindən istifadə olunur, yəni  

η = ηhəc ·ηmex ·ηh = ηhəc ·ηhmex,                  (2.59) 

burada ηhmex – bu əmsal hidravlik maşının hidromexaniki FİƏ 
adlanır və bərabərdir ηhmex = ηmex · ηh. 

Nasos üçün: 

ηn  = ηn həc ·ηn mex ·ηn h =  ηn həc ·ηn hmex  = 
n

fn

vn

fn

N

N

N

N
= .    (2.60) 

burada Nn v = Nn – hidravlik nasosun valında olan gücdür. 
 Hidravlik mühərrik üçün:  

ηm = ηm həc ·ηm mex ·ηm h  =  ηn həc ·ηn hmex = 

m

vm

чmgm

vm

N

N

NN

N
=

−
= ,                       (2.61) 

burada Nmg və Nmç – hidravlik mühərrikin girişində və çıxışında 
güclər, Nm – hidravlik mühərrikdə istifadə olunan gücdür :  
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Nm = Nmg  –  Nmç.                           (2.62) 

Beləliklə, həcmi hidravlik maşınlarının faydalı gücü belə 
tapıla bilər: 

– nasoslar üçün: 
Nn.f  = Qn pn = ωn Mn v ηn.;                    (2.63) 

– hidravlik mühərriklər üçün: 
– hidravlik motorlar üçün: 

Nm f  = Nm.v = ωm Mm  = Qm pm ηm;               (2.64) 

– hidravlik silindrlər üçün: 

Ns f  = R vp = Qs ps ηs.                        (2.65) 
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3.  NASOSLAR HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT 

Hidravlik nasoslar istehsalatda ən geniş yayılmış hidravlik 
maşınlardır və bir-birindən öz iş prinsipi və həm də konstruktiv 
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.  

Nasoslar hərəkətverici mühərrikdən alınan mexaniki enerjini 
vurulan mayenin mexaniki enerjisinə, yəni mayenin potensial 

təzyiq ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ z

g
p

ρ
 və kinetik ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

g2

2v  enerjisinə   çevirir. 

Nasoslar   hazırlanma   konstruksiyalarına   görə   
müxtəliflikləri ilə fərqlənib, müxtəlif mayelərin: su, neft və onun 
emalı məhsullarının və digər maye məhlullarını vurulması üçün 
istifadə olunur. 

3.1. Nasosların iş prinsipinə görə maye axınının 
 parametrlərinə təsiri 

2 fəsildə qeyd olunduğu kimi, adətən öz təsir prinsipinə görə 
nasoslar, hidravlik maşınların bir növü olaraq, iki əsas qrupa 
bölünürlər: sıxışdırma (həcmi) və kürəkli (dinamiki) nasoslar. 

Maye axının nasosdan qabaq enerjisini E1 ilə işarə etsək və 
nasosdan sonra E2, onda maye axınına nasosun verdiyi enerji 
olacaqdır ΔE (şəkil 3.1): 

ΔE =  E2 – E1 ⎟
⎟
⎠
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⎜
⎜
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⎛
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⎜
⎜
⎝

⎛
++=

g2
v

gρ
pz

g2
v

ρg
pz

2
11

1

2
22

2        (3.1) 

 və ya: 

  ΔE =  E2 – E1 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−=

gggρ
p

ρg
pzz 1212

12 22
)(

22 vv         (3.2) 

Burada z1 və z2 – nasosun girişin (1 – 1) və çıxışının  (2 – 2) canlı 
kəsikləri üçün x – x müqayisə müstəvisinə nəzərən həndəsi 
hündürlüklər (3.1 şəkildə z1 = h;  z2 = z + h);  p1 və  p2 –  həmin 
kəsiklərdə təzyiqlər; v1 və v2 – həmin canlı kəsiklərdə orta 
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Şəkil 3.1. Müsbət sorma hündürlüklü pistonlu nasos qurğusunun 
prinsipial sxemi 

- 48 -



sürətlərdir. 

Kürəkli (pərli) və oxlu nasoslar maye axınının təzyiq 
g
p

ρ
 və 

kinetik 
g2

2v  enerjilərin cəmini (həndəsi enerjisinin z dəyişməsinin 

nəzərə almamaq olar), yəni ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

gg

p

2

2v
ρ

 enerjilərinin cəmini 

dəyişdirir. Bunlara mərkəzdənqaçma, qasırğalı və oxlu 
(propellerli) nasoslar aiddir. 

Həcmi (sıxışdırma) hidravlik nasoslar iş prosesi zamanı 

maye axının əsas təzyiq enerjisini 
g
p

ρ
 dəyişdirir (mayenin 

həndəsi və kinetik enerjilərinin cəminin ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+

2g
z 2

2v
 həcmi 

nasoslara nisbətən cüzi dəyişməsinə görə nəzərə almamaq olar). 
İşçi orqanlarının hərəkət növünün xarakterinə görə bunlar irəli-
geri hərəkətli (o cümlədən porşenli) və fırlanma hərəkətli (rotorlu) 
nasoslara bölünür. 

Porşenli (pistonlu) nasoslar da öz növbəsində porşenli və 
plunjerli olur. Rotorlu nasoslar qrupuna isə lövhəli (şiberli), dişli 
çarxlı, vintli, pistoncuqlu və başqa tipli nasoslar daxildir (bax 
2.1.1  bölməyə). 

3.2-ci şəkildə H−Q loqarifmik koordinatlarında müxtəlif 
tipli (porşenli, mərkəzdənqaçma və oxlu) nasosların onların 
yarada bilən basqısından və verimindən asılı olaraq tətbiq sahələri 
verilmişdir. 

3.2.  Nasosların  əsas   hidravlik  parametrləri 

Vahid zaman ərzində nasosun verdiyi mayenin miqdarına 
nasosun məhsuldarlığı, yaxud  nasosun verimi Q deyilir və çox 
zaman bu kəmiyyət m3/san (əsas vahidi), m3/dəq, m3/saat, yaxud 
dm3/san (l/san) ilə ölçülür. 
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Şəkil 3.2. Pistonlu, mərkəzdənqaçma və oxlu  

nasosların tətbiq olunan sahələri 
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Əkər mayenin həcm verimi Q-isə, onda onun kütlə 
məhsuldarlığı Qk -dır : 

Qk = ρ Q (kq/san (əsas vahid), kq/dəq, kq/saat);      (3.3) 

çəki məhsuldarlığı G = Qç  isə: 

G = Qç = gQk = ρ gQ  (N/san (əsas vahid), kN/dəq, kN/saat)  (3.4)          

düsturlar ilə təyin edilir. Burada ρ  − mayenin sıxlığıdır, kq/m3. 

Nasosun yaratdığı basqı H (
N
mN⋅  → m), yəni mayenin 

nasosa daxil olmadan əvvəl və nasosdan çıxdıqdan sonra mayenin 
vahid (1 N) çəkisinə görə tam xüsusi enerjisinin fərqinə deyilir və  
metrlə vurulan maye sütunu ilə ifadə olunur.  

Nasosun basqısı H mayenin həndəsi hündürlüyə Hh 
qalxmasına (mayenin qəbul çənindəki səviyyəsindən vurma 
borusundan çıxma nöqtəsinədək), vurma boru kəmərlərinin 
çıxışında və qəbul çənindəki səviyyəsində təzyiqlər fərqinin 

g
pp 12

ρ
−  və boru sorma və vurma kəmərlərindəki hidravlik 

müqavimətlərin  (Σhs və Σhv) dəf edilməsinə sərf olunur: 

vs
12

h hh
gρ
ppHH ΣΣ ++

−
+= .                    (3.5) 

Burada sorma və vurma boru kəmərləri üçün hidravlik 
müqavimətlərin təsiri (Σhs  və Σhv) ayrıca təyin edilir, çünki bu 
boru kəmərlərində maye hərəkətinin sürəti və onların diametrləri 
çox zaman müxtəlif olur. 

Adətən nasos qurğusu işləyən zaman nasosun yaratdığı tam 
basqı, manometr və vakuummetrin göstərişinə əsasən aşağıdakı 
düstur ilə təyin edilir : 

g
hhhH

2

22 vv sv
vakman

−
+Δ±+= ,                 (3.6) 
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burada hman − nasosun çıxışında manometrin göstərişi; hvak − 
nasosun girişində vakuummetrin göstərişi, m ilə; Δh − manometr 
və vakuummetr birləşən nöqtələr arasında şaquli istiqamətdə 
məsafə,  m ilə; vs və vv − manometr və vakuummetr borucuqları 
birləşən yerlərdə mayenin sürətləridir,  m/san ilə. 

Əgər yaylı manometrin göstərən hissəsi vakuummetrin 
göstərən hissəsindən aşağıda yerləşərsə, onda Δh kəmiyyəti mənfi 
qiymətdə olacaqdır. 

Metr maye sütunu ilə ifadə olunmuş manometr və 
vakuummetrin göstərişləri və bu cihazların birləşdiyi nöqtələr 
arasındakı şaquli məsafə (göstərici hissələri birləşmə nöqtələri ilə 
bir səviyyədə yerləşərsə) ilə birlikdə nasosun manometrik basqısı 
adlanır: 

hhhH vakmanman Δ±+= .                          (3.7) 

Onda nasosun yaratdığı tam basqı H: 

g
HH

2

22 vv sv
man

−
+= , m maye sütunu,          (3.8) 

 
düsturu ilə təyin ediləcəkdir. 

Əgər sorma və vurma boru kəmərlərinin diametrləri eyni 
olarsa, onda vs = vv nasosun yaratdığı tam basqı manometrik 
basqıya (H = Hman ) bərabər olacaqdır. 

Nasos basqısının verimdən asılılığının xarakteri H = f (Q) 
(işarə olunur (H – Q)), nasosların müxtəlif növləri üçün 
müxtəlifdir. Məsələn, müqayisə etmək üçün, 3.3 və 3.4-cü 
şəkillərdə mərkəzdənqaçma və porşenli nasosların nümunəvi H–Q 
işçi xarakteristikaları verilmişdir. 

Mərkəzdənqaçma nasosları üçün 3.3-ci şəkildəki kimi absis 
oxunda müəyyən miqyasda ölçülmüş verim, ordinat oxunda isə 
manometr və vakuummetrin göstərişləri ilə hesablanmış basqılar 
göstərilir. Porşenli nasoslar üçün isə adətən 3.4-cü şəkildəki kimi 
absis oxunda basqıların (nasosun yaratdığı təzyiqlərinin) 
qiymətləri, ordinat oxunda isə müəyyən miqyasda ölçülmüş 
nasosun verimi göstərilir. Şəkillərdəki əyrilər verilmiş dövrlər 
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Şəkil 3.3. Mərkəzdənqaçma nasosun H – Q  işçi xarakteristikası 
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Şəkil 3.4. Porşenli nasosun Q – H  nümunəvi işçi xarakteristikası 
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sayında nasosun H – Q işçi xarakteristikasını ifadə edir. 
Adətən bütün növ nasoslar işçi xarakteristika adlanan əyrilər 

ilə əlaqələndirilir və onların pasportlarında verilir. 
3.3 və 3.4-cü şəkillərdən görünür ki, mərkəzdənqaçma 

nasosunun işçi xarakteristikası səlis (çox vaxt kiçik verimlərdə 
baskının maksimum qiymətlərə malik) əyri, porşenli nasosun 
xarakteristikası isə absis (basqı) oxuna bir qədər əyilmiş düz xətt 
ilə ifadə olunur.  

3.3-ci şəkillərdən görünür ki, kürəkli (pərli) nasosların, o 
cümlədən mərkəzdənqaçma və qasırğa növlü nasosların verimi  
dəf edilən basqıdan asılı olaraq, daha əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişir. Porşenli nasosun dəqiqədəki verimi isə porşenin sabit 
gediş sayında təxminən dəyişmir (az dəyişir). 

Nasosların seçilməsində və onların istismar şəraitində 
düzgün işləmələri üçün  H–Q işçi xarakteristikalarının çox böyük 
əhəmiyyəti vardır. 

Nasosun hidravlik və yaxud effektiv (faydalı) gücü vahid 
zamanda G ağırlığında mayeni hər hansı yaratdığı basqıya uyğun 
H hündürlüyünə qaldırdıqda vurma zamanı nasosun gördüyü 
faydalı iş ilə müəyyən edilir. Nasosun faydalı işi 

A = G H = [ ]( )san1щягgQρ  H ,   C              (3.9) 

olar. Burada Qhəq – nasosun həqiqi verimi,  m3/san, ρ − vurulan 
mayenin sıxlığıdır,  kq/m3. 

Onda, nasosun effektiv (faydalı) gücü  Nf : 

[ ] Vt
san1

  ,HQgρAN hягf == ,                 (3.10) 

yaxud 

1000

HQgρ
N

щяг
f = ,   kVt.                      (3.11) 

Nasosun tələb etdiyi güc Nn həqiqətdə qiymətcə effektiv 
gücdən Nf artıqdır, çünki onun mühərrikdən aldığı enerjinin bir 
hissəsi maye nasosdan sıxışdırılan zaman hidravlik və mexaniki 
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müqavimətlərin dəf olunmasına və həcmi itkilərinə sərf edilir. Bu 
da adətən tam faydalı iş əmsalı (FİƏ) (ηn) ilə xarakterizə edilir. 
Nasosun tam FİƏ ηn effektiv gücün tələb edilən gücə olan 
nisbətinə deyilir. 

Onda nasosun tələb etdiyi gücü 

Vt  ,
H

n

щяг
n

Qg
N

η

ρ
= ,                   (3.12) 

yaxud: 
Qg

N
n

hяг
n kVt

1000 
     ,

H
η

ρ
=            (3.13) 

düsturlarından tapmaq olar.  
Nasosun tam FİƏ nasosla vurulan maye enerjisinin 

verilməsi ilə əlaqədar olan bütün itkiləri (hidravliki, həcmi və 
mexaniki) nəzərə alır və 

mexhщяж
n

f
n N

N
ηηηη ==                           (3.14) 

düsturu ilə təyin edilir. Burada ηhəc – israf axma əmsalı – həcmi 
FİƏ (nasosun veriminin israf axmalardan enməsini xarakterizə 
edir); ηh və ηmex uyğun olaraq hidravliki və mexaniki FİƏ-dır. 
 Qeyd: izahatlar yalnız nasoslar üçün aparıldığına görə nasos 
işarəsi  (n) bəzi düsturlarda göstərilməyib. 

Mexaniki FİƏ ηmex nasosların konstruksiyalarından və onun 
ölçülərindən asılı olaraq 0,85...0,97 arasında dəyişir. Nasosun tam 
FİƏ ηn onun konstruksiyasının və işinin kamillik dərəcəsini 
xarakterizə edir. Orta hesabla tam FİƏ mərkəzdənqaçma 
nasoslarında ηn = 0,60...0,80; porşenli nasoslarda isə                    
ηn = 0,70...0,90 arasında dəyişir. 

Nasosun işçi valı elektrik və ya digər intiqal mühərrikinin 
valı ilə bir qayda olaraq bilavasitə elastik mufta vasitəsilə 
birləşərsə, onda mühərrikin valındakı gücü 
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kVt   
1000 

,
H

kNkN oom.e
n

hяг
Qg

η

ρ
==                (3.15) 

düsturları ilə təyin edilir. Burada ko – ehtiyat əmsalıdır. Bu əmsal 
intiqal mühərrikinin mümkün olan təsadüfi ifrat yükünü nəzərə 
alır. Müvafiq kVt-la güclərə uyğun olaraq ehtiyat əmsalının 
qiyməti 3.1-ci cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 3.1 

Mühərrikin valındakı gücünün təyini üçün ehtiyat əmsalı 
 

Güc Nn, kVt-la Ehtiyat əmsalı k0

≤ 1,0 1,50 

1,0...2,0 1,30 

2,0...5,0 1,20 

5,0....50 1,10 

> 50 1,06...1,08 

Əgər nasosla elektrik mühərriki arasında qayış ötürməsi və 
ya reduktor olarsa, onda mühərrikin valındakı gücü 

kVt
1000

   ,
 ηη

HQgρ
kη

NkN
n

o
no

m.e
ют

hяг

ют
==              (3.16) 

tənliyi ilə tapılır. Burada ηöt   ötürücünün FİƏ -dır. 
Müqayisə etmək üçün 3.3-cü şəkildə mərkəzdənqaçma 

nasosunun tələb etdiyi gücün və tam FİƏ-nın onun verimindən, 
3.4-ci şəkildə isə porşenli nasosun gücünün və tam FİƏ-nın 
basqıdan asılılıq qrafiklərinin nümunələri göstərilmişdir.  

Qəbul olunmuş verimdə mərkəzdənqaçma nasosunun valına  
(oxuna) sərf olunan gücü ölçməklə və onun qiymətlərini ordinat 
oxunda göstərməklə, N – Q və FİƏ-nı hesablamaqla η – Q asılılıq 
əyriləri qurulur (3.5-cü şəklə bax). Porşenli nasosun N – H və      
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Şəkil 3.5. Mərkəzdənqaçma nasosunun tələb etdiyi gücün  
və tam FİƏ-nın verimindən asılılıq qrafiklərinin nümunələri 

 

 
Şəkil 3.6. Pistonlu nasosun gücünün və tam FİƏ-nın basqıdan asılılıq 

qrafiklərinin nümunələri 
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η – H asılılıq əyrilərinin qurulması da eyni qaydada aparılmışdır 
(3.6-ci şəklə bax). 

3.3. Nasos qurğularında  hərəkətin  
ötürülməsi sxemləri 

3.3.1. Ötürücü vasitəsilə porşenli nasosun  
əlaqələndirilməsi sxemi 

3.7-cı şəkildə ötürücü vasitəsilə porşenli nasosların 
əlaqələndirilməsi sxemi verilmişdir. Bu növ nasos qurğuları 
aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: 1 –  elektrik    mühərriki;  2 – 
ötürücü; 3 – porşenli nasos. 

Burada nasos qurğusunun FİƏ 

[ ] nm.e
цt

f

m.e

цt

ş

m.e

ş

f
qur.n ηηcosη

N

N

N
N

N
N

N

N
η ⋅⋅=== ютϕ    (3.17)                     

düsturundan tapılır. Burada Nf – nasosun effektiv gücü, kVt ilə; 
Ne.m = Nş – elektrik mühərrikinin gücü (şəbəkədən alınan güc), 
kVt ilə; ηe.m – elektrik mühərrikinin FİƏ; cos ϕ – elektrik 
mühərrikinin güc əmsalıdır (axırıncı bu hər iki əmsal elektrik 
mühərrikinin gücündən asılıdır); Nöt = Nn – ötürücüdən nasosa 
verildiyi güc,  kVt ilə; ηöt – güc alınan qutunun (mexaniki 
ötürücünün) FİƏ; ηn – nasosun tam FİƏ-dır. 

Elektrik mühərrikinin şəbəkədən tələb etdiyi güc Ne.m = Nş, 
mühərrikin klemmalarında elektrik cihazları ilə ölçülür. Elektrik 
mühərrikinin FİƏ-nı daxil etməklə mühərrikin valındakı güc 
alınır. Cərəyan şiddətini ampermetr və gərginliyi voltmetrlə 
ölçməklə, elektrik şəbəkəyə qoşulma növündən asılı olaraq 
(üçbucaq və ya ulduzvarı) elektrik  mühərrikin klemmalarındakı 
güc 

 
( ) Vt    ,ηcosIU3N m.em.e ϕ⋅⋅⋅=               (3.18) 

və ya 
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Şəkil 3.7. Nasosların əlaqələndirilməsi sxemi 
1 –  elektrik    mühərriki; 2 – ötürücü; 3 – pistonlu nasos. 

 

Şəbəkə 

2 

Mühərrik Nasos 
 

1

 NfNe.m = Nn

Nş

 
 

Şəkil 3.8. Ötürücüsüz nasosların əlaqələndirilməsi sxemi 
1 – elektrik mühərriki; 2 – nasos (rotorlu və ya kürəkli). 
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kVt   
1000

 ,η
cosIU3

N m.em.e
ϕ⋅⋅⋅

=                (3.19) 

düsturları ilə təyin edilir. Burada U – şəbəkədəki gərginlik, Vt ilə; 
I – cərəyan şiddəti, A ilə. 

Nasosun effektiv gücünü (3.10) və (3.11) düsturlarından 
tapmaq olar. 

3.3.2. Ötürücüsüz rotorlu və kürəkli nasosların  
əlaqələndirilməsi sxemi. 

3.8-ci şəkildə ötürücü olmadan rotorlu və kürəkli nasosların 
əlaqələndirilməsi sxemi verilmişdir. Bu növ nasos qurğuları 
aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1 – elektrik mühərriki; 2 – nasos 
(rotorlu və ya kürəkli). 

Belə nasos qurğusunun FİƏ aşağıdakı düsturdan təyin edilir: 

[ nm.e
m.e

f

ş

m.e

ş

f
qur.n ηcosη

N

N

N
N

N

N
η ϕ⋅=== ] .    (3.20)  

Nasos qurğuşunun FİƏ hesablanan zaman, onun effektiv 
gücü (3.10) və (3.11); elektrik mühərrikinin gücü isə (3.18) və 
(3.19) düsturları ilə tapılmalıdır. 

3.4   Nasos qurğularının enerji balansı 

Burada nasos qurğularının enerji balansı iki nasos 
qurğusunun, yəni porşenli və mərkəzdənqaçma nasoslarının,  
misalında verilmişdir. 

3.1-ci şəkildə müsbət sorma hündürlüklü porşenli nasos 
qurğusunun prinsipial sxemi göstərilmişdir. Belə nasos 
qurğusunun enerji balansını tənliyini vermək üçün, nasosla 
vurulan mayenin hərəkətini qərarlaşmış hesab etməklə, 0 – 0  və  
1 – 1 canlı kəsikləri üçün x – x müqayisə müstəvisinə nəzərən 
Bernulli tənliyini yazaq: 

sor
1at h
ggρ

ph
gρ

p
+++=

2

2v1 ,                      (3.21) 
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yaxud nasosun girişində x – x müqayisə müstəvisinə görə enerji 
E1: 

sor
at

2

1 h
gρ

p
g2gρ

p
hE 11 −=++=

v
.             (3.22) 

İndi də 2 – 2 və 3 − 3 canlı kəsikləri üçün x – x müqayisə 
müstəvisinə nəzərən Bernulli tənliyini yazaq və nasosun çıxışında 
x – x müqayisə müstəvisinə görə enerji E2 tapaq: 

vur

2
33

h

2
22 h

g2ρg
pH

g2ρg
phz +++=+++=

vv
2E .       (3.23) 

(3.23) düsturundan (3.22) tənliyini çıxsaq, onda nasosun 
mayeyə verdiyi basqını tapmaq olar: 

sorvur

2
3at3

h

2
1

2
212

12

hh
g2gρ

ppH

g2gρ
ppzHEE

+++
−

+=

=
−

+
−

+==−

v

vv

             (3.24) 

Nasos qurğusunun maye axınına nasosla basqı H 
miqdarında enerjisinin verməsini nəzərə alıb,   0 – 0 və 3 – 3 canlı 
kəsikləri üçün x – x müqayisə müstəvisinə nəzərən Bernulli 
tənliyini yazaq: 

itsor h
g2ρg

pHHhh
g2ρg

pHH
gρ

p 2
33

hvur

2
33

h
at ++++=+++++=

vv .  (3.25) 

Burada hit – nasos qurğusunun sorma (nasosa qədər) hsor  və 
vurma  (nasosdan sonra) hvur borularında hidravlik müqavimətləri 
dəf etmək üçün sərf olunan enerji itkilərin cəmi. 

Bu axırıncı tənlik müsbət sorma hündürlüklü nasos 
qurğusunun enerji balansı tənliyi adlanır. 

Axırıncı iki tənlikləri müqayisə etdikdə, görünür ki maye 
axının enerjisinin artması ona nasosun verildiyi basqı miqdarda 
nəticəsində baş verir.  
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4. İRƏLİ-GERİ HƏRƏKƏTLİ HƏCMİ  
(PORŞENLİ) NASOSLAR 

4.1. Porşenli  (pistonlu) nasosların  təyinatı və təsnifatı 

Porşenli nasoslar mayenin «sıxışdırılma» prinsipi ilə işləyən 
həcmi hidravlik nasoslarına aiddir. Bunların təsir prinsipi silindr 
daxilində irəli-geri hərəkət edən porşen vasitəsilə vurulan mayedə 
təzyiqin yaradılmasına əsaslanır. Bu növ nasoslar, 
mərkəzdənqaçma nasoslarına nəzərən az verimlərdə yüksək 
təzyiq yaradır. 

Konstruksiyalarına görə porşenli nasoslar çox sadə olduqları 
üçün mərkəzdənqaçma nasoslarından xeyli əvvəl tətbiq 
olunmuşlar. Hazırda, bu nasoslar istehsalatda – xüsusən yüksək 
təzyiqlərdə az verim tələb olunan yerlərdə, çox geniş miqyasda 
yayılmışdır. Adətən porşenli nasoslarda verim vaxta görə 
müntəzəm olmur. Porşenli nasoslar təyinatına, iş şəraitinə və 
vurulacaq mayenin xassələrinə görə müxtəlif konstruksiyada olur. 
Məsələn, porşenli və plunjerli. 

Hidravlik nöqteyi nəzərindən və işçi prosesə görə porşenli 
və plunjerli nasoslar eynidir. Onların konstruktiv fərqlənmələri 
işin ayrı-ayrı hallarında faydalı olmalarıdır. Belə ki, 10...20 MPa-
dan artıq olan təzyiqlərdə əsasən plunjerli, az olan təzyiqlərdə isə 
porşenli nasosları tətbiq etmək əlverişlidir 

Adətən öz quruluşlarına görə porşenli nasoslar aşağıdakı 
qruplara bölünür:  

1) silindrlərin yerləşməsinə görə: 
– üfüqi (şəkil 4.1, a (2-5) və  b (7-8)); 
– şaquli nasoslar (şəkil 4.1, a (1) və  b (6)); 

2) nasosdakı silindrlərinin sayına görə: 
–  birsilindrli (şəkil 4.1, a (2-5) və  b (7-8));     
–  ikisilindrli; 
–  üç silindrli; 
–  çox silindrli; 

3) silindrdə işçi sahələrin sayına görə: 
– birtərəfli (şəkil 4.1, a (2) və  b (7));  
– ikitərəfli (şəkil 4.1, a (4 və 5)); 
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Şəkil 4. 1, a.  İrəli-geri hərəkətli bir neçə porşenli nasosların 

hidravlik hissələrinin sxemləri: 

1 – şaquli plunjerli diferensial tipli;  
2 – üfüqi porşenli, birtərəfli və birtəsirli; 

 3 – porşenli, diferensial tipli;  
4 – porşenli, ikitərəfli və ikitəsirli;  

5 – plunjerli, ikitərəfli 
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4) nasosun iş prosesində təsirlərin sayına görə nasoslar ola 
bilər: 

– birtəsirli (sadə nasoslar) – birtərəfli birsilindrli (şəkil 
4.1, a (2) və  b (7); 

– ikitəsirli – iki birtərəfli (sadə) silindrli və ya ikitərəfli 
birsilindrli (şəkil 4.1, a (4 və 5)); 

– üçtəsirli – üç birtərəfli (sadə) silindrli;  
– diferensial (şəkil 4.1, a (4) 
– dördtəsirli – dörd birtərəfli silindrli və ya ikitərəfli 

ikirsilindrli; 
–  beştəsirli – beş birtərəfli silindrli və s. 

5)   nasosun işçi orqanına görə: 
–  porşenli (şəkil 4.1, a (2-4) və  b (6, 8)); 
–  plunjerli(şəkil 4.1, a (1, 5) və  b (7); 
–  diafraqmalı; 
– silfonlu; 

6)   işləməyə  gətirilmə  üsuluna  görə  isə: 
– ötürməli (intiqallı) nasoslar – dirsək vallı və çarxqolu- 

sürgüqolu mexanizmi olan və nasosdan ayrılıqda yerləşmiş 
mühərrik ilə ötürmə vasitəsilə işləməyə gətirilən;  

– ekssentrik mexanizm ilə hərəkətə gətirilən;  
– düz vurumlu buxar, hava və maye nasosları (bunlarda 

nasos silindrinin porşeni buxar, hava və ya maye maşınının 
porşen ilə bilavasitə ümumi ştokla əlaqələndirilmişdir. Belə 
ki, bunlar, nasos silindri ilə birlikdə bir ümumi aqreqat təşkil 
edir) (şəkil 4.1, b (6 və 8));  

– əl nasosları  –  əl vasitəsilə işlədilir. 
Mərkəzdənqaçma nasoslarla müqayisədə porşenli nasoslar 

əsas etibarilə aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:  
1) iş vaxtı yüksək təzyiq yaratmaq qabiliyyətinə;  
2) yükəközlülü mayeləri vurma qabiliyyətinə;  
3) işə salmazdan qabaq, nasosun gövdəsinin və sorma boru 

kəmərinin maye ilə doldurulmasına ehtiyacı yoxdur;  
4) belə nasoslar dozator nasosları kimi də işlədilə bilər;  
5) belə nasosların klapanları (sorma və vurma) vardır və s. 
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Şəkil 4.1, b. İrəli-geri hərəkətli bir neçə porşenli nasosların 
hidravlik hissələrinin sxemləri: 

1 – şaquli, düztəsirli hidroporşenli nasos; 2 – plunjerli, birtəsirli; 
 3 – porşenli, düztəsirli buxar nasosu 
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4.2. Verim əmsalı və ona təsir edən amillər 

Porşenli nasosların əsas göstəricilərindən biri də verim 
əmsalıdır. Belə nasosun verim əmsalı həqiqi verimin Qhəq nəzəri       
verimə Qnəz nisbətinə deyilir. 

α 
няз

щяг

Q

Q
= .                                      (4.1) 

Digər tərəfdən bu əmsal porşenli nasoslar üçün iki əmsalın 
vurma hasilinə bərabərdir. 

α = α1 ·α2  .                                    (4.2) 

Burada α1 – klapanların bağlanmaya gecikməsi nəticəsində 
maye həcminin itməsini, silindrdə qazın olmasını və maye 
axınının kəsilməzliyinin pozulmasını nəzərə alan əmsal olub 
doldurma əmsalı adlanır; α2 – ara boşluqlardan və kipliyin 
olmaması nəticəsində axma itkilərini nəzərə alan əmsal və ya 
azğın itki əmsalıdır. Adətən α2 əmsalı nasosun həcmi faydalı iş 
əmsalı adlanır və ηhəc kimi işarə olunur. 

Ümumi şəkildə verim əmsalını aşağıdakı kimi də yazmaq 
olar: 

21ααα ==
няз

щяг

Q

Q
.                              (4.3) 

Porşenli nasosların verim əmsalı sabit olmayıb bir sıra 
faktorlardan asılıdır. Bu faktorları əsas etibarilə üç qrupa bölmək 
məqsədə uyğundur: 

I. Klapan qutusu hissələrinin və intiqalın konstruksiyasın-
dan, habelə nasosun vəziyyətindən meydana çıxan faktorlar, o 
cümlədən:   

1)  nasosun dirsəkli valının dövrlər sayı;  
2) sorma və vurma işçi hissəsi kanallarının düzaxımlılığı;   
3) hidravlik itkilərə və sorma prosesi zamanı porşenin 
altında yaranan təzyiqin aşağı düşməsinə səbəb olan sorma 
işçi hissə kanallarının ölçüləri və forması;  
4) klapan qutusunda hava kisəsinin və “ölü” fəzanın olması;  
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5) sıxlaşdıran hissələrin (porşen, klapanların və kipkəclərin)  
hermetiklik vəziyyəti;  
6)  porşenin silindrdəki kipliyi;  
7) klapan nimçəsinin çəkisi, klapan yayının sərtliyi;  
8) silindr divarlarının və nasosun işçi kamerasının 
elastikliyi;  
9) nasosun əlaqələndirilməsi sxemi. 
II.  Nasosun bəzi hidravlik göstəricilərindən əmələ gələn 

faktorlar, məsələn:   
1)  nasosun vurma boru kəmərindəki təzyiqin qiyməti;  
2)  zaman üzrə verimin qeyri-bərabərlik dərəcəsi;  
3)  porşenin altında vakuumun  (fəza boşluğunun) qiyməti. 
III.  Nasosla vurulan mayenin  fiziki xassələrindən törəyən 

faktorlar, məsələn:   
1)  mayenin sıxlığı;  
2) onun özlülüyü;  
3) nasosla vurulan maye içərisində bərk və qaz cisim 

fazalarının olması;  
4) mayenin temperaturu və özlülüyü;  
5) nasosla vurulan maye buxarlarının elastikliyi və s. 
Bu faktorlar, müəyyən dərəcədə nasosun verim əmsalına 

təsir göstərəcək və nəzəri təyin edilmiş verimindən kənara 
çıxmağa imkan yaradacaqdır. 

Əgər nasos hidravlik parametrlərə və vurulan mayenin fiziki 
xassələrinə uyğun olaraq düzgün seçilibsə, onda ən mühüm 
faktorlar nasosun istismar vəziyyətindən əmələ gələn faktorlar 
olacaqdır. Sonuncular isə onun iş müddətindən və iş zamanı 
düzgün istismar edilməsindən asılıdır. 

Hazırda porşenli nasosların verim əmsalının qiyməti və 
onun vahid zaman ərzində dəyişməsi haqqında dəqiq məlumat 
azdır. Qeyd edilməlidir ki, nasosun ayrı-ayrı hissələrinin 
hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və onun vaxtlı-
vaxtında profilaktik təmir edilməsi, sürətlə yeyilən ayrı-ayrı 
hidravlik hissələrin iş müddətini artıra bilər ki, bunun da 
nəticəsində verim əmsalı yuxarıda göstərilən faktorlardan təcrübi 
olaraq az dəyişə bilər. 
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Adətən, saz porşenli nasoslarla su vurulan zaman onların 
verim əmsalını 0,85 ...0,99 sərhədlərində olmasını hesab etmək 
olar. 

4.3. Porşenli nasosların sxemləri,  
iş prinsipi və nəzəri verim qrafikləri 

4.3.1. Birsilindrli birtəsirli porşenli nasosun sxemi,  
iş prinsipi və nəzəri verim qrafiki 

Şəkil 4.2-də birsilindrli birtəsirli porşenli nasosun sxemi 
göstərilmişdir, hansı ki aşağıdakı əsas hissələrdən ibarətdir: 1 – 
porşen; 2 – silindr; 3 – işçi kamera; 4 – vurma klapanı; 5 – vurma 
borusu; 6 – sorma klapanı; 7 – sorma borusu; 8 – qəbul toru; 9 – 
ştok; 10 –  sürüngəc; 11 – sürgüqolu; 12 – elektrik mühərriki ilə 
birləşdirilmiş çarxqolu. 

Porşen sol kənar vəziyyətdən a – a sağ kənar vəziyyətə b – b 
gediş yolunu S qət edərək hərəkət edir. Bu zaman işçi kameranın 
3 həcmi böyüyür, təzyiq isə azalır. Təzyiqlər fərqi Δp = pat – psor  
nəticəsində sorma klapanı 6 açılır və maye qəbul çənindən sorma 
borusu 7 vasitəsilə nasosun işçi kamerasına daxil odur. Bu proses 
(vurma klapanının bağlı olan halında) sorma prosesi adlanır. 

Porşen sağ kənar vəziyyətdən b – b sol kənar vəziyyətə a – a 
hərəkət etdikdə isə, maye ilə dolu olan işçi kameranın həcmi 
kiçilir, təzyiq isə çoxalır. Bunun nəticəsində sorma klapanı 
avtomatik olaraq bağlanır, vurma klapanı 4 açılır və maye işçi 
kameradan 3 vurma borusuna 5 porşen vasitəsilə sıxışdırılır. Bu 
prosesə (sorma klapanının bağlı olan halında) vurma prosesi 
deyilir. 

Birtəsirli porşenli nasoslarda sorma hündürlüyü praktiki 
olaraq 6 m-dən artıq olmamalıdır. Hündürlük bu qiymətdən artıq 
olduqda nasos sorma qabiliyyətini itirir. 

Porşenli nasoslarda porşenin hərəkət xarakterindən asılı 
olaraq, mayenin həcmi asanlıqla təyin edilə bilər. Məlumdur ki, 

porşenin hərəkət sürəti u = f (ϕ), qeyri-bərabər olub və 
2
πϕ =     

umax = ω·r = 2 rn ⋅⋅π  bərabər olduqda, sıfırdan ən böyük 
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qiymətdə sinusoid xətti ilə dəyişir. Bu zaman porşenin hərəkət 
sürətinin dəyişmə qanunu porşenli nasosun veriminin dəyişmə 
xarakterini təyin etməyə imkan verir. Adətən, normal işləyən 
porşenli nasoslarda maye fasiləsiz olaraq porşenin dalınca işçi 
kameraya daxil olur. 

Əkər Δt vaxt ərzində porşenin elementar yerdəyişməsini Δx 
və həmin vaxtda nasosun işçi kamerasına daxil olan elementar 
maye həcmini ΔW  ilə işarə edəriksə, onda 

ΔW = Fp ·Δx , m3 .                                 (4.4) 

Burada Fp – porşenin sahəsi, m2; Δx – Δt saniyə vaxt ərzində 
porşenin gediş yoludur, m. 

Çarxqolu r və sürgüqolu l uzunluqda olduqda (şəkil 4.2) 
çarxqolun t vaxt ərzində φ bucaq dərəcəsində yerin dəyişdikdə, 
porşen  x  məsafəyə hərəkət edir. Onda 

x = r (1 – Cos φ) + l (1 – Cos β)                   (4.5) 

və β bucağı, adətən, kiçik olduqdan (cos β ≈ 1) 

x = r (1 – Cos φ)                                (4.6) 

kimi qəbul olunur 

Onda, ω = 
dt
dϕ  olduğunu nəzərə alaraq, porşenin ani sürəti; 

ϕω Sinr
td

xd
u == .                             (4.7)  

Porşenin carı təcili: 

a = ϕω Cosr
td

xd
td
ud 2

2

2

== .                 (4.8) 

Porşenin hərəkət sürəti 
t
xu

Δ
Δ

=  m/san olduqda, onda Δt  

müddətində porşen  Δx məsafəyə irəliləyəcək, yəni:                    
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Şəkil 4.2. Birsilindrli birtəsirli porşenli nasosun sxemi 

1 – porşen; 2 – silindr; 3 – işçi kamera; 4 – vurma klapanı; 5 – vurma borusu;  
6 – sorma klapanı; 7 – sorma borusu; 8 – qəbul toru; 9 – ştok; 10 –  sürüşkəc;  

11 – sürgüqolu; 12 – elektrik mühərriki ilə birləşdirilmiş çarxqolu 
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Şəkil 4.3. Bir silindrli birtəsirli porşenli nasosun nəzəri verim qrafiki 
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Δx  =  uΔt, m. 

Bunu da (4.4) ifadəsində nəzərə alsaq, tapırıq: 

ΔW = Fp⋅ u⋅ Δt , m3..                                (4.9) 

Digər tərəfdən, bilirik ki, porşenin carı hərəkət sürəti 

u = ω ⋅ r⋅ Sin ϕ  ,                              (4.10) 
onda: 

ΔW = Fp ⋅ ω ⋅ r ⋅ Sinϕ ⋅ Δt.                        (4.11) 

Burada  n⋅= πω 2  – bucaq sürəti; ϕ və r – uyğun olaraq 
çarxqolunun dönmə bucağı və radiusudur. 

İndi də porşenli nasosun nəzəri verimini təyin edək. 
Onda nasosun ani nəzəri verimi 

ϕω SinrF
t

WQ p ⋅⋅⋅=
Δ

Δ
=няз                  (4.12) 

olar. 
 (4.12) tənliyinə əsasən nəzəri verimin asılılıq qrafiki       

Qnəz  = f(ϕ) qurulur. 
Bir silindrli birtəsirli porşenli nasosun nəzəri verim qrafiki 

4.3 şəkildə göstərilmişdir. Bu qrafikdən məlum olur ki, porşenli 
nasosun nəzəri verimi Qnəz sinusoid əyrisi üzrə dəyişərək, φ =  π 

və  φ = 2π  bucaqlarda onun qiyməti Qnəz = 0 və πϕ
2
3

= -də 

maksimum qiyməti alacaq: 

r  = ωpmaxняз FQ  , m3/san. .               (4.13) 

Porşenin gediş yolunun S iştirakı ilə orta nəzəri verim 
bərabər olar: 

nSFQ pорняз   =  ,  m3/san.                  (4.14) 
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Burada dövrlər sayının n-in ölçü vahidi – dövr/san-dir.  Bu 

axırıncı düsturda S = 2r   və  
π

ω
2

=n   kəmiyyətlərini nəzərə alsaq, 

alınır: 

π
⋅ω⋅ rF

Q p
орняз = .                          (4.15) 

Sinusoid əyrisi ilə hüdudlanmış sahə, porşenli nasosun 
nəzəri verim qrafikinin ifadəsini göstərir. Burada, sinusoidin       
O – φ xətdən aşağı sahəsi porşenin sorma və yuxarı sahəsi isə 
vurma gedişinə müvafiqdir. 

4.3-cü şəkildəki verim qrafikindən birtəsirli porşenli 
nasosun ani veriminin qeyri-bərabər olması aydın görünür. 

Verimin qeyri-bərabərlik dərəcəsi (ψ)  maksimum nəzəri 
verimin Qnəz max  orta nəzəri verimə Qnəz or olan nisbətinə 
bərabərdir. Birtəsirli porşenli nasos üçün onun qiyməti π = 3,14-ə 
bərabər olub, belə tapılır: 

143=== ,πψ
орняз

маxняз

Q

Q
                           (4.16) 

yaxud: 
Qnəz max = π⋅Qnəz or = 3,14 Qnəz or                      (4.17) 

Bu asılılıqdan görünür ki, birsilindrli birtəsirli porşenli 
nasoslarda nəzəri veriminin maksimum qiyməti Qnəz max orta 
nəzəri verimin qiymətindən Qnə zor 3,14 dəfə çoxdur.  

Bir silindrli birtəsirli porşenli nasosun həqiqi verimi onun 
orta nəzəri verimindən verim əmsalı qədər azdır, onda: 

nSFQ phяq   ⋅⋅⋅= α ,   m3/san,                (4.18) 

Birtəsirli nasosun izafi verimi Wizafi və izafi verim əmsalı k 
üçün hesablama tənlikləri aşağıda göstərilib.  

Çarxqolu-sürgüqolu mexanizmlə hərəkətə gətirilən birtəsirli 
porşenli nasosun veriminin dəyişməsi 4.4-cü şəkildə 
göstərilmişdir. 
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Hava qübbəsində yerləşən mayenin maksimum və minimum 
həcmlərinə bərabər götürülə biləcək, həmin qübbədəki havanın 
(qazın) maksimum və minimum həcmləri arasındakı fərqləri 
araşdırmaq məqsədilə 4.4-cü şəkildəki  qrafikin a və b nöqtələrinə 
uyğun gələn çarxqolunun ϕa və ϕb bucaqlarını təyin edək. 

Çarxqolu mexanizminin intiqalı üçün hesabat verim əyrisi 
sinusoid olan sürgüqolunu sonlu uzunluqda götürülməklə aparılır 
(daha dəqiqliyi təmin etmək üçün sürgüqolunun sonlu 
uzunluğunu olmamağını nəzərə almaq lazımdır). Odur ki, (fərdi 
dairə üçün – r = 1) 

sin ϕa = 1aa ;  ϕb = π – ϕa , 

burada 1aa  parçasının uzunluğu sahəsi S0a1cb1π konturunun 
sahəsinə, oturacağının uzunluğu 2π-yə bərabər olan düzbucağın 
hündürlüyüdür: 

π
ϕϕ

π

π 1  
2
1

0
1 =∫⋅= daa sin , 

π
ϕ 1

=asin    və  

431843181 oo ′=′== sinsin arcarca π
ϕ . 

Onda . 62161  ′= o
bϕ

Hava qübbəsindəki axtarılan maksimum və minimum maye 
həcmlərinin fərqi Wizafi a11cba∪ 1cb1 əyrisi və 11ba  düz xətti ilə 
qapanmış konturun sahəsinə mütənasibdir: 

Wizafi = Wmax  – Wmin = k⋅ sahə Sa1cb1a1, 

burada k – mütənasiblik və yaxud izafi verim əmsalıdır. 
Sadə hesablamalar əsasında 4.4-cü şəkildən qeyd etmək olar 

ki, 
sahə Sa1cb1a1 = sahə Saa1cb1ba – sahə Saa1b1ba. 

Onda: 
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абаcбаа CosдSиндSинS сащя

а

b

a

11
ϕϕϕϕϕ

π

ϕ

ϕ

ϕ

22∫∫
2

=== ; 

sahə Saa1b1ba =  ab·aa1  = ( )
π

ϕπ 12 а− , 

və buradan 

( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−=−= aaizafi CoskWWW ϕπ

π
ϕ 212minmax . 

Bu bərabərlikdə ϕa bucağının tapılmış qiymətini yerinə 
qoyduqda: 

Wizafi = Wmax – Wmin = 1,1⋅k                      (4.19) 

düsturunu alırıq. 
4.4-cü şəkildəki qrafikdə oturacağı 2π-yə, hündürlüyü bb1-ə 

bərabər olan düzbucaqlının sahəsi çarx qolunun bir dövrü ərzində 
nasosla vurulan və eyni zamanda sinusoid əyrisi və absis oxu ilə 
əhatə olunmuş sahəyə bərabər olan maye həcminə mütənasib 
olduğu nəzərə alınarsa, onda izafi verim əmsalının qiymətini 
aşağıdakı bərabərlikdən asanlıqla tapmaq olar: 

SFW dSinkaak p
0

1 ⋅=== ∫ ϕϕπ
π

2 , 

Wk
2
1

= ,                                    (4.20) 

eləcə də 
Wizafi = Wmax  – Wmin = 0,55⋅Fp⋅S ,                (4.21) 

onda,  
Wizafi =  0,55⋅ Fp⋅S                            (4.22) 

burada k = 0,55 – izafi verim əmsalı olub,  nasosun növündən asılı 
olaraq dəyişir. 
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Şəkil 4.5. Birsilindrli ikitəsirli porşenli nasosun sxemi 
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4.3.2. Birsilindrli ikitəsirli porşenli nasosun sxemi,  
iş prinsipi və nəzəri verim qrafiki 

Birsilindrli ikitəsirli porşenli nasosun sxemi 4.5-ci şəkildə 
göstərilmişdir. 

Porşenin soldan-sağa gedişində Ks1 sorma və Kv2 vurma 
klapanları açılır, bu zaman Ks2 və Kv1 klapanları isə bağlı olur.  

Porşenin S gedişində Ks1 klapanı vasitəsilə A işçi kamerasına 
W1 = Fp ⋅ S həcmi qədər maye sorulur və həmin  gedişdə isə Kv1 
klapanı ilə B işçi kamerasından nasos  W2 = (Fp  –  fş)⋅S  həcmi 
qədər mayeni vurma borusuna vurur. 

Porşenin sağdan-sola gedişində isə Ks2 sorma klapanı ilə 
mayenin B işçi kamerasına sorulması və Kv1 vurma klapanı ilə A 
işçi kamerasından mayenin vurulması prosesi əldə edilir. Belə ki, 
nasosun iki (geri və irəli) gedişində vurma borusuna 

( ) ( ) SfFSfFSFWWW шpшpp ⋅−=⋅−+⋅=+= 221      (4.23) 

həcmi qədər maye veriləcəkdir. 
Onda porşenin 1 san n ikiqat gedişində orta nəzəri verimi 

Qnəz or: 
Qnəz or = (2Fp  –  fş)⋅S⋅n,  m3/san,              (4.24) 

yaxud [m3/dəq] ölçü vahidi ilə: 

Qnəz or = 60 (2Fp  –  fş)⋅S⋅n ,  m3/dəq ; 

[m3/saat] ölçü vahidi ilə: 
Qnəz or = 3600 (2Fp  –  fş)⋅S⋅n ,  m3/saat. 

Məlumdur ki, nasosun həqiqi verimi onun orta nəzəri 
verimindən verim əmsalı qədər azdır, onda: 

( ) nSfFQ шphяq ⋅⋅−⋅= 2α ,   m3/san,            (4.25) 

olacaqdır. 
Verimin daha bərabər-müntəzəm olması üçün çoxtəsirli 

porşenli nasoslar tətbiq olunur. Şəkil 4.6-da birsilindrli ikitəsirli  
nasosun nəzəri veriminin qrafiki göstərilmişdir. Qrafikdə absis 
oxundan yuxarıdakı sinusoidlər  porşenin vurma, aşağıdakılar isə 
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Şəkil 4.6. Birsilindrli ikitəsirli  nasosun nəzəri veriminin qrafiki 
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sorma gedişinə müvafiqdir. Verim qrafikindən görünür ki, 
2
πϕ =  

olan halda maksimum nəzəri veriminə ştokun diametrinin təsiri 

baş verir, πϕ
2
3

= -də isə bunun təsiri olmur. Odur ki, maksimum 

nəzəri verimin tapılmasında mütləq ϕ - nin qiyməti π
2
3  olan halı 

qəbul etmək lazımdır. 
Bu tip porşenli nasoslarda verim daha müntəzəm olur. 

Bunların qeyri-bərabərlik dərəcəsi: 

1,57=
2
πψ =

Q

Q
=

nяz.or

nяz.max                         (4.26) 

yaxud 
Qnəz max = 1,57⋅Qnəz or                           (4.27) 

olacaqdır. 
Belə nasosların  maksimum nəzəri verimi, orta nəzəri 

verimindən 1,57 dəfə çox olur. 
İkitəsirli porşenli nasosun izafi verimi: 

Wizafi  = 0,21⋅Fp⋅ S 

 və izafi verim əmsalı k = 0,21.  

4.3.3. Üçsilindrli üçtəsirli porşenli nasosun 
sxemi, iş prinsipi və nəzəri verim qrafiki 

Üçsilindrli (hər silindri birtəsirli olmaqla) üçtəsirli nasosun 
sxemi 4.7 şəkildə verilmişdir. Bu nasos ümumi dirsək valı olan üç 
sadə birtəsirli nasoslardan ibarətdir. 

Belə nasosların çarxqolları biri digərinə görə 120° bucaq 
altında yerləşdirilir. Üçsilindrli üçtəsirli porşenli nasosların işçi 
kameralarının həcmi hamısında eynidir. 

Bu növ nasoslarda silindrlər birtəsirlidirlər, ancaq belə 
nasoslarda üç silindrin olması hesabına, bir və ikitəsirli nasoslara 
nisbətən bunların verimi daha bərabər – müntəzəmdir. Bunun da 
praktikada çox böyük əhəmiyyəti vardır. 
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Hər üç silindrin ümumi sorma və ümumi vurma xətləri 
vardır. Bir işçi sikldə nasosa (üç silindrə) daxil olan mayenin 
həcmi W = 3⋅Fp⋅S olarsa, onda onun nəzəri verimi: 

nSFQnяz ⋅⋅= p3  m3/san,                         (4.28) 
yaxud: 

Qnəz = 3600 ⋅3⋅Fp ⋅S⋅ n  m3/saat                   (4.29) 

düsturları ilə tapılır (n, dövr/san). 
Nasosun həqiqi verimi isə onun orta nəzəri verimindən 

verim əmsalı qədər azdır, onda: 

Qhəq = α⋅3⋅Fp⋅S⋅n, m3/san,                   (4.30) 
yaxud: 

Qhəq = 3600⋅α⋅3⋅Fp⋅S⋅n ,  m3/saat 

olacaqdır. 
Üçsilindrli üçtəsirli porşenli nasosun nəzəri veriminin 

qrafiki 4.8 şəkildə göstərilmişdir. 
Üçtəsirli nasosların nəzəri veriminin qrafikini qurmaq üçün 

bir-birinə görə köçürülmələri 120° olan sinusoid əyrilərini çəkib, 
xarakter nöqtələrini (1...7) və sinusoidlərin kəsişmə nöqtələrini (a, 
b və c) müəyyənləşdirdikdən sonra onların ordinatlarını 
toplamaqla a', b' və c' nöqtələrini əldə edirik. Sonra isə  müvafiq 
olaraq, alınmış nöqtələri (1; a'; 2; 3; b; 4; 5; c'; 6 və 7) 
birləşdirərək əyri cəmini  alırıq. 

Alınmış əyri cəminin hüdudlanmış fiqurlar sahəsi, 
çarxqolunun bir tam dövründə üçtəsirli nasosun nəzəri veriminin 
qrafikini göstərir. Burada nəzəri verim qrafikinin maksimum 
ordinatı Qnəz max iki Aa və aa1 parçaları cəminə bərabər olacaqdır 
(şəkil 4.8). Nəzəri verim qrafikindən görünür ki, cəm əyrisi 
praktiki olaraq orta verim xəttinin  üzərinə düşür. Belə nasosların  
qeyri-bərabərlik dərəcəsi: 

1,047=
Q

Q

ornяz

maxnяz=ψ                          (4.31) 

yaxud: 
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Şəkil 4.7. Üçsilindrli üçtəsirli porşenli nasosun sxemi 

 

Şəkil 4.8. Üçsilindrli üçtəsirli porşenli nasosun nəzəri veriminin 
qrafiki 
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Qnəz max = 1,047⋅Qnəz or,                     (4.32) 
olacaqdır. 

Axırıncı bərabərlikdən görünür ki, belə nasosların 
maksimum nəzəri verimi, orta nəzəri verimdən 1,047 dəfə çoxdur. 
Adətən belə nasoslar verimin daha çox bərabərliyi və 
müntəzəmliyi ilə xarakterizə olunur. 

Üçsilindrli üçtəsirli porşenli nasosun izafi verimi: 

Wizafi  = 0,009⋅Fp⋅ S 

 və izafi verim əmsalı k = 0,009.  

4.3.4. İkisilindrli dördtəsirli porşenli nasosun 
sxemi, iş prinsipi və nəzəri verim qrafiki 

İkisilindrli (hər silindri ikitəsirli – ikitərəfli təsirlidi) 
olmaqla) dördtəsirli nasosun sxemi 4.9 şəkildə  göstərilmişdir. Bu 
nasos, ümumi dirsək valı olan iki ikitəsirli nasosdan ibarətdir. 
Belə nasosların çarxqolları biri o birinə görə 90° bucaq altında 
yerləşdirilir. Bunların ümumi sorma və vurma xətləri olmaqla, 
dörd sorma (3, 4, 5 və 6) və dörd vurma (1, 2, 7 və 8) klapanları 
vardır. 

Demək olar ki, təsir etibarilə dördtəsirli nasoslara nisbətən 
yuxarı olan porşenli nasoslar çox az yayılmışdır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, hava qübbəsinin iştirakı olmadan mayenin bərabər – 
müntəzəm vurulması cüt olmayan silindrli (üç, beş və s.) 
nasoslarda olur. 

İkisilindrli dördtəsirli porşenli nasosa, bir işçi sikldə daxil 
olan mayenin ümumi həcmi W = 2(2Fp – fş)⋅S olarsa, onda belə 
nasosun nəzəri verimi: 

Qnəz = 2(2Fp – fş)⋅S⋅n  m3/san,                    (4.33) 
yaxud:  

Qnəz = 3600⋅2(2Fp – fş)⋅S⋅n   m3/saat,                  (4.34) 

düsturları ilə təyin edilə bilər. 
Dördtəsirli nasosun həqiqi verimi isə onun orta verimindən 

verim əmsalı qədər az olduğu üçün onu: 
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Qhəq = α⋅2(2Fp – fş)⋅S⋅n  m3/san,              (4.35) 
yaxud: 

Qhəq = α⋅3600⋅2(2Fp – fş)⋅S⋅n   m3/saat           (4.36) 

düsturlarından tapmaq olar. 
İkisilindrli dördtəsirli  nasosun nəzəri veriminin qrafiki 4.10 

şəkildə verilmişdir. 
Dördtəsirli nasosların veriminin qrafikini qurmaq üçün bir-

birinə görə 90°  köçürülmüş ikitəsirli nasosların veriminin iki 
qrafikini çəkib, xarakter nöqtələri (1-6) sinusoidlərin kəsişmə 
nöqtələrini (a, b, c, d, e) müəyyənləşdirdikdən sonra, onların 
ordinatlarını toplamaqla a1, b1, c1, d1, e1 nöqtələrini alırıq. Sonra 
isə müvafiq olaraq alınmış nöqtələri (1a12; 2b13 və s.) 
birləşdirərək əyri cəmini alırıq. 

Alınmış əyri cəminin hüdudlanmış fiqurlar sahəsi, 
çarxqolunun bir tam dövründə dördtəsirli porşenli nasosun 
veriminin qrafikini göstərir. Burada nəzəri verim qrafikinin 
maksimum ordinatı Qnəz max iki Dd və dd1 parçaları cəminə 
bərabər olacaqdır (şəkil 4.10). Belə nasoslarda verim xeyli 
bərabər – müntəzəm olur. 

Demək olar ki, dördtəsirli nasoslarda əvvəlki nasoslara 
nisbətən xeyli bərabər – müntəzəm verim alınır. Bunların qeyri-
bərabərlik dərəcəsi: 

141,==
ornяz

maxnяz

Q

Q
ψ                            (4.37) 

yaxud: 
Qnəz max  = 1,14⋅Qnəz or,                        (4.38) 

olacaqdır.  
Bu bərabərlikdən belə məlum olur ki, dördtəsirli nasosların 

maksimum nəzəri verimi orta nəzəri verimdən 1,14 dəfə artıqdır. 
Dördtəsirli nasosun izafi verimi Wizafi = 0,042 ·Fp⋅S  və izafi 

verim əmsalı k = 0,042. 

 

- 82 -



Q 
1 4 

2 3 

5 8 

6 7 
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Şəkil 4.10. İkisilindrli dördtəsirli  nasosun nəzəri  
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4.4. Porşenli nasosların qeyri-bərabər verim əmsalı və 
veriminin qeyri-bərabərlik dərəcəsi haqqında 

Porşenli nasosun veriminin qeyri-bərabərliyi verimin qeyri-
bərabərlik əmsalı σ ilə nəzərə alınır və onun qiyməti orta verimi 
təyin edən  parametrlərdən asılıdır: 

,=
nяz.or

nяz.mинnяz.max

Q

QQ −σ                        (4.39) 

burada Qnəz max və Qnəz min – uyğun olaraq ani maksimum və 
minimum nəzəri verimlərdir. 

İkisilindrli dördtəsirli nasos üçün orta nəzəri verim belə 
tapılır: 

Qnəz or = 2(2Fp – fş)⋅2r⋅n ,  m3/san.             (4.40) 

Burada Fp – porşenin en kəsik sahəsi, m2; fş – ştokun en kəsik 
sahəsi, m2; r – çarxqolunun radiusu, m; n – porşenin saniyədəki 
ikiqat gedişlərinin sayıdır. 

Verimin qeyri-bərabərlik dərəcəsi ψ maksimum nəzəri 
verimin orta nəzəri verimə olan nisbəti ilə izah edilir və aşağıdakı 
nisbətdən təyin olunur: 

ornяz

maxnяz

Q

Q
=ψ .                               (4.41) 

Müxtəlif növlü nasoslar üçün verimin qeyri-bərabərlik 
dərəcəsi cədvəl 4.1-də verilmişdir. 

(4.39) və (4.41) düsturlarını mühəndis hesablamalarında 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

pd

dσσ  və ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

pd

dψψ  asılılıqları şəklində istifadə etmək 

daha əlverişlidir. 
Göstərilən asılılıqlar aşağıdakı düsturları ilə ifadə olunur: 
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,,
2

2

222

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

=

pd
d

ψ                             (4.43) 

burada dş  – ştokun diametri; dp – porşenin diametridir. 

Cədvəl 4.1 

Porşenli nasosların qeyri-bərabərlik dərəcəsi ψ 
 

Nasosların növü Qeyri-bərabərlik dərəcəsi ψ 

Birtəsirli 3,14 

İkitəsirli 1,57 

Üçtəsirli 1,047 

Dördtəsirli  1,14 

Diferensial  1,57 
 
Verimin qeyri-bərabərlik əmsalı σ və qeyri-bərabərliyin 

dərəcəsi ψ verimin dəyişməsini, yəni axının vurucu dövran 
sistemindəki canlı kəsiklərdə sürətin dəyişməsini orta verimin 
hissələri ilə təyin etməyə imkan verir. 

Porşenli nasosun silindrinin işçi hissəsinin nəzəri verimi, 
ştokun sahəsini nəzərə almadan, sürgüqolunun sonlu uzunluğunda 
belə tapılır: 
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2            (4.44) 

burada n – porşenin saniyədəki ikiqat gedişlərinin sayı; ϕ – 
çarxqolunun dönmə bucağıdır. 

 

4.5. Sorma zamanı porşenin altında 
 yaranan təzyiq 

4.5.1. Sorma borusunda hava qübbəsinin olmadığı hal  

Sorma prosesi vaxtında porşenin altında yaranan təzyiq 
aşağıdakı asılılıqla təyin olunur: 

( ),kliяsor
atsor hhhh
g

p

g

p
+++−=

ρρ
              (4.45) 

burada pat – atmosfer təzyiqi; ρ – mayenin xüsusi sıxlığı; hsor – 
sorma hündürlüyü; hə – silindrdə və sorma borusunda mayenin 
ətalətini aradan qaldırmaq üçün və maye kütləsinə təcil verən 
basqı; hi – nasos qurğusunun sorma hissəsinə hidravlik itkilərə və 
sürət basqısını yaratmağa sərf olunan basqı, hkl – sorma 
klapanının açılması üçün sərf olunan basqıdır. 

Porşenli nasosun hidravlik hissəsinin sxemini şəkil 4.11-də 
göstərməklə, nasosla vurulan mayenin sorma borusundakı 
qərarlaşmamış hərəkət tənliyini ümumi şəkildə belə yazmaq olar: 

01
2

2
=+⋅+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++ ih

дt

д

ggg

p
z

дl

д vv
ρ

              (4.46) 

Bu tənliyin hər tərəfini dl-ə vurub və l = l1 + l0 + x  
uzunluğu üzrə inteqrallayaq: 

,01
2 00

2

0

=⋅+⋅⋅+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++ ∑∫∫ dlhdl

дt

д

g
дl

gg

p
z

дl

д m

w

ll vv
ρ

         (4.47) 

- 86 -



burada  – cəmlənmiş hidravlik itkilərdir. ∑
m

wdlh
0

Yuxarıdakı tənliyini inteqralladıqdan sonra alarıq: 

soro

l

hzdl
дl

дz
+=∫

0

; 

g

pp
dl

g

p

дl

д osor
l

ρρ
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∫
0

; 

g

u
dl

gдl

дl

22

2

0
=⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅∫

2v , 

burada psor – sorma müddətində porşenin altında yaranan təzyiq; 
po – mayenin sərbəst səthdən zo dərinliyində qəbul toruna daxil 
olan yerdəki təzyiq; u – porşenin yerdəyişmə sürətidir, v– sorma 
borusunun hər hansı canlı kəsiyindən axan mayenin orta sürətidir. 

Sərfin sabitlik qanunu tənliyindən yazmaq olar ki: 

v⋅Fboru = u⋅Fp, 

burada Fp – porşenin sahəsi; Fboru – sorma borusunun canlı kəsik 
sahəsidir. 

Belə ki, zamanın keçməsilə Fp və Fboru dəyişməyir, onda: 

дt

дu

F

Fд

boru

p ⋅=
dt
v . 

Ətalət basqısın hə aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

,1

0
dl

F

F

дt

дu

g
h

l

boru

p
я ⋅⋅= ∫  
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Şəkil 4.11. Porşenli nasosun sorma borusunun  
və hidravlik hissəsinin sxemi 

 
 

 
Şəkil 4.12. Sorma hava qübbəsinin  

qurğuda sxemi 
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belə ki, burada 
дt
дu  inteqral dəyişkəni l-dən asılı deyildir, onda 

ətalət basqısı: 

dl
F

F

дt

дu

g
h

l

boru

p
я ⋅⋅⋅= ∫

0

1                           (4.48) 

olar. 

Bu alınan tənliyindəki dl
F

Fl

boru

p ⋅∫
0

 ifadəsi gətirilmiş sorma 

uzunluğu (Lsor) adlanır. Onda Lsor bərabərdir: 

x
F

F
l

F

F
l

F

F
ldl

F

F
L

kl

p
kl

p

boru

p
l

boru

p
sor +⋅++=⋅= ∫

0
01

0
,         (4.49) 

burada l1, l0, lkl, Fboru, F0 və Fkl – uyğun olaraq sorma borusunun,  
“ölü” fəzanın və klapanın uzunluqları və canlı kəsik sahələridir;   
x – porşenin sol ölü vəziyyətindən getdiyi yoldur. 

Silindrdə yerləşən mayenin ətalət basqısının 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++ x

F

F
l

F

F
l

kl

p
kl

p

0
0  təsirini nəzərə almadan gətirilmiş sorma 

uzunluğunu belə də yazmaq olar: 

boru

p
sor F

F
lL 1= , 

onda ətalət basqısı: 

sorя L
дt

дu

g
h ⋅⋅=

1 .                           (4.50) 

Alınan asılılıqları və klapanlardakı itkiləri hkl nəzərə 
almaqla, (4.47) düsturunu belə yazmaq olar: 

0
2

1
2

22
=+⋅+⋅⋅++

−
++ klsorsor

atsor
soro h

g

u
L

дt

дu

gg

u

g

pp
hz ζ

ρ
   (4.51) 
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yaxud, porşenin altında yaranan təzyiq bərabərdir: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅+⋅⋅+++−= klsorsorsoro

osor h
g

u
L

дt

дu

gg

u
hz

g

p

g

p

2
1

2

22
ζ

ρρ
   (4.52) 

Burada ζsor – cəmlənmiş yerli hidravlik itkilərin gətirilmiş itkilər 
əmsalıdır. 

Yuxarıdakı ifadədə  
g

p
z

g

p at
o

o

ρρ
=−  nəzərə alsaq, tapırıq: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅⋅+++−= klsorsorsor

atsor hL
дt

дu

gg

u
h

g

p

g

p 11
2

2
ζ

ρρ
.     (4.53) 

Burada 

( ) sorяsori L
дt

дu

g
h

g

u
h ⋅⋅=+=

1    1
2

2
vяζ . 

Nasos işləyən zaman ən ağır şərait sorma prosesinin 
əvvəlində – ϕ = 0° olan halda baş verir. Bu hal üçün u = 0, belə 
ki, u ≅ ω⋅r⋅Sinϕ. 

Əgər u = 0 olarsa, onda hi = 0, hə isə maksimum qiymətə 
bərabər olar. ϕ  = 0° olan halda  

rCosr
дt

дu
⋅=⋅⋅≅ 22 ωϕω   

olar. 
Bu şərtləri nəzərə alsaq, onda sorma prosesinin əvvəlində 

porşenin altında yaranan təzyiqi aşağıdakı düsturdan tapmaq olar: 

klsorsor
atsor hLr

g
h

g

p

g

p
−⋅⋅⋅−−= 21 ω

ρρ
.        (4.54) 

Çarxqolunun fırlanma bucaq sürəti n⋅= πω 2 , burada n – 
porşenin saniyədəki ikiqat gedişlərinin sayıdır. 
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Əgər 
g

p

g

pp vaksorat

ρρ
=

−  olduğu nəzərə alınarsa, onda 

nasosun sorma hündürlüyü alacaqdır: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+⋅⋅⋅⋅−

−
= klsor

sorat
sor hLrn

gg

pp
h 2241 π

ρ
          (4.55) 

Porşenli nasosların normal istismarı üçün 
g

p

g

p
bdsor

ρρ
..>  şərti 

ödənilməlidir; burada pd.b. – nasosla vurulan mayenin vurulan 
temperaturda doymuş buxarlarının təzyiqidir (buxarlarının 
elastikliyidir). 

Əgər 
g

pp
hLrn

g
sorat

klsor ρ
π −

>+⋅⋅⋅⋅ 2241  olarsa, onda 

nasosu mənfi sorma hündürlüyü üzrə (basqı altında) istismar 
etmək lazımdır (yəni qəbul tutumunda mayenin sərbəst səviyyəsi 
nasosun səviyyəsindən yuxarıda olmalıdır). 

Nasosun ikiqat gedişlərinin (dövrlər sayı) n  aşağıdakı 
düsturla təyin edilir: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

−
⋅

⋅
= klsor

sorat

sor
hh

g

pp

Lr

g
n

ρ40
, dövr/san.    (4.56) 

Porşenli nasosun böhran dövrlər sayı nböh : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

−
⋅

⋅
= klsor

bdat

sor
hbц hh

g

pp

Lr

g
n

ρ
..

40
             (4.57) 

Adətən n < nböh  olur. 
İntiqallı porşenli nasoslar üçün dövrlər sayı n  və porşenin 

gediş yolunun onun diametrinə olan nisbətinin 
pd

S
=ε  təxmini 

qiymətləri 4.2-ci cədvəldə verilmişdir. 
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Cədvəl 4.2 

pd
S

=ε  əmsalının nasosun növündən asılılığı 

Porşenli nasosun növü n, dövr/dəq 
pd

S
=ε  

Yavaş (asta) gedişli 40...80 2,5...2,0 
Normal gedişli 80...150 2,0...1,2 
İti gedişli 150...350 1,2...0,5 

4.5.2.  Sorma borusunda hava qübbəsinin olduğu hal 

Buraxıla bilən sorma hündürlüyünü artırmaq, gətirilmiş 
sorma uzunluğunu və porşenin altında yaranan təzyiqə olan 
təsirini azaltmaq məqsədilə sorma borularının sonunda (nasos 
girişinə yaxın yerdə) hava qübbəsi quraşdırılır. 

Sorma hava qübbəsinin qurğuda sxemi 4.12-ci şəkildə 
göstərilmişdir. 

Əgər hava qübbəsinin ölçüləri hədsiz böyük olarsa, onda 
müxtəlif anlarda sorma xəttində porşenlə sorulan mayenin həcmi 
ölçülərinin dəyişməsinə baxmayaraq, maye səviyyəsi cüzi 
dəyişəcəkdir. Buna görə də qəbul çənində mayenin sərbəst 
səthindən qübbəyə qədər olan hissədə onun hərəkəti qərarlaşmış 
hərəkətə yaxın olacaqdır. Ətalət qüvvələri ancaq sorma borusunun 
ən qısa hissəsində, yəni qübbə ilə sorma klapanı arasında baş verə 
bilər. 

Beləliklə (4.53) tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅++′⋅⋅+++−=

′
g

hL
дt
дu

gg
uh

g
p

g
p

klsorsorsor
atsor

2
11

2

2 2vζζ
ρρ

 , (4.58) 

burada, 
g

psor

ρ
′

 sorma borusunda hava qübbəsinin olması ilə sorma 

müddətində porşenin altında yaranan təzyiq; – sorma 
borusunda hava qübbəsinin olması ilə gətirilmiş sorma uzunluğu; 

sorL′
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g2

2v
⋅ζ – sorma borusunda sabit sürət altında hidravlik 

müqavimətlərə sərf olunan basqı itkisidir. 
Adətən sorL′ << Lsor olur. 
Bir və ikitəsirli porşenli nasoslardan fərqli olaraq, üç və 

dördtəsirli nasoslardan istifadə edildikdə onların sorma 
borularında mayenin hərəkət sürəti sıfıra qədər düşmür. Adətən, 
üç və dördtəsirli porşenli nasosların sorma borularında mayenin 
hərəkəti zamanı onun təcili qiymətcə az, hərəkət sürəti isə 
bərabərsürətli olur. 

4.6. Vurma zamanı porşenin altında 
yaranan təzyiq 

4.6.1. Vurma borusunda hava qübbəsinin olmadığı hal 

Porşenli nasosun hidravlik hissəsinin sxemi 4.13-cü şəkildə 
verilmişdir. 

Porşenli nasosda vurma borusundakı qərarlaşmamış hərəkət 
tənliyini ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

01
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=⋅+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++⋅

дt

д

ggg

p
z

дt

д vv2

ρ
                  (4.59) 

Bu düstura əsasən vurma müddətində porşenin altında 
yaranan təzyiq tənliyini belə yazmaq olar: 

vurklvurvur
vur hhL

дt

дu

gggg

p

g

p
++⋅⋅+⋅++=

1
22

22 vv ζ
ρρ

 ,   (4.60) 

burada pvur – porşenin altında yaranan təzyiq; p və 
g2

2v  – mayenin 

vurma borusundan çıxdığı canlı kəsikdəki təzyiqi və sürət basqısı; 
hkl – vurma klapanının açılması üçün sərf olunan basqı; hvur –
maye sütununun vurmada hündürlüyüdür, m-lə; 
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gd

l

gvur 22

2vv
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=⋅ ∑ζλζ

2
– vurma borusunda hidravlik 

müqavimətlərə sərf olunan basqı itkisidir; 
(4.60) düsturuna əsasən yazmaq olar ki, vurmada ətalət 

basqısı hə bərabərdir: 

дl
F

F

дt

дu

g

l
h

l

o boru

p
я ⋅⋅⋅= ∫  .                   (4.61) 

 

(4.61) düsturundakı дl
F

Fl

o boru

p ⋅∫  ifadəsi gətirilmiş vurma 

uzunluğu Lvur adlanır və aşağıdakı tənlikdən tapılır: 

x
F

F
l

F

F
l

F

F
lдl

F

F
L

boru

p
kl

p

boru

p
vur

l

o boru

n
vur ++⋅+⋅=⋅= ∫

0
0       (4.62) 

(4.61) tənliyini ümumi şəkildə belə yazmaq olar: 

vurя L
дt

дu

g

l
h ⋅⋅=  ,                           (4.63) 

burada 
dt

du  – porşenin təcilidir. Onda, porşenin təcilini dönmə 

bucağının və çarxqolunun iştirakı ilə belə tapmaq olar: 

ϕω cos2 ⋅⋅= r
дt

дu .                           (4.64) 

İndi də vurma müddətində porşenin altında yaranan təzyiqin 
təhlilinə keçək. Burada, əsas etibarilə, üç hal nəzərdən 
keçiriləcəkdir:   

1) ϕ  = 0° – vurma prosesinin əvvəli;  
2) ϕ  = 90° – vurma prosesinin  ortası; 
3) ϕ  = 180° – vurma prosesinin sonu. 
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ϕ  = 0° olduqda, u  = 0 və max=
дt
дu  olur. 

Onda (4.60) və (4.61) düsturlarına əsasən ətalət basqısı 

vurvurя rL
g

l
L

дt

дu

g

l
h ⋅=⋅⋅= 2ω                      (4.65) 

ϕ  =  90° olduqda, u  = u max və  0=
дt
дu  olur. 

Onda   

0=⋅⋅= vurя L
дt

дu

g

l
h                          (4.66) 

olur. 

Nəhayət ϕ  = 180° olduqda, u = 0 və maxu
дt
дu

=  olur. 

vurvurя Lr
g

l
L

дt

дu

g

l
h ⋅⋅⋅−=⋅⋅= 2ω                  (4.67) 

olur. 
Əgər ətalət basqısının hə qiymətini (4.65 və 4.67) 

düsturlarından, (4.60) ifadəsində nəzərə alsaq, vurma prosesinin 
əvvəlindəki (ϕ  = 0°) təzyiqi: 

vurklvur
vur hhLr

ggg

p

g

p
++⋅⋅⋅++= 21

2
ω

ρρ

2v          (4.68) 

və vurma prosesinin sonundakı (ϕ  = 180°) təzyiqi isə 

vurklvur
vur hhLr

ggg

p

g

p
++⋅⋅⋅−+= 21

2
ω

ρρ

2v        (4.69) 

 tənliklərindən tapmaq olar. 
(4.69) düsturu ilə tapılan təzyiq qiymətcə (4.68) ifadəsilə 

tapılan təzyiqdən kiçik olacaqdır. Ona görə də vurma prosesinin 
əvvəli (ϕ = 0°) onun sonuna (ϕ = 180°) nisbətən çox ağır olur. 
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Şəkil 4.13. Porşenli nasosun vurma (basqı) 

borusunun və hidravlik hissəsinin sxemi 
 
 

Şəkil 4.14. Porşenli nasosun vurma (basqı) 
borusunda hava qübbəsinin  yerləşdirməsi sxemi 
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(4.68) düsturunda ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+++−>⋅⋅⋅ vurklvur hh

gg

p
Lr

g

l

2
2

2v
ρ

ω  və 

(4.69) tənliyində isə vurklvur hh
gg

p
Lr

g

l
+++<⋅⋅⋅

2
2

2v
ρ

ω  

olmalıdır. Əks halda mayenin nasosla vurulmasında arakəsmələr 
olacaqdır. 

4.6.2. Vurma borusunda hava qübbəsinin olduğu hal 

Porşenli nasosun vurma borusunda hava qübbəsinin 
yerləşdirilməsi sxemi 4.14-cü şəkildə göstərilmişdir. Vurma 
borusunda hava qübbəsinin olması ilə vurma müddətində 
porşenin altında yaranan təzyiq tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq 
olar: 

b
qü

qüklvurvur
bvur HhL

дt

дu

gggg

p

g

p
++′⋅+++=

′ 1
22

22 vv ζ
ρρ

    (4.70) 

burada  pqüb – hava qübbəsindəki mayenin sərbəst səthindəki 
təzyiq; Hqüb – maye sütununun qübbədəki hündürlüyü, m-lə; L´vur 
– vurma borusunda hava qübbəsinin olması ilə, gətirilmiş vurma 
uzunluğudur. 

(4.70) ifadəsinə daxil olan qalan parametrlərin izahı 4.6.1 
bölmədəki ifadələrlə eynidir. 

Ətalət basqısı hə nasosun porşeni ilə hava qübbəsindəki 
mayenin sərbəst səthi arasında yarandığını nəzərə alsaq, onda: 

vurvur LL <<′  olar                                 (4.71) 

4.7. Hava qübbələri 

4.7.1. Hava qübbələrinin nəzəriyyəsi, quruluşu və təsnifatı 

Məlum olduğu kimi, porşenli nasoslarda mayenin hərəkəti 
fasiləli olur. Bunun nəticəsində sorma və vurma boru 
kəmərlərində mayenin qərarlaşmamış hərəkəti alınır. 
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Nasosla vurulan mayenin hərəkətini müntəzəmləşdirmək, 
gətirilmiş sorma və vurma uzunluqlarını azaltmaq və boru 
kəmərlərində bu proses zamanı yaranan təzyiq döyüntülərini 
azaltmaq məqsədilə porşenli nasoslarda hava qübbələri qurulur. 

Hava (qaz) qübbələri sorma boru kəmərinin axırında (sorma 
qübbəsi) və vurma boru kəmərinin əvvəlində (vurma qübbəsi) 
sorma və vurma kameralarına bilavasitə yaxın olaraq 
qurulmalıdır. 

4.15-ci şəkildə sorma və vurma boru kəmərlərində hava 
qübbələri olan birsilindrli birtəsirli porşenli nasosun sxemi 
göstərilmişdir. 

Sorma borusunda hava qübbəsinin olması sorma hündürlüyü 
və nasosun dövrlər sayını artırır. Vurma borusunda hava 
qübbəsinin olması isə, həmin boru kəmərində maye axınını 
nizamlayır. Hava qübbələri iki növdə olur: sorma və vurma. 

Sorma hava qübbələri. Bunlar qaz-maye kontaktlı olmaqla 
əsas etibarilə iki növdə olur:  

1) dalan tipli hava qübbələri (şəkil 4.15); 
2) axın tipli qübbələri (şəkil 4.16). 
Porşenli nasoslarda sormanın gətirilmiş uzunluğunu 

azaltmaq üçün sorma qübbələrindən istifadə edilir. Axın tipli hava 
qübbəsinin iki qısa borusu vardır (4.16-ci şəklə bax). İkitəsirli 
porşenli nasoslarda qısa boruların hər biri ayrı-ayrılıqda bir sorma 
klapanının alt hissəsində kip quraşdırılır. Əgər nasos 
dördtəsirlidirsə, onda dörd qısa borusu olan, yaxud iki eyni axın 
tipli sorma qübbəsindən istifadə etmək lazımdır. 

Vurma hava qübbəsi. Bunlar həm qaz-maye kontaktlı və 
həm də ayırıcılıqlı olur.  4.15-ci şəkildə basqılı boru kəmərində 
qurulan qaz-maye kontaktlı hava qübbəsinin quruluş sxemi 
göstərilmişdir. 

4.17-ci şəkildə dalan tipli diafraqmasız, qaz maye ilə 
kontakta olan (qapalı) hava qübbəsinin sxemi, 4.18-ci şəkildə 
diafraqmalı dəlinmiş borularla balon tipli hava qübbələri bloku və 
4.19-cu şəkildə isə axınlı tipli, diafraqmalı iki elementli hava  
qübbələri göstərilmişdir. Yuxarı kamerası yağ ilə doldurulmuş 
diafraqmalı (membranlı) 4.20-ci şəkildə, kürəvi (sferik) gövdəli, 
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Şəkil 4.15. Sorma və vurma boru kəmərlərində  

hava qübbələri olan birsilindrli birtəsirli 
 porşenli nasosun sxemi 
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Şəkil 4.16. Axın tipli sorma hava qübbəsinin sxemi 

 

 
 

Şəkil 4.17. Dalan tipli (qapalı) hava qübbəsinin sxemi 
və onun iş prinsipi 
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Şəkil 4.18 . Balon tipli hava qübbələr bloku 
1 – gövdə; 2 – dəlinmiş boru; 3 – diafraqma – rezin balon;  

4 – sıxılmış hava (qaz) 
 

 
Şəkil 4.19 . İki elementli axınlı tipli hava  qübbəsi  

1 – diafraqma (rezin balonlar); 2 – dəlinmiş borular; 3 – gövdə. 
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ayırıcılıqlı  membran ilə təchiz olunmuş və azot ilə doldurulmuş 
4.21-ci şəkildə hava qübbələrinin konstruksiyaları verilmişdir. 

Ayırıcısı olan vurma hava qübbəsinin qaz-maye kontaktlı 
hava qübbəsinə görə üstünlükləri vardır. Məsələn, hava 
qübbəsində ayırıcının olması, qübbənin hava kamerasında 
yerləşən hava həcminin sabit qalmasına səbəb olur; bunun da 
nəticəsində, nasos işləyən zaman havanın, nasosla vurulan 
mayedə həll olunmasının və havanın maye ilə (qabarcıq şəklində) 
qübbədən xaric olmasının qarşısı alınır. 

4.7.2. Hava qübbəsinin hesablanması 

Bunun üçün basqı boru kəmərində (şəkillər 4.15 və 4.17) 
qurulan silindrik formada qaz-maye kontaktlı vurma hava 
qübbəsini nəzərdən keçirək. 

Vurma qübbəsi aşağıdakı qayda üzrə işləyir. Qübbədə olan 
hava (qaz) nasosun veriminin artması ilə sıxılır və onun azalması 
ilə genişlənir. 

Porşenə hərəkət çarxqolu mexanizmi vasitəsilə verilərsə, 
onda hava qübbəsindəki izafi havanın həcmi: 

Wizafi = Wmax  – Wmin  .                     (4.72) 

(4.69) tənliyi hava qübbəsinin tutumunu göstərir. 
Porşenin S gedişi müddətində nasosun verimi porşenin 

sürətinin dəyişməsi ilə, nəzəri sərf isə (Qnəz) çarxqolunun dönmə 
bucağından (ϕ) asılı olaraq dəyişir. Bunun nəticəsində hava 
qübbəsində olan havanın təzyiqi dəyişkən olur və onun qiyməti 
pmin-dan  pmax-a kimi artır. 

Verimin müntəzəm olması üçün hava qübbəsinin çıxışında 
təzyiq praktiki olaraq sabit qalmalıdır. 

Hava qübbəsindəki havanın orta həcmini (Wor) və orta 
təzyiqini (por) bu nisbətlərdən: 

2
minmax WW

Wor
+

=                           (4.73) 

və 
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Şəkil 4.20 . Yuxarı kamerası yağ ilə doldurulmuş 
membranlı hava (pnevmo) qübbəsi  

 

 
 

Şəkil 4.21. Kürəvi (sferik) gövdəli membranlı 
hava (qaz) qübbəsi  

1 – gövdə; 2 – diafraqma (membran). mayedir;  
4 – sıxılmış qaz. 
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2
min

or
ppp +

= max                          (4.74) 

təyin etmək olar. 
Əgər hava qübbəsində havanın orta təzyiqi por-ya 

bərabərdirsə, onda qübbədə təzyiqin qeyri-müntəzəmlik 
dərəcəsini (δ) aşağıdakı nisbətdən: 

or

min

p
pp −

= maxδ                              (4.75) 

tapmaq olar. 
Təcrübə ilə təsdiq edilmişdir ki, vurma boru kəmərində 

qərarlaşmış hərəkət almaq üçün qeyri-müntəzəmlik dərəcəsinin 
qiyməti δ: 

δ = 0,02....0,05                           (4.76) 
olmalıdır. 

Vurma qübbəsinin kamerasında havanın izotermik qanunla 
dəyişməsini nəzərə alsaq, onda aşağıdakı tənliklər sistemini yaza 
bilərik: 

pmax⋅Wmin = pmin ⋅Wmax; 

δ=
−

=
−

or

min

or

min

W
WW

p
pp maxmax                 (4.77) 

burada p və W – müvafiq olaraq qübbənin hava kamerasında 
havanın təzyiqi və həcmidir. 

Wmax –Wmin = Wizafi olduğundan (4.74) tənliyindən qübbədə 
yerləşən havanın orta həcmi Wor aşağıdakı bərabərlikdən tapıla 
bilər: 

δ
izafi

or
W

W =  ,                             (4.78) 

burada Wizafi – izafi verimdir. 
Bütün porşenli nasoslar üçün izafi verim: 

Wizafi = k⋅Fp⋅S                               (4.79) 
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düsturu ilə tapılır. Burada k – izafi verim əmsalıdır və nasosun 
tipindən asılıdır; Fp – porşenin sahəsi; S – porşenin gediş yoludur. 

Porşenli nasoslarda izafi verim əmsalının qiyməti 
aşağıdakılardan ibarətdir (cədvəl 4.3). 

İzafi verimin (Wizafi) və δ-nın qiymətlərini (4.75) düsturunda 
nəzərə alsaq, alarıq: 

)050020( ,...,

SFk
W p

or
⋅⋅

=                             (4.80) 

Cədvəl 4.3  
Nasosun izafi verim əmsalı k 

 
Nasosun növü k 
Birtəsirli 0,55 
İkitəsirli  0,21 
Üçtəsirli  0,009 
Dördtəsirli  0,042 

Qübbənin hava kamerasında yerləşən havanın orta həcmi 
(4.77) tənliyi ilə hesablandıqda, hava qübbəsində təzyiqin qeyri-
müntəzəmlik dərəcəsinin qiyməti yuxarıda göstərilən 
qiymətlərdən az olur. Bunu nəzərə alaraq bu düsturu praktiki 
olaraq aşağıdakı kimi yazmaq daha əlverişlidir: 

)050020( ,...,

SFk
mW p

or
⋅⋅

⋅=                              (4.81) 

burada m – düzəliş əmsaldır və onun qiyməti təcrübədən tapılır. 
Əgər m ≥ 1 olarsa, onda o aşağıdakı faktordan asılı 

olacaqdır: 
1) nasosun tipindən; 
2) nasosun hidravlik göstəricilərindən (xarakteristikasından) 

H-Q ; 
3) nasosla vurulan mayenin növündən. 
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İndi də hava qübbəsinin kamerasında yerləşən havanın 
həcmini atmosfer təzyiqinə gətirək və onu W´-lə işarə edək. Onda 
Boyl-Mariot qanununa görə yaza bilərik ki, 

por⋅Wor = pat⋅ W´ .                        (4.82) 
Onda 

 or
atm

or W
p
pW ⋅=′ .                           (4.83) 

Burada Wor-nin qiymətini (4.78) tənliyində yerinə yazsaq, 
alarıq: 

at

orp

p
pSFk

mW ⋅
⋅⋅

⋅=′
)050020( ,...,

 .                  (4.84) 

Əgər m>1 olarsa, onda hava qübbəsinin ümumi həcmini 
aşağıdakı bərabərlikdən tapmaq olar: 

at

orp
b p

pSFk
mW

)050020(
51

,...,
,qü

⋅⋅
⋅⋅=   .                (4.85) 

Bu sonuncu tənlik yalnız qaz-maye kontaktlı hava qübbələri 
üçün düzgündür. 

Praktikada hava qübbəsinin ümumi həcmi, qübbənin hava 
kamerasında yerləşən havanın təcrübi orta həcmindən 1,5 dəfə 
çox götürülür (Wqüb = 1,5 Wprak.or). 

 
4.8. Porşenli nasosların klapanları 

4.8.1. Porşenli nasosun klapanının quruluşu və təsnifatı 

Klapanlar  porşenli nasosun əsas hissələrindən biridir. Onlar 
nasosun işçi kamerasını sorma və vurma xətləri ilə dövri olaraq 
birləşdirir və ayırır. 

Klapanlar   
– yerləşdirilməsindən asılı olaraq: 

– sorucu və  
– vurucu; 
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 – hərəkət növünə görə isə: 
– tullanğıc (yana tullanan) (4.22, a) və  
– qaldırıcı (4.22, b və c ) olur. 

Qaldırıcılar öz dayaq səthində normal olaraq yuxarı və aşağı 
düzxətli hərəkət edir; tullanğıclar isə üfüqi ox boyunca fırlanır. 

Praktikada ən çox qaldırıcı klapanlar tətbiq edilir. Bunlar 
nimçəvarı və kürəvi, nimçəvarı klapanlar isə öz növbəsində yastı 
və konuslu nimçəli (konusvari) gövdə olur. 

4.22, b şəkildə yastı nimçəli klapanın sxemi verilmişdir. 
Burada 1 – yəhər; 2 – nimçə; 3 – nimçənin quyruğu; 4 – yay; 5 – 
buynuzvarı yönəldicidir. Yastı nimçəli klapanlar az verimli 
nasoslarda tətbiq olunur (10 dm3/san-ə qədər). 

Nasosdan çoxlu miqdarda maye buraxmaq üçün bu tipdə 
klapanlar qrup şəklində və ya çoxyastıqlı hazırlanır. 

Konuslu nimçəli klapanın sxemi 4.22, c şəkildə  
göstərilmişdir. α – klapan nimçəsinin yatım bucağıdır. Adətən 
belə tip klapanlarda α-nın qiyməti 30...45° arasında götürülür. 
Konuslu nimçəli klapanlar bir, iki və üçhəlqəli olur. Klapanın 
girişindəki en kəsik sahəsini genişləndirmək üçün iki və üçhəlqəli 
klapanlardan istifadə edilir. Bunlar, adətən çox verimli nasoslarda 
tətbiq olunur. Bu klapanlar çox hermetik olduqları üçün 
praktikada geniş istifadə edilir. 

Kürəvi klapanlar (şəkil 4.23) böyük olmayan nasoslarda, 
kiçik dövrlər sayında, təmiz və özüllü mayelərin vurulmasında 
tətbiq olunur. Şəkildə onun əsas hissələri verilmişdir: 1 – yəhər; 2 
– kürə; 3 – qapaq. Burada d – klapan kürəsinin diametridir. 
Adətən belə növ klapanlarda h < d götürülür. 

Klapanı əvəz edən kürələr çuqundan və ya poladdan, kiçik 
diametrlərdə bütöv, böyük diametrlərdə isə iki hissədən hazırlanır. 
Kürələr həmçinin qurğuşun və polad özəkli bütöv rezindən də 
olur. Belə klapanların hərəkəti yan və şaquli istiqamətlərdə olur. 

Kürələrin klapan yəhərində pazlanmaması üçün onların 
diametrlərinin nisbəti 1,4-dən az olmamalıdır. Kürəvi klapanlar 
adətən az hermetik olub, çox vaxt bürüncdən hazırlanır. 
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                        a)                                                                         b)                                                       c) 
    

Şəkil 4.22. Klapan konstruksiyalarınin növləri: 
a – tullanğıc tipli (1 – rezindən kipləşdirici həlqə; 2 – klapan hərəkətinin məhdudlaşdırıcısı) 

b – aşağıda yerləşən istiqamətləndiricilərlə yəhər səthində yerləşən kipləşdirici yastı tipli 
c –  iki oxlu istiqamətləndiricilərlə və yəhər səthində yerləşən kipləşdirici  
konus tipli (1 – kipləşdirici; 2 – nimçə; 3 – yəhər; 4 – istiqamətləndirici)  
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4.8.2. Yastı nimçəli klapanın hesablanması 

Yastı nimçəli klapanı hesablamaqda məqsəd onun 
nimçəsinin qalxma hündürlüyünü, diametrini və başqa ölçülərinin 
tapılması üçün müvafiq düsturlardan çıxarılmasıdır. 

4.24-cü şəkildə yastı nimçəli klapanın sxemi göstərilmişdir. 
Klapanın üzərinə düşən yük, onun mayedəki çəkisindən G və 
yayın sıxılma (dartılma) qüvvəsindən K ibarətdir. Hesabat 
klapanın açıq olan halı üçün aparılır. 

Sərfin sabitlik qanununa görə: 

Q1 = v1F1 = Q2  ± vkl⋅Fkl ,                       (4.86) 

burada Q1 – klapanın yəhərindəki mayenin sərfi; v1 – klapanın 
yəhərindəki dəlikdən axan mayenin sürəti; F1 – klapanın 
yəhərindəki dəlik kəsiyinin sahəsi; Q2 – klapanın yarığından axan 
mayenin sərfi; vkl – klapan nimçəsinin qalxma sürəti; Fkl – 
klapanın en kəsik sahəsi; vklFkl – klapanın yuxarı qalxmış 
vəziyyətində nimçənin altında yerləşən mayenin sərfidir. 

Yastı klapanın yarığından axan mayenin sərfi: 

Q2 =λ ⋅ π ⋅ dkl ⋅ h ⋅ C ,                       (4.87) 

burada λ – klapan nimçəsinin altından axan maye lüləsinin 
sıxılmasını nəzərə alan əmsal; dkl – klapan nimçəsinin diametri; h 
– klapan nimçəsinin qalxma hündürlüyü; C – mayenin klapan 
yarığından axma sürətidir. 

Q2-nin qiymətini (4.84) düsturundan (4.83)-də yazsaq, onda 
klapan nimçəsinin qalxma zamanı Q1 üçün yeni bir düstur alırıq: 

Q1 = v1⋅F1 =  λ⋅π⋅dkl⋅h⋅C +  vkl ⋅⋅Fkl                 (4.88) 

Əgər (4.85) tənliyini h-a görə həll etsək, onda 

Cd
FFh

kl

klkl

⋅⋅⋅
⋅−

=
πλ

vv 11 .                            (4.89)  
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Şəkil 4.23. Kürəvi tipli klapan 

h 

vkl

F1

G+K 

dkl

d1

v1

C Q2

Fkl

Q1

Şəkil 4.24. Yastı nimçəli klapanın sxemi 
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alarıq. İndi də klapanın yəhərindəki v1 sürətini porşenin u 
hərəkət sürəti ilə göstərək. Onda  v1⋅F1 = u⋅Fp,  və buradan  

 

u
F

F

1

p
1 ⋅=v                                    (4.90) 

bərabərliyini alarıq. 
Burada u − porşenin hərəkət sürəti; Fn − porşenin enkəsik 

sahəsidir. 
Klapanın qalxması, porşenin sürətinə mütənasibdir. Onun ən 

çox qalxma hündürlüyü porşenin böyük sürətinə müvafiqdir. 
Klapan yəhərə porşenin ölü vəziyyətində, yəni sürət sıfıra bərabər 
olduqda oturur. 

Məlum olduğu kimi, porşenin hərəkət sürəti: 

u = ω⋅r⋅Sinϕ                              (4.91) 

burada ω – çarxqolunun bucaq sürəti; r – çarxqolunun radiusu; ϕ 
– çarxqolunun dönmə bucağıdır. 

(4.87) tənliyinə u-nun qiymətini yazdıqda 

ϕω Sinr
F

Fp ⋅⋅⋅=
1

1v                            (4.92) 

alarıq. 
(4.86) düsturuna v1-nin qiymətini yazdıqda isə 

Cd

FFSinr

Cd

FFSin
F

F

h
kl

klp

kl

kl1
1

p

⋅⋅⋅

−⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅

−⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

=
⋅⋅

πλ
ϕω

πλ

ϕω
kl

kl vv
    (4.93) 

alarıq və ya: 

Cd
FFu

h
kl

klp

⋅⋅⋅

−⋅
=

⋅
πλ

klv
                        (4.94) 

Klapanın qalxma sürəti vkl vaxta görə törəməyə bərabərdir: 
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Cd

F
dt

d
F

dt
du

dt
dh

kl

p kl

⋅⋅⋅

−⋅
==

⋅
πλ

kl

kl

v

v                 (4.95) 

burada ϕω Cosr
dt

du
⋅⋅= 2  - porşenin ətalətidir. 

Burada 
kl

F
dt

d
⋅kl

v
 qiymətcə pF

dt
du

⋅ -dən kiçik olduğu üçün 

hesabatda onu nəzərə almamaq da olar. Onda (4.92) tənliyində 

ϕω Cosr
dt

du
⋅⋅= 2  -nin qiymətini nəzərə alsaq: 

Cd

FCosr

Cd

F
dt
du

dt

dh

kl

p

kl

p

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅

⋅
==

πλ
ϕω

πλ

2

klv          (4.96) 

alınacaqdır.  
Klapanın qalxma sürəti kosinusoid qanunu üzrə dəyişir. 

Buradan belə görünür ki, klapanın sürəti, onun birinci qalxma 
momentində, ϕ = 0° olduqda, oturma momentində olduğu kimi, 
qiymətcə ən çox olmalıdır. 

(4.90) tənliyinə -nin qiymətini yazdıqda,  
klv

=
⋅⋅⋅

−⋅⋅⋅
=

⋅
Cdklπλ

FFSinr
h klpϕω klv

 

       (4.97) 

=
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅

−⋅⋅⋅
−⋅⋅⋅

=

⋅

Cd

Cd

FFCosr
FSinr

kl

kl

klp
p

πλ
πλ
ϕω

ϕω klv

 
⎞⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅

⋅⋅
−

⋅⋅⋅

⋅⋅
=

Cd

FCos
Sin

Cd

Fr

kl

kl

kl

p

πλ
ϕωϕ

πλ
ω
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alarıq. 
Əgər ϕ = 90° olarsa, onda Sin 90° = 1 və Cos 90° = 0 olar. 

Bunun da nəticəsində yastı klapanın qalxma hündürlüyü 
maksimum qiymətə bərabər olacaqdır. Onda (4.93) ifadəsi 
aşağıdakı kimi yazılacaqdır: 

Cd
rFh

kl

n

⋅⋅⋅
⋅⋅

=
πλ

ω
max                          (4.98) 

Klapanın yarığından axan mayenin C sürəti: 

gHC 21ϕ=  olur.                           (4.99) 

Burada 
g

p
H

ρ
Δ

=  – klapan nimçəsinin altında və üstündə 

yaranan basqıların fərqi; Δp – həmin yerlərdə təzyiqlər fərqi; ϕ1 –
maye lüləsinin klapan yarığında sıxılması nəticəsində sürətin 
dəyişməsini nəzərə alan əmsaldır (sürət əmsalı). 

Klapan nimçəsinin altında və üstündə yaranan təzyiqlər 
fərqi: 

klF

KG
p

+
=Δ   

və ya 

klFg

KG
H

g

p

⋅⋅
+

==
⋅ ρρ

Δ                      (4.100) 

düsturu ilə tapılır. Burada G – yastı klapanın mayedəki çəkisi; K – 
yayın  gərginlik qüvvəsi; ρ  – mayenin xüsusi sıxlığıdır. 

Bu tənlikdən H-ın qiymətini (4.96) düsturunda nəzərə alsaq, 
onda C üçün təzə bir düstur alırıq. 

klF
KGC

⋅
+

⋅⋅=
ρ

ϕ 21                            (4.101) 

 (4.95) tənliyinə C-ni yazdıqda alarıq: 
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kl
kl

n

Fg
KGgd

rFh

⋅
+⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=

ρ
ϕπλ

ω

21

max                   (4.102) 

burada λϕ1 = μ – sərf əmsalıdır. 
Onda 

kl
kl

p

F
KG

gd

rF
h

⋅
+

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=

γ
πμ

ω

2
max  ,                (4.103) 

burada  нязQ
rFp =

⋅⋅

π
ω

  olduğundan, 

ρ
π

⋅
+

⋅⋅⋅
=

kl
kl F

KGd

Qh
2

няз
max  olar,                 (4.104) 

burada Qnəz – sadə porşenli nasosun bir klapanından axan 
mayenin nəzəri verimidir. 

Çox vaxt praktikada yastı klapanın diametrinin tapılması 
lazım gəlir. Onda (4.104) düsturunu dkl-yə görə həll etsək, alarıq: 

ρ
μ

⋅
+⋅⋅⋅

=

kl

kl

F
KGh

Qd
2max

nяz .                   (4.105) 

Bu düsturda bir çox məlum olmayan kəmiyyətlər vardır. 
Odur ki, məsələnin həllini asanlaşdırmaq üçün onların bir 
neçəsini əvvəlcədən tapmaq lazımdır. 

4.25-ci şəkildə sərf əmsalının yastı klapanın qalxma 
hündürlüyündən asılılıq əyrilərinin təcrübi qrafikləri 
göstərilmişdir. Bunlara əsasən, qrafiklərdə göstərilən mayelər 
üçün μ-nün və h-ın maksimum qiymətini tapmaq olar. Şəkildə 
verilmiş 1 əyrisi su, 2 əyrisi isə neft üçündür. 
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μ 

h, mm 

1 

2 

 
Şəkil 4.25. Nimçəvarı klapanın sərf əmsalı μ ilə klapanın qalxma 

hündürlüyü h  arasında təcrübi qrafiki asılılıq. 
 

 
Şəkil 4.26. Porşenli nasosunun indikator diaqramını  

özüyazan cihaz 
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4.8.3. Klapanın iş vaxtı zərbəsiz oturdulması şərtləri 
(İ.İ.Kukolevskinin oxşarlıq həddi) 

Nasos işləyən zaman klapanın yəhərdə oturmasından zərbə 
alına bilər. Bu da klapanın və onun yəhərinin tez sıradan 
çıxmasına səbəb olur. Odur ki, adətən, klapanın kəskin olaraq 
şaqqıltı ilə yəhər üzərinə düşməsini nəzərə alınaraq, o zərbəyə 
görə hesablanır. 

Klapanın nimçə-yəhər cütünün işlənməyə davamlılığa 
oxşarlıq həddi hmax⋅ω  hasili qəbul edilir. Burada ω – çarxqolunun 
bucaq sürəti, dm3/san. ilə; hmax – klapanın (mm) maksimum 
qalxma hündürlüyüdür. Bu oxşarlıq həddi ilk dəfə olaraq prof. 
İ.İ.Kukolevski tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

Prof. İ.İ.Kukolevski  təcrübi olaraq bu oxşarlıq həddini su 
üçün aşağıdakı kimi vermişdir: 

( )6050...max =⋅ωh  mm/san.                 (4.106) 

Əgər çarxqolunun bucaq sürətini nasosun saniyədə dövrlər 
sayı n ( dövr/san) ilə əvəz etsək, onda 

nn 62 ≅⋅= πω                            (4.107) 

ifadəsini  alırıq. 
(4.103) düsturunda ω-nın yerinə (4.104) tənliyindən 6n 

ifadəsini qoysaq, su üçün oxşarlıq həddi aşağıdakı kimi alınar: 

( )60...506 =⋅ nhmax ,  mm/san 
və  ya 

( )00,1...80,0=⋅ nhmax ,  mm/san            (4.108) 

Adətən nasosla vurulan mayenin özlülüyü artdıqca, hmax⋅n 
hasili qiymətcə artır. Çox özüllü mayelərdə oxşarlıq həddi 
aşağıdakı kimi olur: 

( )501351 ,...,max =⋅ nh ,  mm/san                (4.109) 
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Bu qiymət klapan nimçəsinin qəbul edilə bilən ötürmə 
sürətini və kifayət qədər işləmə müddətini təmin edir. 

4.9. Porşenli nasosun indikator diaqramı,  
gücü və FİƏ haqqında 

Porşenin yerinə yetirdiyi işinin mayeyə verilməsini tapmaq 
və nasos işləyən zaman klapanların işini qiymətləndirmək üçün 
porşenli nasosların indikator diaqramları qurulur (4.26-cü şəkil). 

Çarxqolunun bir tam dövründə, nasosun silindrindəki 
təzyiqin dəyişməsini (artıb-azalmasını) göstərən qrafikə indikator 
diaqramı deyilir. 

Sorma və vurma prosesləri zamanı porşenin altında yaranan 
təzyiqin dəyişməsi qrafikini əvəz etməklə porşenli nasosların 
indikator diaqramını almaq olar. 

Praktikada, indikator diaqramları nasosun silindri ilə 
birləşdirilmiş təzyiqölçən, özüyazan МИ-1 və МИ-2 markalı 
indikator cihazları vasitəsilə çıxarılır. 

Bu cihazın əsas hissələri bunlardır (şəkil 4.26): 1 – xüsusi 
silindr; 2 – ştok; 3 – yay; 4 – məftil; 5 – xüsusi baraban; 6 – 
qələm; İndikator diaqramını əldə etmək üçün cihazın 
hidrosilindrinin aşağı hissəsi porşenli nasosunun işçi kamerası ilə 
birləşdirilir. Nasosunun işçi kamerasında olan təzyiqin təsiri ilə 
cihazın yayı yığılır (təzyiq atmosfer təzyiqdən artıq olarsa) və ya 
uzanır (kamerada vakuum olduqda). Bunun nəticəsində qələm 
fırlanan barabanın üzərində yerləşən xətti hərəkət edərək,  
indikator əyrisini çəkir. Barabana  fırlanma hərəkəti porşenin 
ştoku ilə sürət azaldıcı mexanizm vasitəsilə birləşən məftillə 
verilir.    

Porşenli (plunjerli) nasosları yoxlayarkən işçi silindrdə 
yaranan indikator gücünün (Ni) tapılması böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu güc, sorma və vurma proseslərində çəkilən indikator 
diaqramı əsasında tapılır. 

4.27-cı şəkildə qırıq-qırıq xətlərlə göstərilən cdab və 
c1d1a1b1 indikator diaqramları silindrdə işin ideal vəziyyətini 
xarakterizə edir. Bu halda mütləq sıxılmayan mayenin tərkibində 
hava (qaz) qovuqcuqlarının olmaması da nəzərdə tutulur. Bu 
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 Şəkil 4.27. Porşenli nasosların indikator diaqramları 
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zaman porşen və klapan silindrə və klapanın oturacağına kip 
oturdulur, sorma və vurma boru kəmərlərində hidravlik 
müqavimətlər olmur və hava qübbəsində (əgər varsa) havanın 
təzyiqi dəyişmir. 

Bütöv xətlərlə c′d′a′b′ və 1111 badc ′′′′  həqiqi indikator 
diaqramları çəkilmişdir. Bu diaqramlar göstərir ki, təzyiqin 
qalxma xətti düz xətlə deyil, c′d′ və  əyri xətləri ilə gedir. Bu 
nasosla vurulan mayenin sıxılmasının və sorma klapanının öz 
oturacağına oturmaya gecikdiyi üçün onun işçi kamerasından 
mayenin axmasının nəticəsidir. Burada, ən yüksək nöqtə vurma 
klapanı açıldığı zaman orada yaranan maksimal təzyiqə uyğundur. 
Silindrdə  mayenin işlənməsini xarakterizə edən da və d

1dc ′′

1a1 düz 
təzyiq xətləri əvəzinə əvvəlcə klapanın nimçəsinə (diskinə) təsir 
edən ətalət qüvvəsinin təsirindən təzyiqin titrəyişi olacaq və 
vurma xətləri d′a′ və  alınacaq ki, bunlar da enerjinin itməsini 
göstərir. 

11ad ′′

Həmin hal porşenli əks gedişində də baş verəcəkdir, yəni 
təzyiqin düşməsi a′d′  və  11da ′′ əyriləri üzrə gedəcəkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sorma klapanının açılması üçün işçi 
kamerada boşluğun (vakuumun) artması tələb olunur ki, bu da b1 
və  nöqtələrinə uyğundur. '

1b
Burada həmin indikator diaqramları  c′d′a′b′ və 1111 badc ′′′′ , 

nasosun normal işinə uyğun olaraq göstərilmişdir. 
Normal sorma və vurma proseslərini pozan faktorların (hava 

qübbələrinin kiçik ölçülərində, havanın sorulmasında, hava 
kisələrinin yaranmasında və klapanların həddindən artıq gec 
vaxtda yəhərdə oturmasında və s.) təsirindən  həqiqi indikator 
diaqramları c′d′a′b′ və 1111 badc ′′′′  xətlərindən kəskin olaraq 
uzaqlaşır. 

Normal sorma və vurma proseslərini pozan ən əsas faktor, 
nasosla vurulan mayenin özlülüyüdür. Mayenin özlülüyü artdıqca 
sorma və vurma klapanlarının açılıb-bağlanma müddəti artır, 
bunun da nəticəsində həqiqi indikator diaqramlarının c′d′a′b′ və 

 xətlərindən uzaqlaşması daha da kəskinləşir. 1111 badc ′′′′
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Demək olar ki, su üçün qurulmuş indikator diaqramının 
sahəsi (f1) neft üçün qurulmuş indikator diaqramınan sahəsindən 

 böyük olacaqdır. '
1f

4.27-cı şəkildə neft üçün qurulmuş həqiqi indikator 
diaqramında göstərilən dalğavarı  xətti, nasosla vurulan 
mayenin özlülüyünün artması ilə əlaqədardır, bu da vurma 
borusunda təzyiq döyüntülərinin artmasını göstərir. 

11ad ′′

Beləliklə, indikator diaqramı silindrdəki gücün 
tapılmasından başqa, nasosun normal işinin pozulmasını tədqiq 
etməyə və onları aradan qaldırmağa imkan verir. 

Adətən planimetrlə tapılan diaqramın sahəsinin porşenin 
gediş yoluna (S) bölünməsi diaqramın hi orta uzunluğunu verir. 
Həmin sahəni indikator yayının K miqyasına (mm-də) bölməklə 
atmosfer  təzyiqi xəttindən (01 - 01 və 02 - 02) ölçülən pi sor və pi vur 
orta indikator yüksəkliklərinin cəminə bərabər olan orta indikator 
təzyiqi pi tapılır. Silindrinin bir neçə işçi sahəsi (kamerası) olan 
porşenli nasosları yoxladıqda bunların birində tədqiqat aparmaq 
kifayətdir. 

Nasosun indikator gücü Ni  porşenin mayeyə verdiyi gücə 
deyilir. 

Silindrin bir işçi sahəsi olduğu zaman, onun indikator gücü 

1000
nSFp

N pi
i

⋅⋅⋅
= ,  kVt                    (4.110) 

və ya 

1000
i1

i
HQgN ⋅⋅

⋅= нязαρ , kVt                 (4.111) 

Silindrlərin işçi sahələrinin sayı i olduqda nasosun ümumi 
indikator gücü  

1000
i1

i
HQgiN ⋅⋅

⋅⋅= нязαρ  kVt                (4.112) 

burada 
KS

fp i
i ⋅

= - orta indikator təzyiqi; Fp – porşenin sahəsi, 

m2; S – porşenin gediş yolu, m ilə; n – porşenin saniyədəki 
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dövrlər sayı; nSFQ p ⋅⋅=няз  - birtəsirli porşenli nasosun nəzəri 
verimi, m3/san ilə; ρ – mayenin xüsusi sıxlığı, kq/m3 ilə; 

gρ
pH i

i =  – indikator basqısıdır. 

Porşenli nasosun verim əmsalını iki vuruğa ayırmaq olar: 

α = α1 ⋅ α2                               (4.113) 
yaxud 

няз

щяг

Q

Q
=α ,                               (4.114) 

burada α1 – doldurma əmsalı; α2 – azğın itki əmsalı; Qhəq = α⋅Qnəz 
– nasosun həqiqi verimidir. 

Effektiv gücün ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅= kVt ,

1000
HQ

gN f
щягρ  nasosun indikator 

gücünə (N1) olan nisbəti indikator FİƏ-nı verir: 

i1
i HQ

HQ
⋅⋅

⋅
=

α
η

няз

щяг   .                             (4.115) 

Digər tərəfdən indikator basqısı H1 belə də tapıla bilər: 

Hi = H + ΔH,                                (4.116) 

burada H – nasosun yaratdığı tam basqı, m ilə; ΔH – nasos 
daxilində mayenin hərəkəti zamanı hidravlik itkilərə sərf olunan 
basqıdır, m-lə. 

Yuxarıdakıları (4.113) düsturunda nəzərə alsaq, alarıq 

( ) 1
i QHH

QH
αΔ

αη
⋅+

⋅⋅
=

няз

няз                          (4.117) 

yaxud 

1

1
α

αηη ⋅⋅= hi                                    (4.118) 
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burada 
HH

H
h Δ+

=η  – hidravlik  faydalı iş əmsalı adlanır. 

Bilirik ki, α = α1⋅α2 -dir. Bunu (4.118) tənliyində nəzərə 
alsaq, alarıq: 

ηi = ηh ⋅ α2 =  ηh ⋅ ηhəc  .                      (4.119) 

Nasosun mexaniki FİƏ 

N
Ni

mex =η  .                                (4.120) 

Beləliklə, porşenli nasosun tam FİƏ bərabərdir: 

η = ηh ⋅ ηhəc ⋅ ηmex                           (4.121) 

və ya 

N
N

N
N i

i

h ⋅=η   .                            (4.122) 

Porşenli nasosun FİƏ üçün göstərilən bu tənlikdən görünür 
ki, indikator diaqramının əldə olunması, nasosda bütün itkilərin 
tez bölünməsinə imkan verir. 

4.10. Porşenli nasosun işinin tənzim edilməsi 

Porşenli nasosun işinin tənzim edilməsi onun veriminin 
dəyişdirilməsi (artırılıb və azaldılması) məqsədi ilə aparılır. 

Nasosun verimini aşağıdakı üsullarla dəyişdirmək olar: 
– dövrlər sayının dəyişdirilməsi ilə; 
– porşenin gediş yolunun dəyişdirilməsi ilə; 
– porşenin və silindrin diametrlərinin dəyişdirilməsi ilə; 
– nasosla vurulan mayenin bir hissəsinin vurma borusundan 
qəbul çəninə qaytarılması ilə. 
Bu üsullar ilə tənzimləmə apardıqda nasosun effektiv 

gücünün onun verimi ilə asılılığı nəzərə alaraq nasosun gücünün 
dəyişməsi baş verir. 
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1. Dövrlər sayının dəyişdirilməsi ilə nasosun veriminin 
tənzimi. Dövrlər sayından asılı olaraq nasosun effektiv gücü Nf 
ilə təzyiqi p = ρ⋅g⋅H arasındakı asılılıq qrafiki 4.28-ci şəkildə 
göstərilmişdir. Bu şəkildə 1 n1 və 2 isə n2 dövrlər sayına  
müvafiqdir. Burada qiymətcə n2 >  n1-dir. 

Nasosun effektiv (faydalı) gücünü 

1000
HQg

N щяг
f

ρ
=   , kVt                      (4.123) 

və, məsələn, ikitəsirli porşenli nasosun nəzəri verimini isə 

( ) nSfFQ шpnяz ⋅−= 2  ,  m3/san.              (4.124) 

düsturlarından tapmaq olar. 
Əgər nasosun dövrlər sayı n1 olarsa, onda hər hansı bir p1 

təzyiqində onun effektiv gücü N1, dövrlər sayı n1-dən n2-yə kimi 
artırıldıqda isə (p1 təzyiqində) onun effektiv gücü N2 olacaqdır. 
Deməli, təzyiqin eyni qiymətində dövrlər sayının qiyməti 
artdıqca, effektiv gücün qiyməti N1-dən N2-yə kimi artacaqdır ki, 
bunun da nəticəsində nasosun verimi uyğun olaraq çoxalacaqdır. 

Adətən porşenli nasosların dövrlər sayının dəyişdirilməsi 
40...80 dövr/dəq arasında qəbul edilmişdir. Əgər nasosun dövrlər 
sayı yuxarıda göstərilən qiymətdən çox olarsa, onda porşenin 

ətaləti ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dt
du  artacaqdır ki, bu heç də məqsədəuyğun deyildir. 

2. Porşenin gediş yolunun dəyişdirilməsi ilə veriminin 
tənzimi. Porşenin gediş yolundan asılı olaraq Nf  = Nf (p) asılılıq 
qrafikləri 4.29-cü şəkildə göstərilmişdir. Burada 1 qrafiki S1 və 2 
qrafiki isə S2 gediş yoluna müvafiqdir, qiymətcə S2 > S1-dir. 

Fərz edək ki, nasosun gediş yolu S1-dir, onda hər hansı bir p1 
təzyiqində onun effektiv gücü N1, gediş yolunun qiyməti S1-dən 
S2-yə qədər artırıldıqda isə (p1 təzyiqində) onun effektiv gücü N2-
yə kimi artacaqdır ki, bunun da nəticəsində nasosun verim ilə 
uyğun olaraq çoxalacaqdır. 
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Şəkil 4.28.  Dövrlər sayı dəyişdikdə nasosun effektiv gücünün  

təzyiqdən asılılıq qrafiki 

 
Şəkil 4.29. Porşenin gediş yolunu dəyişdikdə nasosun effektiv 

gücünün  təzyiqdən asılılıq qrafiki 

 
Şəkil 4.30. Porşenin  və silindrin diametrlərini dəyişdikdə nasosun 

effektiv gücünün  təzyiqdən asılılıq qrafiki 
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Bu metod dozator nasoslarında çox geniş olaraq tətbiq edilir. 
Dozator nasoslarında adətən verimin tənzim edilməsi porşenin 
gediş yolunun (S) dəyişdirilməsi hesabına əldə edilir. 

3. Porşenin və silindrin diametrlərinin dəyişdirilməsi ilə 
veriminin tənzimi. Porşenin və silindrin diametrindən asılı olaraq 
Nf = Nf (p) asılılıq qrafikləri 4.30-cü şəkildə verilmişdir. Şəkildə 1 
qrafiki d1 və 2 qrafiki isə d2 diametrinə müvafiqdir. Burada d2 > 
d1-dir. 

Tutaq ki, nasosun porşenli unun və yaxud silindrinin 
diametri d1-dir, onda hər hansı bir p1 təzyiqində onun effektiv 
gücü N1 porşenin və yaxud silindrin diametri d1-dən d2-yə kimi 
artırıldıqda isə (p1 təzyiqində) onun effektiv gücü N2-yə qədər 
artacaqdır ki, bunun da nəticəsində nasosun verimi də uyğun 
olaraq çoxalacaqdır. 

Adətən bu metod qazıma porşenli nasoslarında çox geniş 
olaraq tətbiq edilir. 

4. Nasosla vurulan mayenin bir hissəsinin vurma 
borusundan qəbul çəninə qaytarılması hesabına verimin 
tənzimi. Bu üsulla  verim, nasosla vurulan mayenin bir hissəsi 
əlavə boru kəməri vasitəsilə vurma borusundan yenidən qəbul 
çəninə qaytarılmaqla tənzim edilir. Bu üsul tənzimedilməyə enerji 
sərf edildiyindən qənaətbəxş deyildir. 

4.11. Porşenli nasosun verilmiş boru kəmərinə işləməsi 

Boru kəmərinin xarakteristikası tənliyini tapmaq üçün 
aşağıdakı düstura müraciət edək: 

iKQ ⋅=                                  (4.125) 
və ya 

Q2=K2⋅i                                  (4.126) 

burada 
l
Hi =  olduğundan, 

l
HKQ ⋅= 22                               (4.127) 
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olar. 
(4.124) tənliyini H-a görə həll etsək, onda 

2
2 Q

K
lH ⋅=                               (4.128) 

düsturunu alarıq. 
Burada K və l – uyğun olaraq boru kəmərinin maye buraxma 

əmsalı və uzunluğu; Q – mayenin sərfidir. 
Bu (4.128) ifadəsi boru kəmərinin xarakteristikası tənliyi 

adlanır. 
Adətən H = H(Q) və K = K(λ,ξ) olur. İndi nasosun və boru 

kəmərinin xarakteristikasını nəzərdən keçirək. 
4.31-ci şəkildə porşenli nasosun və boru kəmərinin üst-üstə 

salınmış xarakteristikaları verilmişdir. Burada  1 əyrisi nasosun və 
2 əyrisi isə boru kəmərinin xarakteristikasını göstərir. 

Burada A nöqtəsi xarakteristik nöqtə adlanır və H – Q 
asılılığını ifadə edir. 

Üst-üstə salınmış xarakteristikalardan belə məlum olur ki, 
nasos AB əyri xətti üzrə optimal rejimdə işləyir və bu zaman 
onun FİƏ-da optimal olur. 

Nasosun yaratdığı statik basqı aşağıdakı ifadədə tapılır: 

g
ppzH at

st ρ
−

+=                                 (4.129) 

burada z – həndəsi hündürlük; pat – atmosfer təzyiqi; p – vurma 
borusunun sonundakı təzyiq; ρ – mayenin xüsusi sıxlığıdır. 

İndi də (4.126) düsturunun bir neçə xüsusi hallarını 
nəzərdən keçirək: 

I hal:  p = pat olduqda 

Hst  = z   olur.                              (4.130) 

II hal: z = 0 olduqda (4.31-ci şəkildə 3 əyrisi) 
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g
ppH at

st ρ
−

=  olur                          (4.131) 

III hal:  p – pat  = 0 və z  = 0 olduqda isə 

Hst = 0 olur.                             (4.132) 

Bu axırıncı bərabərliyə əsasən boru kəmərinin 
xarakteristikası koordinat oxunun başlanğıcından keçəcəkdir 

(4.31-ci şəkildə 4 əyrisi). Nəhayət (4.125) tənliyindəki 2K
l nisbəti 

sabitə bərabər deyilsə, onda boru kəmərinin xarakteristikası 
əyrilər ailəsi qanunu üzrə dəyişəcəkdir (şəkil 4.32). 
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4.12. Neft-qaz mədənlərinin porşenli nasosları 

4.12.1. Qazıma nasosları, onların təyinatı 
 və onlara əsas tələblər  

Qazıma nasosları quyuların qazılması zamanı qazıma 
baltasını fırladan turbini və digər quyudibi hidravlik 
mühərriklərini hərəkətə gətirmək, qazıma baltasını soyutmaq, 
qazıma zamanı hidrimonitor effekti yaratmaq, quyunun 
dağıdılmış süxurlardan təmizlənməsi və quyuya yuma mayenini 
vurmaq üçün istifadə olunur. 

Qazıma nasoslarının təyinatına və istismar şəraitlərə görə 
onlara aşağıdakı əsas tələblər irəli sürünür:  

– nasosların verimi lazımi hədlərdə tənzim olunmalıdır; 
– nasosların faydalı gücü qazıma baltasını hərəkətə 

gətirmək və yuma işləri yerinə yetirmək üçün kifayət 
olmalıdır; 

– nasosların çıxışında maye axınının sürəti müntəzəm 
olmalıdır; 

– nasoslar korroziyalı, abraziv və yağlar tərkibli, müxtəlif 
sıxlıqlara malik yuma maye məhlulları ilə işləməsinə 
uyğun olmalıdır; 

– nasosların istismarı səmərəliyə malik olmalıdır; 
– nasoslar kiçik kütləyə və ölçülərə malik olmalıdır; 
–  onlar qısamüddətli təzyiq artımını təmin etməli; 
–  konstruksiyasına görə sadə; 
–  istismarına görə etibarlı və rahat olmalı;  
– nasosun detalları tez dəyişdirilmə imkanına malik olmadır.  
Qazıma nasosları müxtəlif iqlim şəraitlərində istismar 

olunur – ətraf havanın temperaturu ± 50 Co ola bilər.  Vurulan gil 
məhlulunun sıxlığı adətən 1200…1300 kq/m3, lakin ayrı-ayrı 
hallarda məhlulun sıxlığı 800  kq/m3 qədər düşə və ya 2300 kq/m3 
qədər qalxa bilər. 

Qazıma nasosunun xidmət müddəti 10 min saatdan az 
olmamalıdır.  

Qazımanın texnologiyası elədir ki, qazıma məhlulunun 
dövranının kəsilməsinə yol verilmir, ona görə də etibarlığı təmin 



etmək üçün qazıma qurğusu tərkibində azı biri ehtiyat olmaqla iki 
və ya üç nasos nəzərdə tutulur. Dərin qazımada quyudibi 
mühərriklərlə işlədikdə iki nasos paralel qoşulduğundan üçüncü 
ehtiyat nasos da nəzərdə tutulur. Qazıma nasosu adətən özüsoran 
olurlar, lakin nasosun qəbul borusunun müqavimətinin dəf etmək 
üçün onlar 2...3 m mənfi sorma hündürlüyündə dayanıqlı 
işləməlidir (yəni, nasosun qəbul tutumdan 2...3 m aşağıda 
səviyyədə). Yüksək verimli qazıma nasoslarının qidalanmasında 
onun girişində yerləşdirilmiş digər (mərkəzdənqaçma və ya əlavə 
porşenli)  nasosdan istifadə olunur. 

Qazıma nasosun hərəkətə gətirən intiqal: 
– dizel;  
– elektrik mühərriki; 
– qrup intiqalından işləməsi üçün universal intiqal ola bilər. 
Qazıma məhlulu nasoslardan manifold xətti ilə rezin 

borudan və qazıma qurğusunun fırlanqıcından keçərək qazıma 
borularına daxil olur. Мəhlul qazıma kəməri vasitəsilə quyunun 
dibinə vurulur, quyudibi hidravlik mühərrikə daxil olur. Öz 
enerjisinin bir hissəsini quyudibi mühərrikə verərək qazıma 
baltasına daxil olur. Məhlul baltanı soyudur, quyudibini və baltanı 
qazıma zamanı əmələ gələn süxur qırıntılarından təmizləyir və 
boruarxası fəza ilə onları asılı halda yer səthinə qaldırır və nov 
sisteminə yönəldir. Sonra məhlul nov sistemində süzülərək, 
titrəyən ələklərə daxil olur və hidrosiklondan keçərək təmizlənir, 
nisbətən soyuyur və anbara daxil olur. Anbarda məhlul, 
soyuyaraq,  yenidən nasosların qəbul çəninə axıdılır. 

Neft mədən quyu işlərində qazıma nasosları əsas enerji 
tələbatçılarıdır və hazırkı vaxtda istismar və dərin kəşfiyyat 
qazımalarında onların gücü 1250 kVt-a,  yaradılan təzyiq – 
15...50 MPa, verim  isə  – 18...60 dm3/san çatır. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki dərin quyuların qazılmasında 
qazıma nasoslarının faydalı gücü 100, 250, 350, 500, 700, 850, 
1250, 1500 və 2000 kVt sıradakı kimi  olur. Üçsilindrli nasoslarda 
porşenin 1 dəqiqədəki ikili gedişlərinin sayı 35…180 və gedişin 
uzunluğu  0,3 m  və ikisilidrli nasoslarda gedişlərinin sayı 35…90 
və gedişi 0,5 m qədərdir. Nasosların silindr oymaqlarının diametri 



120...200 mm və nasosun faydalı gücünün  1 kVt-na düşən kütləsi 
20...50 kq olur. 

Qazıma nasosları silindrlərin sayına görə iki və uç silindrli, 
sadə və iki təsirli ola bilirlər. Dirsəkli valin fırlanma tezliyindən 
asılı olaraq nasoslar: 

– asta gedişli (n = 40...50 dövr/dəq); 
– orta gedişli (n = 80...150 dövr/dəq) və  
– iti gedişli (n > 150 dövr/dəq) nasoslara bölünürlər. 
Müasir qazıma nasosları müxtəlif dərinlikli və 

konstruksiyalı neft və qaz quyularını qazımaq üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Buna görə nasosun konstruksiyası imkan verməlidir 
ki, qazıma zamanı verimi və ya təzyiqi tənzimləyərək 2...3 dəfə 
artırmaq, yaxud azaltmaq mümkün olsun. Adətən, neft və qaz 
quyusu pilləli konstruksiyaya malik olur. Bir pillədən digərinə 
keçməsi verimi azaldaraq təzyiqi artırmaq zərurətindən yaranır. 
Lazımi verim quyunun boruarxası fəzasında məhlulun sürətinə 
görə müəyyən olunur. Lazımi basqı isə bütün hidravliki itkilərin 
cəmindən artıq olmalıdır. 

Hal-hazırda neft-mədən sənayesində qazıma nasosların ən 
geniş yayılmış iki növüdür: 

− ikitəsirli ikisilindrli (yəni – dördtəsirli) nasoslar (şəkil 
4.12.1); 

− sadə (birtərəfli) təsirli üçsilindirli (üştəsirli) nasoslar (şəkil 
4.12.22). 

Bu tipli nasosların xarakteristikaların müqayisəsi cədvəl 
4.12.1 verilmişdir. Cədvəldən görünür ki,  üçsilindirli sadə təsirli 
qazıma nasoslarının digər tipli nasoslara nisbətən xeyli 
üstünlükləri var, o cümlədən – onların yaratdığı veriminin və 
vurma təzyiqinin müntəzəmliyi iki dəfə artıqdır.  

4.12.2. Qazıma nasosların əsas hissələri və düyünləri  

Qazıma nasoslarının konstruksiyalarının müxtəlifliyinə 
baxmayaraq, onların ayrı-ayrı hissələri və düyünləri eynidir və ya 
cüzi fərqlənmə ilə bir birinə oxşayırlar. 

Qazıma nasosu (şəkil 4.12.1) qaynaq olunmuş bir çərçivə 
(rama) 12 üzərində quraşdırılmış hidravliki 1 və intiqal 



(transmissiya) 8 hissələrdən (bloklardan) ibarətdir. 
Nasosun intiqal hissəsi intiqal qasnaqlı transmissiya 

valından 5, əsas dirsəkli val yığımından 9, çarxqolu-sürgüqolu 
mexanizmindən 10 və kreyskopflardan 13 (sürüngəclərdən) ibarət 
olub, bir bütöv tökmə və ya qaynaqla hazırlanmış gövdənin (şəkil 
4.12.2) daxilində yerləşdirilir. Təmir və quraşdırma işlərini rahat 
aparmaq üçün gövdənin yuxarı hissəsində qapaq 7 (şəkil 4.12.1) 
yerləşdirilib. Transmissiya valı 5 vasitəsilə  fırladıcı moment əsas 
ekssentrikli vala 9 ötürülür. Əsas çarxqolu ilə və ya ekssentrikli 
val yığılma konstruksiyaya malikdir (şəkil 4.12.3). İkitəsirli 
ikiporşenli (dördtəsirli) nasoslarda əsas valda ekssentriklər bir 
birinə nisbətən yerləri 90o (digər bucaq – 270o) sürüşdürülür, 
birtərəfli (sadə) üçporşenli üçtəsirli nasoslarda isə bu sürüşdürmə 
120o-dir (cədvəl 4.12.1). Qazıma nasoslarında fırladıcı momenti 
transmissiya valından əsas vala ötürmək üçün, adətən, daha 
davamlı, yüksək yüklərə dözümlü və az səslə işləyən çəpdişli 
çarxlı ötürmələrdən istifadə olunur. 

Fırlanma hərəkətini irəli-geri hərəkətə çevirərək çarxqolu və 
sürgüqolu mexanizmi 10 (şəkil 4.12.1) onu əsas valdan 9 
sürüngəc 13 vasitəsilə  nasosun ştokuna 3 ötürür. 

Nasosun sürüngəci 13 tökmə üsulu ilə poladdan hazırlanan  
gövdədən və çuqun tamasalardan 4 ibarətdir  

Sürgüqolu – ştok, iki: bir biri ilə yiv vasitəsilə birləşdirilmiş 
müxtəlif dərəcədə yeyilməyə məruz qalan sürüngəc və porşen 
hissələrdən ibarətdir.  

Qazıma nasoslarının hidravlik hissəsi (şəkil 4.12.4) gövdə 
düyünü və dəyişən detallardan ibarətdir. 

Gövdə hissələrinə daxildirlər: hidravlik qutular 2, onların 
qapaqları, qəbul 1 və vurma (üçboğaz) 3 kollektorları. Dəyişən 
hissələrinə aiddirlər: silindr oymaqları 12, porşenlər 13, 
klapanların nimçələri və yəhərləri 5, kipləşdiricilər. 

Hidravliki hissədə iki və ya üç silindrli (nadir hallarda – altı) 
üfüqi yerləşdirilmiş hidravliki qutular yerləşdirilir.  

İkiporşenli nasoslarda hidravliki blok (şəkil 4.12.4) iki 
hidravlik qutudan 2 ibarətdir (şəkil 4.12.5), hansılar ki nasosun 
intiqal hissəsinin gövdəsinə 6 sancaqlarla 7, bir biri ilə isə qəbul 1 



və vurma (üçboğaz) 3 kollektorlar vasitəsilə birləşdirirlər. 
Hidravliki qutuların gövdəsi karbonlu poladlardan tökmə üsulu ilə 
hazırlanır, hansıların daxilində üfüqi oymalarında silindr 
oymaqları 12 və şaquli  yuvalarda vurma klapanları 5 yerləşdirilir. 
Vurulan maye porşen və ştok işçi kameralardan klapanları 
keçərək, klapanüsti boşluğa 4 daxil olub, oradan isə vurma  
kollektora (üçboğaza) 3 istiqamətləndirir. Hidravlik qutusunun 
divarlarının qalınlığı 30...40 mm olur.     

Qazıma nasoslarının porşenləri disk və ya plunjer şəklində 
olurlar. Uzunluğu diametrindən az olan pistonlar diskli sayılır. 
Disk şəklində olan nasoslar porşenli nasoslar adlandırılırlar. 
Plunjerli pistonlar kipkəc quruluşları ilə təmin olunmurlar. 

Qazıma nasoslarının porşenləri rezin-metal konstruksiyadır 
və poladlı özəkdən 1 və rezin özü kipləşdirən manjetlərdən 2 
ibarətdir (şəkil 4.12.6). İki əks istiqamətləndirilən yaxalıqlı 
manjetlər porşenin silindr oymağında hərəkət edən zaman lazımi 
kipliyi yaradır. Porşenin  özəkləri bütöv (şəkil 4.12.6, a) və ya 
yığma (şəkil 4.12.6, b)şəkildə olurlar. Özəklər konusvarı 
dəliklərlə təchiz olunurlar və onların vasitəsilə porşenlər ştoklara 
birləşdirirlər. Rezin manjetlər poladlı özəklərin xarici səthlərinə 
vulkanizasiya olunurlar.  

Ştokların kipləşdirilməsi dəstəyə yığılmış şevron manjetlərlə 
yerinə yetirilir (şəkillər 4.12.7 və 4.12.8). Manjetlər ştokun 
diametrindən, nasosun vurma təzyiqindən və s. parametrlərdən 
asılı olaraq seçilir və onların sayı, adətən, dörddən artıq olmur. 

İki təsirli iki silindrli nasosların dörd sorma və dörd vurma 
klapan düyünləri vardır (şəkil 4.12.9). Adətən, sorma və vurma 
klapanlarının konstruksiyaları eynidir və əvəzolunandırlar. Lakin, 
onlar fərqli də olar bilərlər. Bir təsirli üç silindrli nasoslarda üç 
sorma və üç vurma klapanı mövcuddur.  

Qazıma nasoslarının klapanlarının konstruksiyaları bir neçə 
modifikasiyaya malikdirlər. Məsələn nimçənin yuxarı 
istiqamətləndiricisi olmayanda, onun aşağı istiqamətləndiricisi 
daha uzun olur.  

Şəkil 4.12.10-da klapanın kipləşdirici elementlərinin bir-
birinə təmasda vəziyyətdə olan sxemləri verilmişdir, haradakı      



A – p təzyiq təsiri ilə kipləşdirici elementin deformasiya olunan 
hissəsidir. Şəkil 4.12.10, a-da konus şəkilli sabit qalınlıqlı elastik 
rezin həlqəvi kipləşdirici yastı klapan nimçəsinin alt səthinə 
birləşdirilib. Şəkil 4.12.10, b-də isə yumru kəsikli rezin həlqə ilə 
konusvarı şəkilli nimçənin yan səthində yerləşdirilib.  

Müasir qazıma nasoslarının texniki xarakteristikaları cədvəl 
4.12.2-də verilmişdir. 

Buradan görünür ki, nasosun verimi 7,2...51,4 dm3/san 
həddində olur. Hər bir qazıma nasosunda təzyiqi və verimi 
tənzimləmək üçün 3...7 rejimdən (pillələrdən) istifadə oluna bilər, 
bu da müxtəlif diametrli silindr oymaqları və onlara uyğun 
porşenləri dəyişməklə həyata keçirilir. 

4.12.3. Qazıma nasoslarının konstruksiyaları 

Üçsilindrli sadə təsirli НБТ-600 markalı nasos. Bu 
nasosun ümumi görünüşü şəkil 4.12.11 verilmişdir. 

Sadə təsirli pistonlu nasosların aşağıdakı üstünlükləri vardır. 
Bu nasoslar porşenlərin yüksək tezliyi və qısaldılmış gediş yolu 
ilə səciyyələnirlər. Bunun də nəticəsində onların əndazəsi və 
kütləsi ikitərəfli təsirli iki silindrli nasoslara nisbətən azalır, Digər 
üstünlüklərinə ştokun kipləşdirilməməsi, dişli ötürmənin 
reduksiyasının minimuma endirilməsi, nasos klapanlarının və 
piston manjetlərinin sayının azaldılması aid olunur. 

Nasosun hidravliki hissəsi sorma kollektordan 1, sorma 
kompensator-qübbədən, hidravliki qutudan 3, qoruyucu 
klapandan, vurma hava qübbəsi 15 ilə birgə vurma kollektordan 5 
ibarətdir. Hidravliki qutuya 3 klapanlardan 2 və 4, silindr 
oymaqlarından 6 və porşenlərdən ibarət üç hidravliki silindr 
yığımı daxildirlər. Transmissiya valına 13 fırlanma hərəkəti 
intiqal mühərrikindən zəncir və ya qayış ötürməsi vasitəsilə 
verilir. Hidravlik qutu sancaqlarla nasosun çərçivəsinə bərkidilir.    

Transmissiya (intiqal) hissəsində dişli çarxlı val 13 fırlanma 
hərəkəti rolik yastıqlarda yerləşdirilmiş əsas valında 14 
bərkidilmiş dişli çarxla və çarxqolular və sürgüqolular 11 
vasitəsilə sürüngəclərə 10 ötürülür.  

Şəkil 4.12.12 НБТ-600 markalı nasosun hidravlik hissəsinin 



konstruksiyası göstərilib. Buradan göründüyü kimi nasosun 
konstruksiyasında klapan qutularının pilləli yerləşdirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu nasosun klapan qutularının qapaqları bir 
birindən fərqlənir. Bu tipli qutuların yerləşdirilməsi təmir işlərini 
xeyli sadələşdirir və az vaxt tələb edir. Mənfi cəhəti ondan 
ibarətdir ki, sorma və vurma klapanlarının kanallarının uzunluğu 
artır, yəni, nasosun  silindrlərin daxilində “ölü”  həcmlərin 
artmasına gətirir. 

Hidravliki nöqteyi nəzərdən nasosun klapan qutuların, 
УНБТ-600 markalı nasosdakı kimi, eyni şaquli oxda 
yerləşdirilməsidir (şəkil 4.12.13). Klapan qutularının belə 
yerləşməsinin mənfi cəhətləri: sorma klapanlarının nimçələrinin 
və yəhərlərinin və silindr oymaqlarının dəyişməsi mürəkkəbləşir. 
Müsbət cəhətləri isə: sorma və vurma kanallarının qısa və “ölü”  
həcmlərinin kiçik olmasıdır. 

İkisilindrli porşenli У8-6М markalı nasos. Dərin (5000 m 
kimi) quyuların qazmasında Rusiyada (Uralmaşzavod) У8-6М 
markalı nasos (şəkil 4.12.14) geniş istifadə olunur. Bu tipli  nasos 
– intiqallı ikisilindrli, hər silindr ikitəsirli üfüqi nasosdur. Nasosun 
faydalı gücü – 500 kVt, 18,9 dm3/san verimində maksimal 
yaratdığı təzyiq – 25 MPa, maksimal verimində 50,9 dm3/san-də 
olduqda təzyiq – 10 MPa-dır. 

Hidravliki və mexaniki bloklar vahid qaynaqlanmış   
sürüşən kirşə-rama üzərində yerləşir. Tökmə üsulu ilə hazırlanmış 
iki polad hidravlik qutular bir biri ilə sorma və vurma 
kollektorlarla və intiqal gövdəsi ilə sancaqlarla birləşdirilir. 
Hidravlik blokunda bir biri ilə əvəz olunan iki sorma və iki vurma 
klapanı mövcuddur. Sorma klapanların silindr qutularının 
xaricində yan tərəfdə və vurma klapanların silindr qutularının 
üstündə yerləşdirilməsi klapanların təmir və quraşdırma işlərini 
xeyli asanlaşdırır. Vurulan maye sorma klapanlarına eyni zaman 
hidravlik qutularına dayaq olan sorma kollektorlardan daxil 
olunur. Vurma klapanlardan keçən maye üfüqi vurma 
kollektorlarda yığılıb  vurma borusuna ötürülür. 

Hidravliki sorma və vurma klapanlarının nimçələri hər iki 
tərəfə uzunlaşdırılmış istiqamətləndirici rezin oymaqlı millərlə 



təchiz olunub. Kipləşdirici rezin manjetlər yəhərdə yerləşdirilib. 
Kipləşdiricilərin oturacaq səthləri 30o və 45o konusludurlar.  

Hidravlik qutularının yan qapaqları rezin manjetli öz özünü 
kipləşdirəndir. 

Hidravlik silindrlərin dəyişilən oymaqlarının diametri 
130...200 mm arasındadır, porşenlər – bütöv rezin-metaldandır. 
 Poladlı ştok iki hissədən ibarətdir: əks ştokun diametri – 120 
mm; porşen tərəfdəkinin diametri – 80 mm. 
 Hava qübbələri bloku balon tipli üç üfüqi qalındivarlı azotla 
və ya hava ilə 6...8 MPa altında olan tutumlardan ibarət olub 
vurma kollektorun (üçboğazın) üstündə bərkidilib. 

Nasosun intiqal hissəsi qutu şəkilli tökmə çuqun gövdədə 
yerləşdirilir. Hidravlik qutunun yuxarı qapağı  daşıyıcı detaldır. 

Dişli çarxlı transmissiya valı (m = 12 mm; z = 25) pazvarı 
qayış qasnağı ilə hərəkətə gətirilir. Çəp dişli (т =12 mm, z = 123) 
və ekssentrikli əsas val yığım şəklindədir.   
 İkisilindrli porşenli У8-6М markalı nasos öz 
konstruksiyasına və xarakteristikalarına görə dünya standartlara 
yaxındır, lakin faydalı vahid gücünə düşən nasosun nisbi kütləsi 
böyükdür.  

MAREP (Fransa) firmasının ВВ-900 markalı ikisilindrli 
qazıma porşenli nasosu. Bu qazıma nasosu yüksək gücə (660 
kVt) malik olan və 28 MPa üfüqi dupleks porşenli nasos olub, 
ikili gedişlərinin dəqiqədə 65 sayında  Qmax = 66 dm3/san və Qmin 
= 20,5 dm3/san  verimi yarada bilir (şəkil 4.12.15). 

Nasos qaynaqlanmış polad kirşə üzərində yerləşmiş, və 
intiqal hissəsi daxilində hidravlik mufta, dirsəkli val, şin-
pnevmatik mufta və 8 sıralı zəncir ötürməsi olan transmissiya 
vasitəsilə elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilir.  

Digər yüksək təzyiqli nasoslardan fərqləndirici cəhəti ondan 
ibarətdir ki, nasosun hidravliki bloku iki silindr qutusu, 8 
klapanlarının qutuları və sorma və vurma kollektorları ilə birgə 
poladdan tökmə üsulu ilə hazırlanıb. Hidravlik hissə mexaniki 
hissəyə iki flansl vasitəsilə sancaqlarla birləşir. Sorma klapanları 
silindrlər arası və vurma klapanları silindr qutularının üst 
hissəsində yerləşdiriliblər. 
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Klapanlar nimçəli konusvarıdırlar, nimcənin iki tərəfli 
istiqamətləndiricilərin milləri rezin klapanın qapağında və 
yəhərdə yerləşdirilmiş rezin oymaqlarda hərəkət edir. 

Bu nasosun müsbət cəhəti onların təmir zamanı silindr 
oymaqlarının kipləşdirici birləşmələrinə dəyməyərək porşenləri-
nin çıxardılmasıdır. 

Dəyişən silindr oymaqlarının diametrləri 120...200 mm 
arasındadır. 

Hidravlik qutunun üstündə talan tipli diafraqmalı kürə 
şəkilli hava qübbəsi yerləşdirilib. Nasos hissələrinin (qapaqlar, 
silindr oymaqları, porşenlər) böyük kütlələrə malik olmasına görə 
vurma kollektoruna bərkidilmiş yük qaldırıcı (250 kN) qurğu 
nəzərdə tutulmuşdur.  
 Nasosun ümumi kütləsi 28500 kq, faydalı vahid gücünə 
düşən nasosun nisbi kütləsi 42 kq/kVt-dır. 

4.12.4. Səyyar neft-mədən aqreqatlarının  
həcmi nasosları 

Bu tipli nasoslar yüksək təzyiqlə təkrar aparılan 
qısamüddətli quyu neft-mədən əməliyyatlarında, məsələn,  
quyuların sementlənməsində, layların hidravlik üsulla 
yarılmasında  və s. istifadə olunurlar. Bu nasoslar stasionar 
qazıma nasoslarına nisbətən: 

– daha tez gedişlidirlər; 
– daha yığcam və kütlələri azdır; 
– verimləri daşıyan yük avtomobilinin mexaniki ötürmə 

qutsuu vasitəsilə tənzimlənir və s. 
Bu həcmi nasoslar, adətən, avtomobilin şassinin və ya tırtıllı 

traktorun üzərinə və ya onların qoşqusunda yerləşdirilir.    
Quyuların sementlənməsində istifadə olunan avtomobil 

aqreqatlar 11Т (şəkil 4.12.16) və ya 9Т (şəkil 4.12.17) markalı 
nasoslarla təchiz  olunurlar. Bu nasosların vurma təzyiqi 40 MPa 
qədərdir və gedişlərin sayı dəqiqədə 147 ola bilər.  

11Т markalı nasosun faydalı gücü Nf  = 260 kVt və bu nasos 
üç porşenli və hər porşen ikitərəfli təsirlidir (yəni – altıtəsirlidir). 
Transmissiya valı mexaniki qutunun yuxarı hissəsində yerləşərək 



iki çəpdişli çarxlarla birgə hazırlanıb. Mexaniki intiqal mexanizmi 
ekssentrikli iki hissəli əsas valdan ibarətdir.  

9Т markalı nasosun gücü 11Т nasosun gücündən kiçikdir – 
Nf  = 115 kVt-dır. Bu nasos – ikiporşenli və hər porşen ikitərəfli 
təsirlidir (yəni, nasos – dördtəsirlidir). Bu nasosların mexaniki 
qutusu digər nasoslardan transmissiya və əsas ekssentrik val ilə 
arasında vintli qloboid ötürməsinin olması ilə fərqlənir. Bu 
nasosun mexaniki qutusunda transmissiya valı nasosun oxu boyu 
istiqamətində yerləşir. 9T tipli nasosun konstruksiyasının bir neçə    
düyünləri aşağıdakı şəkillərdə göstərilib: 

–  nasosun ekssentrik valının oxu üzrə mexaniki qutusunun 
kəsimi (şəkil 4.12.18); 

– nasosun porşeni (şəkil 4.12.19); 
– nasos ştokunun kipləşdiricisi (şəkil 4.12.20); 
– nasosun qoruyucu klapanı (şəkil 4.12.21). 
9T tipli nasosun əsasında hal-hazırda Rusiyanın İjevsk 

şəhərində (İjneftemaş) НЦ-320 markası altında nasos istehsal 
olunur. Onun əsas texniki parametrləri cədvəldə 4.12.3 verilib 

Layların hidravlik üsulla yarılmasında və neft-turşu 
emulsiyalarını, turşu, qələvi məhlullarını quyuya vurulması 
sementləyici nasoslara nisbətən daha yüksək təzyiqdə və yüksək 
gedişli əsasən üçplunjerli həcmi nasoslardan istifadə olunur. 
Məsələn, 4Р-700 markalı nasos, gedişlərin sayı dəqiqədə 192 
olduqda, 70 MPa yaradaraq, 450 kVt gücünə malikdir. Bu 
nasosun hidravlik qutusu bütöv döyülüb hazırlanır və klapanlar 
mərtəbəli şəkildə yerləşdirilir. Nasosun intiqal mexaniki 
qutusunun konstruksiyası 11Т markalı nasosun qutusu kimidir. 

2Р-500 markalı  nasosun faydalı gücü – 260 kVt, yaradılan 
təzyiqi 50 MPa qədərdir. 
Quyuların təmiri zamanı quyulardakı qum tıxaclarını və digər 
yuma əməliyyatlarını avtomobil və tırtıllı traktorun üzərinə 
yerləşdirilən aqreqatlarla aparmaq üçün nisbətən kiçik güclü və 
orta təzyiqli (15...20 MPa) həcmi nasoslardan istifadə olunur. Bu 
həcmi nasosların təmsilçisi kimi üçplunjerli, üfüqi 1НП-160 və 
2НП-160 markalı nasoslarını göstərmək olar. Bu tipli nasoslar 
quyularda yuma və digər təmir işləri aparmaq üçün ölkəmizdə 



istehsal olunan AZİNMAŞ-32M və AZİNMAŞ-35 səyyar  
aqreqatlarda tətbiq olunur.  

Plunjerli nasosların nümunəsi kimi intiqallı üçplunjerli ПТ 
3/10 markalı nasosun konstruksiyası şəkil 4.12.22 və 4.12.23-də, 
əsas texniki xarakteristikaları cədvəl 4.12.4-də və şəkil 4.12.24-də 
verilmişdir. Digər porşenli nasoslarda olduğu kimi bu nasos da iki 
hissədən ibarətdir: intiqal (mexaniki) və hidravlik hissələrdən. 
İntiqal mexanizmi – çarxqolu-sürgüqolludur. Nasosu qasnaq 
vasitəsilə hərəkətə gətirən elektrik mühərrikdir. Hidravliki hissəyə 
porşenli nasoslarda olduğu kimi sorma və vurma klapanlar, 
qoruyucu klapan daxildirlər. Nasosun vurma təzyiqi onun 
nominal təzyiqindən 30% artıq olduqda qoruyucu klapan açılır və 
maye axınını vurma xəttindən sorma xəttinə ötürülür. Nasos və 
intiqal elektrik mühərriki bir ümumi ramada yerləşdirilir. 
Mexaniki qutunun hissələri boz çuqundan və  konstruksiya 
karbonlu poladlardan hazırlanmış, hidravliki qutunun hissələri isə 
2X13 və 3X13 markalı poladdan istehsal olunurlar. Plunjerlərinin 
kipləşdiriciləri manjetlidirlər və materialları (manjetlər, 
kipləşdirici həlqələr) 4004 markalı rezinlərdirlər.   
 Neft-mədən işlərində tətbiq olunan yeni texnologiya 
tələblərinə uyğun porşenli nasosların konstruksiyaları daimi 
inkişafdadırlar, onların əsas texniki parametrlər və markaları 
dəyişir, yeni materialların tətbiqinə görə etibarlığı, vurma təzyiqi 
artır. Cədvəl 4.12.5-də neft-mədən porşenli nasosların müasir 
istehsalı (Rusiya, 2010 il) və onların əsas parametrləri, yeni 
markaları  verilmişdir. Müasir istehsal olunan plunjerli nasosların 
(Rusiya, 2010 il) texniki xarakteristikaları isə cədvəl 4.12.6 
göstərilib. 
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Şəkil 4.12.12. Pilləli yerləşdirilən klapan qutuları ilə  НБТ-600 

markalı nasosun hidravliki hissəsi 

1 – hidravliki qutu; 2, 10 – sorma və vurma kollektorları; 3, 4 – ştokun və 
silindr oymağının birləşdirilməsi; 5 – klapan qutusunun qapağı; 6 –  porşen 

və  ştok; 7 – silindr oymağı; 8, 9 – sorma və vurma klapanları 

 
Şəkil 4.12.13. Bir şaquli oxda yerləşdirilən klapan qutuları ilə  

 УНБТ-600 markalı nasosun hidravliki hissəsi 
(işarələr  şəkil 4.12.11-dəki kimidir). 
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Şəkil 4.12.16. 11Т markalı porşenli nasos və  

onun mexaniki qutusu 
1 – sürgüqolu; 2 – sürüngəcin mili; 3 – sürüngəc örtücü; 4 – sürüngəc 

(kreyskopf); 5 – çərçivə örtücü; 6 – sürüngəc kamerasının kipkəci;  
7 – çərçivə; 8 – hidravlik hissəsinin kipkəci; 9 – klapan qapağının qaykası; 

10 – kollektor; 11 – klapan qapağı; 12 – klapan qutusu; 13 – klapan 
qapağının kipkəci; 14 – klapan yayı; 15 – klapan; 16 – klapan yəhəri;  
17 –  yəhərin kipkəci; 18 – sıxıcı qutu; 19 – silindr qapağı; 20 – silindr 

qapağının kipkəci; 21 – silindr oymağı; 22 – piston (porşen); 23 – hidravlik 
hissənin kipkəcinin kipləşdiricisi; 24 – ştok; 25, 29, 34 – diyircəkli 

yastıqlar; 26, 31 – ikiekssentrikli vallar; 27 –  həlqəvi yay; 28 – dayaq 
plankası; 30, 32 – transmissiya valları; 33, 35 – birekssentrikli vallar;  

36 – həlqə.. 
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Şəkil 4.12.18. 9T nasosun ekssentrik valının oxu üzrə kəsimi: 

1– sferik rolik yastığı; 2 – dayaq yastığı; 3 – ekssentrik val; 
 4 - rolikli yastıq; 5 – globoid tipli ötürücünün tacı 

 

 
Şəkil 4.12.19. 9T nasosun porşeni: 

1 - manjet; 2 – qaykalar 
 



 
Şəkil 4.12.2. Qazıma nasosunun (У8-6М) intiqal 

 hissəsinin gövdəsi 
 
 

 
 

Şəkil 4.12.3. Əsas valın yığımları 
a – çarxqolu ilə; b – ekssentrikli  

 
 



 
Şəkil 4.12.20. 9T nasos ştokunun kipləşdiricisi : 

1 – sıxışdırıcı flans; 2 – manjet; 3 – sıxışdırıcı oymaq;  
4 – kipləşdiricinin gövdəsi 

 

 
Şəkil 4.12.21. 9T nasosun qoruyucu klapanı: 

1 – örtük; 2 – ştok; 3 – mismar; 4 – qayka; 
5 – amortizator; 6 – gövdə; 7 – porşen. 



 

 
 

Şəkil 4.12.22. İntiqallı üçplunjerli ПТ 3/10 markalı nasosun 
konstruksiyası 

 
1 – hidravlik bloku; 2 – kollektor; 3 – kipkəc; 4 – plunjer; 5 – sürgüqolu; 

6 – dirsəkli val; 7 – gövdə; 8 – qoruyucu klapan; 9 – vurma klapanı;  
10 – sorma klapanı. 
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Şəkil 4.12.24. Üçplunjerli ПТ 3/10 markalı nasosun 
xarakteristikası 



 

Şəkil 4.12.4. İkitəsirli ikisilindrli porşen nasosun 
 hidravliki hissəsi 

1 – sorma (qəbul) qutusu; 2 – hidravlik qutusu; 3 – vurma (üçboğaz) 
qutusu; 4 – vurma klapanüstiü boşluq; 5 – vurma klapanı;  

6 – intiqal hissəsinin gövdəsi; 7 – sancaqlar; 8 – qayka;   
9 – yağ qaytardıcı həlqə; 10 – sürgüqolu ilə birləşən əksştok;  

 11 – ştok; 12 – silindr oymaqları; 13 – porşenlər;  
 

 



 
 

Şəkil 4.12.5. Tökmə üsulu ilə hazırlanan porşenli nasosun 
hidravlik qutusu 

 

       
Şəkil 4.12.6. Qazıma nasosunun porşenləri: 

a – bütöv özəkli rezin-metal monolit tipli; 
 b – yığma özəkli monolit tipli. 

 



 
Şəkil 4.12. 7. Ştokunun manjetli kipləşdiricinin konstruksiyası 

1 – kipləşdiricin gövdəsi; 2 – manjet dəstəyin dayaq həlqəsi;  
3 – kipləşdirici manjet dəstəyi; 4 – hidravlik qutusunun gövdəsi;  

5 – sıxışdırıcı flans; 6 – kipləşdiricini sıxıcısı həlqə. 

 
 

Şəkil 4.12. 8. У8-4 markalı nasosun ştokunun kipləşdiricinin 
konstruksiyası:  

1 – hidravlik qutusunun gövdəsi; 2 – intiqal qutusunun gövdəsi;  
3 – kipləşdiricin gövdəsi; 4 – ştok; 5 – kipləşdirici manjet; 6 – 
kipləşdiricinin sıxıcısı; 7  –  sıxıcısı qaykalar; 8 – yağ atıcısı; 

 9 – sancaqlar 



 
Şəkil 4.12.9. Klapan qutusu 

 

 
Şəkil 4.12.10. Klapanın kipləşdirici elementlərinin  

bir-birinə sıxılması sxemləri 

а –  sabit qalınlıqlı rezin həlqə ilə; b –  yumru kəsikli rezin həlqə ilə  
 1 –  yəhər; 2 – klapanın nimçəsi; 3 – kipləşdirici rezin həlqə; 4 – sıxıcı disk  
 



Cədvəl 4.12.1 
Porşenli nasos 

İkisilindrli Ücsilindrli Altısilindrli 
İkitəsirli Birtərəfli 

Çarxqoluların bir birinə nisbi yerləşməsi 
Parametrlər 

90° 120° 120° 60° 
    Silindrlərinin vurma 
kameralarının sayı 4 6 3 6 

    Verimin qeyri müntəzəmliyi, %: 
   orta qiymətindən yuxarı 24 5…7 5…12 6 
   orta qiymətindən aşağı 21…32 9…22 9…16 9 

    Veriminin rəqsinin tam 
amplitudı, % 45…56 14…29 14…28 15 

    Xüsusi kütləsi, kq/kVt 25…28 20…22 10…15 13…15 
 

Cədvəl 4.12.3 
НЦ-320 markalı nasosun texniki xarakteristikaları 

Nasosun faydalı gücü, kVt 108 
Dişli çarxlı intiqalın ötürmə 
ədədi  

22 

Əndazə ölçüləri: 2410 mm х 810 mm х 2280 mm 
Kütləsi,  kq 2890 

Nasosun verimi və vurma təzyiqi 

İkili gedişlərin 
dəqiqədə sayı 

Silindrin 
oymaqlarının 
diametri, mm 

Nəzəri verim,  
dm³/san(m³/saat) 

Vurma təzyiqi, 
МPа 

90 12,3 (44,3) 9,5 
100 15,6 (56,2) 7,5 
115 21,2 (76,3) 5,5 

133 

127 26,0 (93,6) 4,5 
90 2,8 (10,1) 40,0 

100 3,5 (12,6) 32,0 
115 4,8 (17,3) 23,0 

30 

127 6,0 (21,6) 18,5 
 



 
Cədvəl 4.12.2 

 
Qazıma nasoslarının texniki xarakteristikaları 

 

Parametrlər 

Бр
Н

 1
 

Н
БТ

-6
00

 

У
8-

6М
А

2 

У
8 

7М
А

2 

У
Н
БТ

- 8
00

 

У
Н
БТ

- 9
50

 

У
Н
БТ

-1
18

0 

Nasosun gücü,  kVt  365 600 585 850 800 950 1180
Nasosun faydalı gücü, kVt  330 540 500 710 720 855 1060
Porşenlərin sayı  2 3 2 2 3 3 3 
Nasosun işçi kameralarının sayı  4 3 4 4 3 3 3 
Porşenin 1 dəqiqədəki ikili 
gedişlərinin sayı  72 135 66 66 135 125 125

Porşenin gedişi, mm  300 250 400 400 250 290 290
maksimal 180 180 200 200 180 180 180Silindr oymaqlarının 

daxili diametri, mm  minimal 130 120 130 140 130 140 140
maksimal 34,8 42,9 50,9 50,9 41,4 46,0 46,0Verimi, dm3/san:  minimal  16,4 19,1 18,9 22,7 22,4 28,8 28,8
maksimal 9,8 11,3 9,6 14,2 17 19 24 Nasosun çıxışındakı 

təzyiq, MPa  minimal  20 25 25 32 32 32 40 
Porşen ştokunun diametri, mm  65 65 80 80 70 60 60 
Tranmisiya valının maksimal 
fırlanma tezliyi, dövr/dəq  330 425 325 337 412 566 566

Dişli cütün ötürmə ədədi  4,15 3,15 4,92 5,11 3,05 4,53 4,53
Klapan yəhərinin keçid deşiyinin 
diametri, mm  145 145 145 145 135 145 145

uzunluğu  4160 4460 5000 5340 4470 5550 5550
eni  2430 2720 3000 3340 2980 5250 5400Nasosun əndazə 

ölçüləri, mm:  
hündürlüyü 2710 1640 3240 3400 22000 3250 3400

Qasnaqla birgə nasosun çəkisi, t  13,2 19 27,7 37,3 22,4 22,7 23,5
 
 



Cədvəl 4.12.4 

Üçplunjerli ПТ 3/10 markalı nasosun əsas texniki 
göstəriciləri 

 

Parametrlər  

Nasosun gücü,  kVt  13 

Plunjerlərin sayı  3 

Plunjerin 1 dəqiqədəki ikili gedişlərinin sayı  210 

Plunjerin gedişi, mm  80 

Plunjerin diametri, mm  36 

Verimi, dm3/san:  0,7 

Nasosun çıxışındakı təzyiq, MPa  10 

Nasosun FİƏ, % 75 

Nasosun sorma hündürlüyü, m (su, t  < 80oC) 5 

Sorma borusunun diametri, mm 40 

Vurma borusunun diametri, mm 32 

uzunluğu  915 

eni  745 Nasosun əndazə ölçüləri, mm:  

hündürlüyü  400 

uzunluğu  1740 

eni  795 Nasosun aqreqatının əndazə 
ölçüləri, mm: 

hündürlüyü  810 

Nasosun çəkisi, kq 400 

Aqreqatın çəkisi, kq 800 
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http://www.neftemash.ru/products/20/130/index.htm
http://www.neftemash.ru/products/22/138/index.htm
http://www.neftemash.ru/products/20/133/index.htm


Cədvəl 4.12.6. 

Hazırda istehsal olunan plunjerli nasosların texniki göstəriciləri 
 (Rusiya, 2010) 

 
Plunjerli nasosun markası 

Parametrlər  

Н
ТП

-8
00

 

Н
ТП

-6
30

 

Н
ТП

-5
00

 

Н
ТП

-3
00

 

Н
ТП

-1
75

 

Н
ТП

-7
5 

Nasosun gücü,  kVt  
588 

 
463 

 
368 

 
220 

 
128 

 
55 

Nasosun çıxışındakı 
təzyiq, MPa 80 70 70 70 50 5 

Maksimal nəzəri verim, 
m3/saat, (dm3/san) 

182 
(50,8)

182 
(50,8)

182 
(50,8)

166 
(46,1)

124 
(34,5) 

72 
(20,0) 

Plunjerlərin diametri, 
mm 

100; 
110; 
125; 
140 

100; 
110; 
125; 
140 

100; 
110; 
125; 
140 

90; 
100; 
110; 
125; 
140 

90; 
100; 
110; 
125; 
140 

110; 
125 

Plunjerə təsir edən 
maksimal qüvvə, kN 628 549 549 493 318 47,5 

Nasosun əndazə 
ölçüləri, mm: 
   uzunluğu 
   eni 
   hündürlüyü 

 
 

1935
1000
860 

 
 

1935
1000
860 

 
 

1935
1000
860 

 
 

1905
960 
860 

 
 

1770 
960 
810 

 
 

1150 
700 
685 

Kütləsi, kq 2550 2550 2550 2500 2050 620 

Xüsusi kütləsi, kq/kVt 4,8 6,1 7,7 12,6 17,6 12,4 
 

http://www.neftemash.ru/products/22/140/index.htm
http://www.neftemash.ru/products/22/140/index.htm
http://www.neftemash.ru/products/22/140/index.htm
http://www.neftemash.ru/products/22/405/index.htm
http://www.neftemash.ru/products/22/405/index.htm
http://www.neftemash.ru/products/22/405/index.htm


4.13. Quyu ştanqlı nasosları 

Quyu dərinlik nasosları iki növ olur:  
1. ştanqlı nasoslar – bunlarda hərəkət yer səthindəki 

mühərrikdən ştanqlar vasitəsilə quyu içərisindəki nasosa ötürülür;  
2. ştanqsız nasoslar – bu nasoslar mühərriklə birlikdə 

quyunun istənilən dərinliyinə buraxılır. 
Dərinlik nasoslarının növlərinin ümumi təsnifatı  şəkil 

4.13.1-də verilib.  

4.13.1. Quyu ştanqlı nasos qurğusu 
 və onun işləmə prinsipi 

Dərinlik quyu ştanqlı nasos qurğusu neftin çıxarılmasında 
tətbiq olunan ən geniş yayılmış nasos avadanlığıdır. Onun geniş 
tətbiq olunmasının əsas səbəblərindən biri konstruktiv cəhətdən 
nisbətən sadə, az və orta məhsuldarlıqlı quyuların istismarında 
əlverişli olmasıdır. Quyu ştanqlı nasosla gün ərzində 500 m3-ə 
qədər mayeni yer səthinə qaldırmaq mümkündür. 

Quyu ştanqlı nasos qurğusu quyudaxili və quyuüstü 
avadanlıqlar sistemindən ibarətdir. Quyudaxili avadanlıqlar 
qrupuna daxildir: 

– quyu ştanqlı nasosu; 
– nasos ştanqları; 
– nasos-kompressor boru (NKB) kəmərləri; 
– qoruyucu tərtibatlar.  
Quyuüstü avadanlıqlar qrupuna isə aiddir: 
–  bütövlüklə intiqal; 
– üçboğazdan ibarət quyuağzı sarğı; 
– quyuağzı kipləşdirici  və s. 
Ştanqlı dərinlik nasos qurğusunun ümumi görünüşü şəkil 4. 

13.2-də verilir. Onların əsas hissələri: filtr 7, dərinlik nasosu 6, 
qondarılan nasos qıfılının dayağı 5; nasos-kompressor boruları 3, 
nasos ştanqları 4, üçboğaz və quyuağzı kipləşdirici 2 və 
mancanaq qurğusudur 1. 

 1920-ci ildən başlayaraq bu günə kimi neftin hasil 



edilməsində ştanqlı quyu nasosları geniş miqyasda istifadə 
olunmaqdadır. Bu dövr ərzində ştanqlı quyu nasoslarının 
konstruksiyaları istismar şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq daimi 
təkmilləşdirilir.  

Ştanqlı quyu nasosları ölkəmizdə indiki Suraxanı 
maşınqayırma zavodunda Amerika Neft İnstitutunun (ANI) API 
Specıfıcatıon 11AX (Spec 11AX) standartı əsasında Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Standartı Az 3012-98-ə uyğun istehsal 
olunur. 

Dərinlik nasosları adi, birbaşa keçiricili və plunjerlidirlər. 
Nasos polad örtük içərisində iki bərkidici mufta arasında yerləşən 
çuqun oymaqlardan ibarətdir ki, bunlar da işçi silindri təşkil edir. 
Silindrin aşağı hissəsində kürəvi sorucu klapan olur. Vurucu 
kürəvi klapan isə hərəkət edən plunjerin axırında xüsusi qəfəs 
içərisində yerləşdirilir. Silindr nasos boruları üzərində maye 
səviyyəsinin altına, plunjer isə ştanqlar ilə birlikdə buraxılır. 
Plunjer vurucu klapanın qəfəsi vasitəsilə ştanqlardan asılır. 
Ştanqın yuxarı hissəsi mancanağın balansirinin başı ilə 
birləşdirilir. Mancanaq sürgüqolu-çarxqolu vasitəsilə yırğalanma 
hərəkəti edir və bununla da plunjerlə birləşmiş ştanqlar irəli-geri 
gedir. 

Elektrik mühərrikindən enerji ötürücü ilə keçərək 
çarxqolunu fırladır. 

Dərinlik nasosunun iş prinsipi belədir: plunjer yuxarı 
getdikdə vurucu klapan üzərindəki maye sütununun təzyiqi 
təsirindən qapanır. Sorucu klapan isə klapanın batma dərinliyinə 
uyqun maye sütununun təzyiqi təsirindən açılır və neft nasosa 
daxil olur – sorma   prosesi gedir. 

Plunjer aşağı getdikdə isə əks proses baş verir, yəni vurucu 
klapan açılır, sorucu klapan qapanır. Nəticədə nasos borularında 
maye səviyyəsi quyu ağzına kimi qalxır. Nasosun bundan sonrakı 
işində maye yer səthinə qaldırılır. Dərinlik nasosu iş zamanı çətin 
şəraitdə olur. Nasosun məhsuldarlığı bir çox amillərdən, məsələn 
ştanqların və boruların elastiki uzanmasından, boruların 
kipliyindən, silindr ilə plunjer arasındakı aralıqda təzyiq 
düşküsünün qiymətindən, sorulan mayedə qum və qazın 



miqdarından və borulara parafinin çökmə intensivliyindən asılıdır. 
Çıxarılan mayedən qum və qazı ayırmaq üçün nasosun 

qəbulunda qaz və qum lövbərləri qoyulur. 
Dərinlik nasoslarının sadələşdirilmiş təsnifatından  (şəkil 

4.13.1) görünür ki, ştanqlı dərinlik nasosları iki  növ ola bilər: 
1) borulu (qondarılmayan) və  
2) taxma  (qondarma) nasoslar. 
Qeyd etmək lazımdır ki, qəbul olunmuş AZS-012-98 

standartına əsasən Suraxanı maşınqayırma zavodunda ştanqlı 
quyu nasosları qondarma (R) və boru (T) tipli olmaqla oymaqsız 
və oymaqlı silindrlərlə istehsal olunur (cədvəl 4.13.1). 

Taxma (qondarma) nasoslarda (R tipli) silindr ilə plunjer 
ştanqlar vasitəsilə quyuya salınır və qaldırılır (şəkil 4.13.2, a). 
Silindr nasos borularının içərisində olan dayaq üzərinə qoyulur. 
Plunjer isə vurucu klapan ilə ştanq üzərində quyuya salınır. 

Borulu (qondarılmayan) nasoslarda (T tipli) isə silindr nasos 
borularının davamıdır (şəkil 4.13.2, b). Borulu (qondarılmayan) 
və taxma (qondarılan) nasosların iş prinsipi eyni, quruluşları 
müxtəlifdir. 

Borulu nasoslarda sorucu klapan tutucu ştok ilə çıxarılır. 
Tutucu ştok dairəvi poladdan hazırlanır və onun diametri və 
uzunluğu nasosun ölçüsündən asılı olaraq müxtəlif olur. Bir 
ucunda yastı başlıq, digər ucunda sorucu klapanın qəfəsinə 
birləşmək üçün yiv vardır. Klapanı çıxarmaq üçün plunjer 
qaldırılır və aşağı qayka vasitəsilə ştokun başlığı tutulur. 

Taxma nasoslarda da silindr hərəkətsiz, plunjer hərəkətlidir. 
Səyyar nasoslarda isə əksinə, plunjer hərəkətsiz qalır, silindr 
ştanqlarla birlikdə hərəkət edir. 

Taxma nasoslarda silindr plunjerlə birlikdə nasos ştanqları 
ilə yer səthinə qaldırılır. Təmir zamanı (məsələn, nasos 
dəyişdirilən zaman) nasos borularını quyudan qaldırmaq lazım 
gəlmədiyi üçün xeyli vaxta qənaət etmək olur. Buna görə də 
taxma nasoslar borulu nasoslardan əlverişlidir. Bu nasoslar nasos 
boruları içərisində yerləşdiklərindən, onların diametri borulu 
nasosların diametrindən kiçik olur. Taxma nasosu mürəkkəb 
quruluşlu olduğundan bir hissəsi xarab olan kimi nasosun işi 



tamam pozulur. Odur ki, bunların tətbiqi bir qədər məhdudlaşır. 
Məsələn, 2" (≈ 50 mm) borularda plunjerin diametri 28 mm-dir. 
Bu nasoslar iki və dörd klapanlı olur və dərin quyularda işləyir. 

Qumlu quyularda səyyar nasoslardan istifadə edilir. 
Silindrin hərəkət etməsi nasosun ətrafında qumun çökməsinə 
imkan vermir. 

Müxtəlif markalı nasosların silindrinin diametri və uzunluğu 
müxtəlif olur. 

Dərinlik nasoslarının xüsusiyyətləri onların ikiqat 
gedişlərinin sayının az, gediş yolunun böyük olmasıdır. 

Quyu ştanqlı nasosların normal işləməsinə mənfi təsir 
göstərən başlıca səbəb onun quyudan vurduğu mayenin 
tərkibində: 

– qazın; 
– qumun; 
– korroziya edici elementlərin (karbon qazı CO2, hidrogen 

sulfid H2S), müxtəlif duzların, parafinin; 
– mayenin yüksək özlülüklü emulsiyasının  

və s. olmasıdır. 
Bu göstərilən amillər nasosun vurduğu mayedə olmayanda 

yaxud az təsir edən miqdarda olanda, nasosun aşağı ucunda qəbul 
hissəsinə adi sadə süzgəc və separatorlar qoyulur. 

Vurulan mayenin özlülüyü az və qum dənələrinin ölçüsü 
böyük olduqda bu separatorların səmərəliliyi çox olur. 

Vurulan mayenin tərkibində qazın miqdarı çox olduqda, 
onunla mübarizə üçün nasosun quyuda mayeyə batırılma 
dərinliyini artırmaq, nasosun ölü fəzanı azaltmaq və xüsusi 
konstruksiyalı nasosların tətbiqindən başqa, nasosun qəbulunda 
qoyulmuş xüsusi qaz separatorları da tətbiq olunur. 

Müxtəlif konstruksiyalı qaz separatorları mövcuddur. 
Bunların iş prinsipləri qravitasiyaya, ətalətliliyə yaxud onların 
birliyinə əsaslanır. 

Quyu ştanqlı nasos qurğularında müxtəlif növlü intiqallar 
tətbiq olunur. Enerji növünə görə mexaniki, elektrik, istilik 
mühərrikli hidravliki və pnevmatik intiqallar mövcuddur. 

Mexaniki intiqallarda əsas vəzifəni mexaniki ötürücülər 



yerinə yetirir. Ötürücü bənd kimi hidravlik intiqallarda – maye, 
pnevmatik intiqallarda isə – hava istifadə olunur.  

Hidravliki və pnevmatik intiqallar nisbətən az tətbiq olunur. 
Bir sıra nöqsanları olduğundan onların quyu ştanqlı nasos 
qurğularında tətbiqi məhduddur.  

Quyu ştanqlı nasos qurğularında ən geniş tətbiq olunan 
elektrik mühərrikli mexaniki intiqallardır. Elektrik mühərrikləri 
mədən şəbəkəsindən enerji ilə təchiz olunurlar. 

İstilik (daxili yanma) mühərrikləri kimi əsasən maye 
yanacaq, yaxud mədən qazı ilə işləyən daxili yanma mühərrikləri 
istifadə olunur. 

Quyu ştanqlı nasos qurğularının (şəkil 4.13.2) əsas işçi 
mexanizmi olan quyu ştanqlı nasosu silindr 6 və içi boş plunjer 
10-dən ibarətdir. Nasosun silindrində sorucu klapan 8, plunjerində 
isə vurucu klapan 9 olur. Nasos nasos-kompressor boru kəməri 3 
ilə əlaqələndirilir. Plunjer yuxarı hissəsi pardaqlanmış ştokla  
(quyuağzı ştok) nasos ştanqları kəmərinə (kolonuna) 4 bağlanır. 
Nasos ştanqları kəməri kanat vasitəsilə mancanaq (balansir) 
başlığına 1 birləşdirilir. Birləşmə nöqtəsi nasos ştanqları 
kəmərinin asqı nöqtəsi adlanır. 

Quyuağzı ştok nasos-kompressor boru kəmərinin yuxarı 
hissəsində yerləşən nippeldə oturmuş kipləşdiricinin 2 içərisindən 
keçir. 

Mancanağın çarxqolu-sürgüqolu (çarxqolu 12, sürgüqolu 
11) çevirici mexanizmi vasitəsilə О nöqtəsi (balansirin yastığı) 
ətrafında yırğalanma dönmə hərəkətinə gətirilir. Çarxqolunun 
dönməsi elektrik mühərrikindən 13 reduktorun 14 giriş (aparan) 
valına ötürülən fırlanma hərəkəti ilə icra olunur. 

Beləliklə, elektrik mühərrikinin 13 valının fırlanma hərəkəti 
mancanağın yırğalanma hərəkətinə çevrilərək nasos ştanqları 4 
kəmərinin və eləcədə nasosun plunjerinin 10 irəli və geri (yuxan-
aşağı) hərəkət etməsinə gətirib çıxardır. 

Nasosun aşağı uc nöqtəsindən quyu ağzınadək olan məsafə 
nasosun asqısı adlanır. Nasos verilmiş rejimdə müəyyən müddət 
işlədikdən sonra quyuda mayenin qərarlaşmış səviyyəsindən 
sorucu klapana qədər olan məsafəyə nasosun mayeyə batırılma 



dərinliyi deyilir. Nasosun asqısı hal-hazırda 4000 m-ə çatır. Onun 
mayeyə batırılma dərinliyi quyu şəraitindən asılı olaraq 10...100 
m-ə qədər və daha çox ola bilir. 

Nasos ştanqları kəməri 4 aşağı istiqamətdə hərəkət etdikdə 
plunjer 10 silindr 6 daxilində aşağı enir və bu zaman silindrdə 
olan maye plunjerdə yerləşdirilmiş vurucu klapanın 9 dəliyindən 
ardıcıl olaraq plunjerin daxili boşluğundan keçərək silindrin üst 
hissəsinə və eləcədə nasos-kompressor boru kəmərinə daxil olur. 
Bu zaman sorucu klapan 8 bağlı halda olur. 

Ştanq kəməri yuxarı istiqamətdə hərəkət etdikdə vurucu 8 
klapan bağlanır və plunjer onun üstündə olan mayeni qaldırır. 
Beləliklə, maye yer üstünə nəql olunur və birləşdirici borudan  
keçərək yığım çəninə axıdılır. Nasos ştanqlarının yuxarı hərəkəti 
vaxtı sorucu klapan açılır və maye quyudan plunjerin altına 
sorulur. Sonra sikl təkrar olunur.  

УНР tipli dərinlik quyu ştanqlı nasos qurğularının əsas 
göstəriciləri cədvəl 4.13.2-də verilmişdir. 

4.13.2. Boru tipli (qondarılmayan) ştanqlı nasoslar 

Bu nasoslarda (şəkil 4.13.3) silindr quyuya nasos-
kompressor boru kəmərinin aşağı uc hissəsinə bağlanılaraq 
plunjersiz buraxılır. Silindr quyuda asılı vəziyyətdə saxlanılır. 
Sonra isə plunjer sorucu və vurucu klapanlarla birlikdə ştanqlar 
vasitəsilə quyuya buraxılaraq silindrə daxil edilir. Sorucu klapan 
silindrin aşağı hissəsində konusvari yuvada oturdulur. 

Klapanların bu yuvalardan qaldırılmasına gəldikdə boru tipli 
nasoslar tutucu ştoklu və xüsusi tutucuya (15) malik olmaqla iki 
yerə ayrılır. Birinci konstruksiyada tutucu ştokun aşağı hissəsi 
sorucu klapanın gövdəsi ilə əlaqəlidir. Onun yuxarı hissəsi isə 
plunjerin daxilində yerləşir. Tutucu ştokun plunjerin daxilindən 
çıxmaması üçün onun baş hissəsi çıxıntıya malikdir. 

Ştokun uzunluğu plunjerin müəyyən olunmuş gedişini təmin 
edir (bu nasoslarda plunjerin gedişi məhduddur). Eyni zamanda 
ştokun diametri plunjerin aşağı ucundakı keçidinin diametrindən 
kiçikdir və neftin plunjerə sərbəst daxil olmasına mane olmur. 

Qaldırıcı boru kəmərini neftdən azad etmək üçün ştanq 



kəmərinin köməyi ilə nasosun plunjerini quyu ağzına qaldırırlar. 
Plunjer nasosun silindrindən çıxdıqda onun aşağı ucu tutucu ştoku 
dartır və sorucu klapan yuvadan çıxır. Qaldırıcı kəmərdəki neft 
həmin yuvanın keçidindən quyuya axıdılır. 

Bu konstruksiyada (şəkil 4.13.3) sorucu klapan xüsusi qısa 
tutucu ştokla təmin edilir. Onun yuxarı ucunda xaçvarı çıxıntı 
düzəldilib və birinci konstruksiyadan fərqli olaraq iş prosesində 
plunjerlə əlaqəsi olmur. Plunjerin aşağı ucu fiqurlu (bayenetli) 
kəsiyi olan tutqacla təmin olunub. 

Təmir zamanı qaldırıcı boru kəmərini neftdən azad etmək 
üçün ştanq kəmərini bir qədər aşağıya endirirlər. Nəticədə tutqac 
ştoka keçirilir və sonra quyu ağzından ştanq kəmərini müəyyən 
qədər fırlatmaqla ştokun çıxıntılarının tutqacın fiqurlu kəsiyinə 
daxil olunub ilişməsini təmin edir. 

Bundan sonra ştanq kəməri köməyi ilə plunjer sorucu 
klapanla birlikdə quyu ağzına qaldırılır. Boru kəmərindəki neft isə 
yenə də sorucu klapanın oturtma yuvasının keçidindən quyuya 
axıdılır. 

4.13.3. Qondarma tipli ştanqlı nasoslar 

Bu nasoslarda (şəkil 4.13.4) silindr yığım halında plunjer və 
klapanlarla birlikdə ştanqlar vasitəsi ilə əvvəlcədən quyuya 
endirilmiş nasos-kompressor boru kəmərinin daxili ilə quyuya 
buraxılır. Bu halda quyu ştanqlı nasos nasos-kompressor boru 
kəmərinin aşağısında yerləşdirilmiş xüsusi oturtma konusunda 
(qıfıl dayağı) oturdulur və kipləşdirilir. Nasosun qıfıl birləşməsi 
onun aşağı hissəsində və ya yuxarı hissəsində ola bilər. 

Qondarma nasoslarının hər hansı səbəbdən quyudan 
qaldırmaq üçün ştanqları qaldırmaq kifayətdir ki, bu zaman 
onunla birlikdə nasos yığım halında quyudan qaldırılmış olur. 

Bu nasosların üstün cəhəti onun qaldırılması zamanı bütün 
hissələrinin yer səthinə çıxarılması, nasosun dəyişdirilməsi ilə 
əlaqəli nasos-kompressor boru kəmərinin qaldırılmaması, vurucu 
klapanın plunjerin aşağı ucunda olması hesabına nasosda zərərli 
həcmin az olmasından ibarətdir. 

Mənfi cəhətinə gəldikdə isə onun nasos-kompressor boru 



kəmərinin daxili ilə buraxıldığından sonuncunun diametri böyük 
olmasının və böyük diametrli boruda mayenin qalxma sürətinin 
kiçik olması hesabına mayedə olan qumun çökməsini göstərmək 
olar. 

Quyu ştanqlı nasosların şifrlənməsi aşağıdakı kimi aparılır. 
Qondarma tipli nasos (R), şərti diametri 1,5 düymə (38,1 mm) 100 
dəfə artırılmaqla, bütöv qalın divarlı silindrlə (H) uzunluğu 10 fut 
(3048 mm), mexaniki birləşmə ilə (M), qıfıl birləşməsi silindrin 
yuxarısında olduqda (A), metal plunjerlə uzunluğu 4 fut (1219 
mm), ümumi uzunluğu 4 fut (1219 mm) olan silindr uzadıcılı, 2,5 
düymə (73 mm) şərti diametrli nasos-kompressor boru kəməri ilə 
buraxıldıqda 10 dəfə artırılmaqla normal icralı olarsa - Nasos 25-
150 RHAM 10-4-4 kimi işarə olunur. 

Eyni qayda ilə nasos boru tipli olarsa (T), şərti diametri 2,25 
düymə (57,15 mm) 100 dəfə böyüdülməklə, oymaqlı silindrlə (L), 
oymaqlar sayı 15 ədəd, uzunluğu 4 fut (1219 mm), metillik 
plunjerlə, manjetli (C), sorucu klapan bərkidildikdə, ümumi 
uzunluğu 4 fut (1219 mm) silindr uzadıcı ilə, 2,5 düymə (73 mm) 
10 dəfə artırılmaqla şərti diametrli nasos-kompressor boru kəməri 
ilə buraxıldıqda - Nasos 25-225 TLC 15-4-4 kimi işarə olunur. 

Diametrlərindən asılı olaraq qondarılmayan nasosların 
maksimal asqı dərinliyi təxminən 700...1500 m, qondarma 
nasosların isə 1200...2500 m bərabərdir. 

Plunjerlər əsasən 45 markalı və 20Х2МФА markalı 
poladlardan hazırlanır. Onların səthi yeyilməyə qarşı davamlı olan 
xrom və ya xəlitədən hazırlanmış ovuntu material ilə örtülür. 
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Şəkil 4.13.1. Dərinlik nasoslarının ümumi (sadələşdirilmiş) 
təsnifatı 
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Şəkil 4.13.2.  Dərinlik quyu ştanqlı nasos qurğusunun sxemi: 

a) R – qondarma tipli nasosla qurğu;  
b) T – qondarılmayan tipli nasosla qurğu; 

 1 –  mancanaq dəzgahı; 2 – quyuüstü kipkəc; 3 –  nasos-kompressor 
boruları sütunu (NKB); 4 – nasos ştanqları sütunu; 5 – qıfıl dayağı;  
6 – quyu nasosları; 7 – süzgəc; 8 – sorma klapanı; 9 – vura klapanı;  
10 – plunjer; 11 – sürgüqolu; 12 – çarxqolu; 13 – elektrik mühərriki; 

 14 – reduktor 



 

Şəkil 4.13.3. Qondarılmayan (boru tipli) dərinlik  
nasosunun sxemi. 

1 и 13 − nasosun oturdulması üçün muftalar; 2 − vurma 
klapanının qəfəsi, 3 və 17 − klapanlar, 4, 11 və  

18 − klapanların yəhərləri; 5 − nippel; 6 − nasosun plunjeri; 
7 −  silindr-oymaq; 8 − örtük; 9 − klapanın gövdəsi;  

10 − klapanın stəkanı; 12 − tutucu; 14 − uzunlaşdırıcı 
borucuq; 15 − tutucunun ştoku;    16 − sorma klapanının 

qəfəsi; 19 − konuslu ucluq; 20 − konusunun yəhəri 



 
Şəkil 4.13.4. Qondarılan dərinlik nasosun sxemi.  

1 − ştokun keçicisi; 2, 17 − kontrqayka; 3 − istiqamətləndirici nippel; 
 4 − konusun gövdəsi; 5 − keçici; 6 − quma qarşı klapan; 7 − kipləşdirici 
konus; 8 − dayaq həlqəsi, 9 − yaylı nübər; 10 − dayaq  nippel; 11 − ştok;  

12 − dayaq  mufta; 13 − dayaq; 14 − silindrin keçiricisi; 15 − dayağın 
örtüyü; 16 − örtük; 18 − plunjerin qəfəsi; 19 − oymaq; 20 − quma qarşı 

plunjer; 21 − istiqamətləndirici mufta; 22,  26 − klapanın gövdəsi;            
23, 27 − klapanın stəkanı; 24, 29 − klapanın yəhəri; 25 − ucluq;  

28 − kürə; 30 − konus-ucluq. 
 



Cədvəl 4.13.1 

Quyu ştanqlı nasoslarının tipi, icra növləri və diametri 

NKB  şərti diametri, mm (duymlə) Tip və icra 
48 (15) 60 (20) 73 (25) 89 (30) 114(40) 

RHA 26,99(106) 26,99(106) 38,1 (150) – 

RHB  
 31,75(125) 44,45(175)

57,15 
(225) – 

RLA – 28,95(114) 38,1 (150) – 

RLB – 31,75(125) 44,45(175)
– 

– 
RWA 28,95(114) 31,75(125) – 
RWB 31,75(125) 38,10(150) 50,80 (200) 63,50 (250) – 
RSA – 31,75(125) 50,80 (200) 63,50 (250) – 

28,95(114) 
31,75(125) TH 
38,10(150) 

38,10(150) 57,15(225) 69,85 (275) 95,25 (375)

28,95(114) – – – TL 31,75(125) 44,45(175) – – – 

Cədvəl 4.13.2 

УНР  tipli dərinlik quyu ştanqlı nasos qurğularının göstəriciləri 

Göstəricilər 
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Nasosun diametri, mm  44 57 44 57 70 
Plunjerin gedişi, mm  3500 
Gedişlərin sayı 10 dəq-1 olduqda 
ideal verim, m3/sut  76,6 128,5 76,6 128,5 193,9 

Pakerin maksimal buraxılma 
dərinliyi, m  3500 

İşçi təzyiq, MPa  15 12 15 12 10 
Qaldırıcı boruların diametri, mm  73 89 73 73 89 
 



4.14. Düztəsirli buxar porşenli nasoslar 

4.14.1. Düztəsirli buxar porşenli nasosların təsnifatı  

Neft emalı zavodlarında, neft bazalarında və ümumiyyətlə 
buxar enerjisi tətbiq olan yerlərdə yüksək özüllü və isti mayelərin 
vurulması üçün düztəsirli buxar porşenli nasoslardan istifadə 
olunur. Bu nasosların hərəkəti bilavasitə buxar maşınlarından 
alınır. Belə ki, nasosla buxar maşınının porşenləri eyni ştokla 
nazimçarxsız birləşir. Odur ki, buxar silindrində təzyiq nasosun 
silindrindəki mayenin təzyiqindən böyük olduqda porşen hərəkətə 
gəlir. Düztəsirli nasoslar aşağıdakı kimi təsnifoluna bilər:   

– silindrlərin sayına görə: 
– birsilindrli (simpleks); 
– ikisilindrli (dupleks); 

– oxlarının vəziyyətinə görə:  
– şaquli;  
– üfüqi;  

– təsirlərin sayına görə: 
– birtəsirli (sadə); 
– ikitəsirli. 

Ən az tətbiq ediləni sadə təsirli nasoslardır. Neft 
sənayesində ən çox üfüqi düztəsirli nasoslar tətbiq edilir. 

Düztəsirli buxar nasoslarının məhsuldarlığı 0,5...250 
m3/saat-a, ikiqat gedişlərinin sayı dəqiqədə 10...150-yə qədər olur. 
Dövrlər sayını buxar ventilini açıb bağlamaqla dəyişmək 
mümkündür. 

Düztəsirli nasoslar sıxılmış qaz və təzyiq altında olan maye 
(su və ya yağ) vasitəsilə də hərəkətə gətirilir. Birincilər 
pnevmatik, ikincilər isə hidravlik (hidropistonlu) adlanır. Belə 
düztəsirli nasoslardan buxar nasoslarına nisbətən çox az istifadə 
edilir. Sıxılmış hava ilə hərəkətə gətirilən nasoslarda zolotnik 
qutusunda sürtgü yağının donma qorxusu olur. Buna səbəb 
zolotnik qutusundan işlənmiş sıxılmış hava xaric olarkən, onun 
tez genişlənməsi nəticəsində temperaturun dəyişməsidir. 

 



4.14.2. Düztəsirli buxar porşenli nasosun iş prinsipi 

Şəkil 4.14.1-də birsilindrli düztəsirli buxar nasosunun sxemi  
verilmişdir. Burada nasosun hidravlik porşeni 1 buxar maşınının 
porşeni 2 ilə ştok 3 vasitəsilə birləşdirilmişdir. Nasosun buxar 
hissəsinə buxar zolotnik 4 vasitəsilə daxil olur.  

Birsilindrli düztəsirli nasosun buxar tənzimedicisi şəkil 
4.14.2-də göstərilmişdir. Silindrə   buxarın daxil olmasını tənzim 
edən buxarpaylayıcı zolotnik 6 yan səthlərinə təsir edən təzyiqlər 
fərqi təsiri ilə yerini dəyişən köməkçi porşen 2 vasitəsilə hərəkətə 
gətirilir. Zolotnikin orta vəziyyətində   buxarötürücü kanallar 3 və 
7 qapalı olduğundan silindrə buxar gəlmir. Nasosu işə salmaq 
üçün zolotnik qol 5 vasitəsilə kənar məsələn sol vəziyyətə 
gətirildikdə iti buxar kanal 3 ilə silindrin sol tərəfinə daxil olur, 
porşeni sağa hərəkət etdirir, işlənmiş buxarı kanal 7 ilə xariçediçi 
boruya 4 sıxışdırır. Buxar porşenin kənar vəziyyətində 10 
çubuğuna təsir edərək 1 klapanını açır, silindr və zolotnik qutusu 
boşluqlarını 9 borucuğu vasitəsilə əlaqələndirir. Kanal 7 və 9 
borucuğunun dəliyinin 8 vasitəsilə xaricedici boru 4 ilə əlaqədə 
olduğundan sağ köməkçi porşenin arxasında təzyiq düşür. 
Zolotnik sağa tərəf yerini dəyişir; silindrin sağ boşluğuna buxar 
daxil olmağa başlayır. Kanal 7 porşenlə qapadıqdan sonra buxar 
silindrinin qapağı ilə porşen arasında yaranan buxar yastığı onun 
hərəkətinə maneçilik törədir. Buna görə və nasosun porşeninə 
vurulan mayenin təzyiq qüvvəsinin əks təsiri nəticəsində nasosun 
porşeninin hərəkəti dayanır. Sonra geriyə hərəkət başlanır. 

İkisilindrli nasoslarda bir silindrin zolotniki qonşu silindrin 
porşeninin ştokunun qolu vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Zolotnik 
dartıcı ilə sərt birləşməməyinə görə zolotnik intiqalının sərtliyi 
zəifləyir. Buna görə də porşen son vəziyyətini aldıqda dərhal geri 
dönməyib, müəyyən fasilədən sonra qayıdır. Bu fasilə adətən 
0,1...0,3 saniyə davam edir və dartıcının y məsafəni dəf etdiyi 
zamanından asılıdır (şəkil 4.14.3). Fasilənin olması porşen geriyə 
hərəkətə başlamazdan əvvəl, klapanın sakit oturmasını təmin edir. 
Bu da mayenin klapandan sızmasını azaldır. Bu nasosda buxar 
paylayıcısının xüsusiyyəti daxiledici gözün xaricedicidən ayrı 



düzəldilməsidir ki, bu da porşenin gediş yolunun sonunda 
buraxıcı klapanı qapadığı üçün buxar yastığının yaranmasına 
səbəb olur. Bu buxar yastığı, porşenin yolunun sonunda onun 
rahat, səlis dayanması üçün əlverişlidir. Qonşu silindrlərin 
porşenləri bir-birindən yarım gediş aralı işlədiklərindən nasosun 
verimi müntəzəm olur. 

Düztəsirli nasosların ötürücülü nasoslardan üstünlükləri 
aşağıdakılardır: 

1. Sürgüqolu-çarxqolu olan ötürücülü nasoslardan fərqli 
olaraq bunların porşenlərinin hərəkət qanunu yoxdur. Düztəsirli 
nasosun porşeninin hərəkət sürətinin dəyişməsi mayenin porşenə 
göstərdiyi müqavimətin, eləcə də ştokun kipkəcə, porşenin 
silindrə sürtünmələrinin dəyişmələrindən asılıdır.  

Şəkil 4.14.4-də ikisilindrli düztəsirli nasosun porşeninin 
hərəkət diaqramı göstərilmişdir. Diaqramda üfüqi oxda zaman, 
şaquli oxda porşenin gediş yolu göstərilir. Şəkildən görünür ki, 
gediş yolunun böyük hissəsində porşen sabit sürətlə hərəkət edir. 
Porşen ölü vəziyyətində müəyyən müddət, növbəti hərəkətini 
başlamazdan əvvəl, sakit qalır. Bu, fasilə adlanır. Diaqramdan 
görünür ki, birinci porşenin gediş yolu ikincininkindən azdır. 

2. Düztəsirli buxar nasoslarının dəqiqədəki gediş yolunun 
sayı, porşenə tətbiq edilən (buxarın təzyiqi) və porşenin hərəkəti 
zamanı dəf etdiyi müqavimət qüvvətlərinin nisbətindən asılıdır. 
Bunun nəticəsində düztəsirli nasosların dəqiqədəki gediş yolunun 
sayını dəyişməklə, onun verimini asanlıqla tənzim etmək 
mümkündür. 

3.  Porşenin ölü vəziyyətdə,    müəyyən    fasilədə    sakit 
qalması nəticəsində klapan yəhərə sakit oturduğundan onun 
qalxma hündürlüyünü artırmaq mümkündür. 

4.  Gediş yolunun çox hissəsində sürətin   təqribən sabit 
qalması və elastikliyi olan buxarın təzyiqi təsirindən porşenin 
hərəkət etməsi nəticəsində boru kəmərində mayenin ətalətinin yox 
edilməsi səlis və təzyiqin cüzi dəyişməsi ilə olur. Odur ki, bu 
nasosların hava qübbəsi, ötürücülü nasoslarınkından kiçik olur və 
hətta çox zaman hava qübbəsi heç olmur. 

 



4.14.3. Düztəsirli buxar porşenli nasosun 
 hesabının əsasları 

Düztəsirli buxar porşenli nasoslar bütün növ porşenli 
nasoslar kimi iş zamanı bir sıra itkilərə malikdirlər. Bu səbəbdən 
onların iş səmərəliyi faydalı iş əmsalları ilə qiymətləndirilir. Qeyd 
olunan kimi, porşenli nasosun tam FİƏ η üç əmsalının hasilinə 
bərabərdir –  həcmi FİƏ ηhəc, hidravliki FİƏ ηh və mexaniki FİƏ 
ηmex: 

η  = ηhəc ηh ηmex.                        (4.14.1) 

Düztəsirli buxar porşenli nasoslarda təmiz su üçün 
hidravliki hissəsinin həcmi FİƏ ηhəc = 0,85...0,95; özüllü, qatı və 
çirkləndirilmiş mayelər üçün ηhəc = 0,8...0,9, mexaniki FİƏ ηmex = 
0,55...0,85 hədlər arasında olur. Hidravliki FİƏ ηh zərərli 
müqavimətlərdən asılı olaraq dəyişir. İstehsalatda düztəsirli buxar 
porşenli nasosların seçilməsi verilmiş verimin və lazımi basqı 
qiymətlərinə əsasən kataloq vasitəsilə aparılır. Çox vaxt  
istehsalatda olan nasos üçün onun verimini  və basqısını təyin 
etmək lazım olur. 

İki silindrli dördtəsirli porşenli nasosun verimi  

( ) nSfFQ şp ⋅⋅−⋅= 22hяchяq η  = 

= nSFk p ⋅⋅⋅⋅⋅ ϕηhяc , m3/san,                   (4.14.2) 

burada Fp − porşenin en kəsik sahəsi (Fp = πDp
2/4), m2; fş − 

ştokun en kəsik sahəsi, m2; S − pistonun gediş yolu, m; n − 
pistonun saniyədəki ikiqat gedişlərinin sayıdır (düztəsirli buxar 
porşenli nasoslar üçün 20...30 dövr/dəq məsləhət görülür).  
Porşenin orta sürətini  и  ilə işarə etsək (buxar porşenli nasoslar 
üçün и = 0,2 ... 0,6 m/san),  onda hidravliki silindrin diametrini 
Dp  tapmaq olar: 

uk
QDp ϕπηhяж

4
= .                         (4.14.3) 



Burada φ – ştokun en kəsik sahəsini  nəzərə alan əmsal: 

p

ş

F
f

2
1−=ϕ ;                            (4.14.4) 

k – təsirlərinin sayıdır. 
Düztəsirli buxar nasosunun işləməsi üçün buxar porşenində 

buxarın təzyiqi ilə yaranan qüvvə vurulan mayenin hidravlik 
porşeninə təsir edən təzyiq qüvvəsindən bir qədər böyük 
olmalıdır:  

pbFb  > ppFp .                            (4.14.5) 

Qərarlaşmış hərəkət üçün: 
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haradakı H – nasos ilə yaradılan basqı (m vurulan maye sütunu 
ilə); ηh  – nasosun hidravliki FİƏ;  pb g – zolotnikə daxil olan iti 
(ifrat qızdırılmış) buxarın təzyiqi; pb ş – nasosu tərk edən işlənmiş 
(əzik) buxarın təzyiqi; ηmex – nasos aqreqatının mexaniki FİƏ; χ – 
buxarın paylayıcı zolotnikdən porşenə qədər gediş yolunda 
buxarın təzyiqin itkisini nəzərə alan əmsal,  χ = 0,8…0,95; Db − 
buxar silindrinin porşenin diametridir. 

Beləliklə, qərarlaşmış hərəkət üçün buxar silindrinin 
porşenin diametri 
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olmalıdır 
 Orta ölçülü düztəsirlı buxar nasosları 1 kVt faydalı güc üçün 
təxminən 25...50 kq su buxarı tələb edir, bu isə bu nasos 
qurğusunun tam FİƏ cəmi 2,5...3 % təşkil edir. Kiçik ölçülü buxar 
nasoslarında tam FİƏ bundan 3...4 dəfə kiçikdir – 1 kVt faydalı 
güc üçün tələb olunan su buxarının kütləsi  80...90 kq çatır. 



4.14.4. Düztəsirli buxar porşenli nasosların  
konstruksiyaları 

Düztəsirli dupleks buxar porşenli nasosları şaquli və üfüqi 
vəziyyətli olurlar. Üfüqi vəziyyətli nasosların təmir işləri 
asanlaşır, lakin onlar daha çox yer tələb edirlər. 

Şaquli nasosların buxar hissəsi adətən yuxarıda, hidravlik 
hissəsi isə aşağıda yerləşdirilir. 

İsti neft məhsullarının nəqlində geniş yayılmış СЛ-1М; СЛ-
1МС; НПН-ЗМ; 1СП; 4ПГ; НПН-10 (cədvəl 4.14.1.) markalı 
düztəsirli buxar nasoslarından istifadə olunur. 

 
Cədvəl 4.14.1 

İsti neft məhsulları üçün düztəsirli buxar nasosların texniki  
xarakteristikası 

 

Parametrlər 
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Nəql olunan neft 
məhsullarının 
maksimal 
temperaturu,   oС  220 220 220 400 220 220 
Verim, m3/saat  3...7,5 3,5...7,5 11 28...56 30...60 56...112
Maksimal vurma 
təzyiqi, MPa 4 2 2 2,5 2 2,5 
İkiqat gedişlərinin 
1 dəqiqədə sayı  10...25 17...34 17...34 16...32 13...27 16...32 
İti buxarın təzyiqi 
(girişdə), MPa 1,2 0,6 1,2 1,2 1 1,2 
Buxarın çıxışda 
təzyiqi, MPa  0,5 0,1 0,05 0,4 0,05 0,4 

 
Nasoslar 4ПГ, НПН-3 и НПН-10 – düztəsirli, üfüqi, iki 

silindrli, dördtəsirlidirlər və maksimal temperaturu 220oС olan 
neft məhsullarının nəqli üçün istifadə olunurlar. 



Şəkil 4.14.5 ПНП-12 markalı dupleks üfüqi düztəsirli buxar 
porşenli nasosun konstruksiyası verilib. Bunlar buxar 
qazanxanalarında  qazanın su ilə qidalanması, gəmilərdə şirin və 
dəniz suyunu və neft məhsullarını vurmaq üçün istifadə olunurlar. 
Bu tipli nasosların, markasından asılı olaraq, məhsuldarlığı  
0,9...20 m3/saat, vurma təzyiqi 0,4...2,25 MPa, sorma hündürlüyü 
6 m. su süt. olur  (cədvəl 4.14.2)   

Nasos iki əsas hissədən ibarətdir: buxar silindrlər blokundan 
I və hidravliki silindrlər blokundan III. Hər iki hissə buxar bloku 
ilə bir gövdədən ibarət aralıq bloku II ilə birləşdirilib. Aralıq 
hissədə II olan dayaqda 10 buxar paylayıcısının mexanizminin 
lingləri yerləşdirilib. Buxarın paylanması zolotnik qutularında 
yerləşdirilmiş oymaqlarla 4 təchiz olunmuş silindr şəkilli 
zolotniklərlə 5 aparılır.   

Çuqundan hazırlanmış hidravliki II və buxar I bloklarının 
gövdələri dayaqları ilə özülə bərkidilir. 

Nasosun 4 sorma 12 və 4 vurma 13 nimçəli klapanları 
vardır. Buxar porşeni 2 bütöv, hidravlik porşeni 16 isə yığılmış 
şəklindədir. Porşenlər həlqələrlə 3 və 17 kipləşdirilib, hidravliki 
silindrlər bir neçə dəyişən silindr 15 oymaqlarla təchiz olunurlar. 

Porşen ştokları bir biri ilə mufta 20 ilə birləşdirilmiş iki 
hissədən 19 və 21 ibarətdirlər. Ştokların silindrlərdən çıxan 
yerlərinə  18 və 20 kipləşdiricilər qoyulub. 

Silindr şəkilli zolotniklər həlqələrlə 6 və zolotnik ştoklarının 
zolotnik qutusundan çıxacağında kipkəc 8 ilə kipləşdiriliblər. 

Buxar blokunun daxilində sürtünən hissələr buxar yağlayıcı 
7 vasitəsilə aparılır. Vint 14 oymaqları silindrlərdə bərkidilmək 
üçün istifadə olunur. ПНП-12 markalı dupleks buxar nasosunun 
əsas texniki parametrləri cədvəl 4.14.1-də verilib. 

Şəkil 4.14.6-də ПНП-2 markalı dupleks şaquli düztəsirli 
buxar porşenli nasosun konstruksiyası göstərilib. 

Bu tipli nasoslar qazanxanalarda suyu və yanacağı, 
gəmilərdə dəniz və şirin suları, sürtgü yağlarını 100oC qədər 
qızdırılmış mayeləri vurmaq üçün istifadə olunurlar.  



Nasos bir biri ilə sütunlarla 4 birləşdirilmiş çuqun buxar 
silindrlər blokundan 8 və çuqun hidravliki silindrlər blokundan 10 
ibarətdir. 

Buxarın paylanması zolotnik qutusunda yerləşmiş və 
oymaqlarla 6 təchiz olunmuş silindr şəkilli zolotniklərlə 5 aparılır.  
Hidravliki silindrdə dəyişilən silindr oymağı 12 yerləşdirilir. 
Buxar porşeni 9 və hidravlik porşeni 11 bir biri ilə iki hissədən 
yığılmış ştokla birləşdirilir. Hidravliki silindrlə birgə hazırlanmış 
klapan qutusunda sorma 1 və vurma 2 nimçəli klapanları 
yerləşdirilir. Nasos bütövlüklə qaynaqlı poladlı ramanın üstündə 
bərkidilir. Hər buxar silindri yağlayıcı ilə təchiz olunur. ПНП-2 
markalı nasosun əsas texniki parametrləri cədvəl 4.14.2-də 
verilmişdir. 

Cədvəl 4.14.2 

ПНП-12 və ПНП-2 nasosların əsas texniki xarakteristikaları  
 

Nasos Parametrlər ПНП-12 ПНП-2
Verim, m3/saat 0,9... 2,0 20... 53
Maksimal vurma təzyiqi, MPa 2,0 0,8 
Buraxıla bilən sorma hündürlüyü (30oC su), 
m.su süt.   6,0 6,0 
İkiqat gedişlərin 1 dəqiqədə sayı  60... 120 23... 50
Buxar silindrinin diametri, mm  75 210 
Hidravliki silindrin diametri, mm  42 175 
Porşenlərin addımı,  mm 75 200 
İti buxarın mütləq təzyiqi (zolotnikin 
girişində), MPa 1,2 1,2 
İti buxarın temperaturu, °С  270 270 
İşlənmiş buxarın çıxışda mütləq təzyiqi, MPa 0,3 0,3 
Kütlə,  kq  133 685 
 

 



 
Şəkil 4.14.1.  Birsilindrli düztəsirli buxar nasosun sxemi 

 

 
Şəkil 4.14.2. Düztəsirli buxar nasosun buxar hissəsi 



 

 
Şəkil 4.14.3. İkisilindrli düztəsirli buxar nasosunun  

yastı buxar paylayıcısının zolotnikinin sxemi 

1 – tənzimləyici qaykalar  

 

 

 
Şəkil 4.14.4.  İkisilindrli düztəsirli buxar nasosunun  

porşenlərinin yerdəyişməsinin diaqramı 
 
 



 
Şəkil 4.14.5.  ПНП-12 markalı dupleks üfüqi düztəsirli buxar porşenli nasosun konstruksiyası 



 
Şəkil 4.14.6.  ПНП-2 markalı dupleks şaquli düztəsirli  

buxar porşenli nasosun konstruksiyası 
 



4.15. Dozalayıcı  nasoslar 

4.15.1.  Dozalayıcı  nasosların vəzifələri 
 və onlara olan tələblər 

İstehsalatda arasıkəsilməz proseslərdə maye xam malının 
kimyəvi emalının geniş tətbiqi dozalayıcı nasosların və dozalayıcı 
qurğuların yaranması zərurətini irəli sürdü. 

Bu nasos qurğularına əsas tələblər bunlardır: 
– dozalayıcı nasosları konstruksiya cəhətdən və onların 

istismarı sadə olmalıdır; 
– dozalamanın yüksək dəqiqliyi; 
– arasıkəsilməz nəzarət; 
– cəmlənmiş sərfin cəld tənzimlənməsi; 
– ayrı-ayrı maddələrin vurulan mayenin tərkibində 

dəyişilməsi imkanı və s.  
Avtomatik idarə olunma sisteminə daxil olaraq bu qurğular 

lazımi hidravlik sistemin parametrinin sabit saxlamasına 
malikdirlər, məsələn: vurulan mayenin tərkibini, sərfini, tutumda 
mayenin səviyyəsini və s. Öz funksiyalarına görə dozalayıcılar bir 
neçə cihazları onların dəqiqliyindən kiçik olmayaraq əvəz edə 
bilərlər: axın tənzimləyiciləri, sayğacları və s.  

Nasos-dozalayıcilar göstərilən tələbatlara eyni zamanda bir 
necə müxtəlif komponentləri dozalamağa malikdirlər. Müxtəlif 
sərflərlə müxtəlif mayeləri və qazları dozalamaq üçün dozalayıcı 
qurğulardan ən geniş yayılmış xüsusi plunjerli tipli nasoslardır. 
Plunjerli nasosların bu qurğularda tətbiqi onların bir neçə 
üstünlüklərinə görədir: 

– sərt xarakteristikaya malik olması və bununla lazımi 
dərəcədə dəqiqliyi olması; 

– müxtəlif sadə və səmərəli tənzimləmə sxemlərin tətbiqinə 
imkan verməsi; 

– nasosun hissələrinin vurulan aqressiv maddələrdən 
qorunmasının sadəliyi;  

– daxili və xaricə sızmaların cüzi olması və s.  
Plunjerli tipli dozalayıcı qurğuların tənzimlənməsi adətən 

pilləsiz variator vasitəsi ilə plunjerin addımın (gediş yolunun) 



uzunluğunun və ya elektrik mühərrikinin dövrlər sayını 
tənzimləməsi ilə nasosun dövrlər sayının dəyişməklə əldə olunur. 

Plunjerin gediş yolunun uzunluğunu dəyişməklə alınan 
qarışığın tərkibi,  nasosun dövrlər sayını dəyişməklə isə ümumi 
sərf  tənzim olunur. 

Xarkov maşınqayırma zavodunda istehsal olunmuş 
dozalayıcı nasos və dozalayıcı nasos qurğuları geniş parametrlərə 
malikdirlər. Vurulan və dozalayan neytral və aqressiv mayelərin, 
emulsiyaların və suspenziyaların 258 ... 473К (– 15 ... + 200 °С) 
temperatur intervalında kinematik özlülüyü 8,5·10-7...8·10-4 
m2/san (0,0085...8 St) ola bilər. Vurma təzyiqi isə 40 MPa 
qədərdir. Mayenin tərkibində 2000 kq/m3 sıxlığına qədər malik 
olan, ölçüsü nasosun giriş borucuğun şərti diametrinin 1,0% çox 
olmayaraq qeyri abraziv bərk hissəciklər maddələrin ümumi sərf 
kütləsinin 10% qədər təşkil edə bilər. Vurulan mayenin sərfi 1000 
dm3/saat qədərdir. 

4.15.2.  Dozalayıcı  nasosların təsnifatı 

Plunjerli tipli dozalayıcı qurğuları aşağıdakı kimi təsnifat 
olunur: 

– plunjerlərin sayına görə: 
– təkplunjerli; 
– çoxplunjerli (2, 3, 5, 6); 

– konstruksiyasına görə: 
– qızdırılan (soyudulan) gövdəsiz (örtüksüz) 
hidrosilindrlə; 
– qızdırılan (soyudulan) gövdəli hidrosilindrlə; 
– hermetik hidrosilindrlə; 

 – sərfin tənzimləmə üsuluna görə: 
  – nasos işləməyən zamanı əllə;  

– nasos işləyən zamanı əllə;  
– məsafədən elektrik icra edici mexanizm vasitəsilə;  
– məsafədən pnevmatik icra edici mexanizm vasitəsilə; 

 – vurulan maddə ilə təmasda olan hissələrin materiallarına 
görə: 



  – 20Х13 tipli xrom poladlardan; 
– 12Х18Н10Т  tipli xrom-nikel paslanmayan 
poladlardan; 

 – plunjerlərin kipləşdirmə üsuluna görə: 
  –  şevron manjetlərlə; 
  – doldurma kipkəc (salnik)  

– plunjerlərin kipləşdiricisinin  konstruksiyasına görə: 
 –  soyuducu mayenin verilməməsi ilə; 

–  soyuducu mayenin verilməsi ilə; 
– elektrik mühərrikinin  partlamadan müdafiə dərəcəsinə 

görə:  
– ümumi sənaye icra olunmuş elektrik mühərrikli; 
– partlamadan müdafiə icra olunmuş elektrik 
mühərrikli; 

 Bu tipli dozalayıcı nasosların əsasında müxtəlif təyinatlı 
dozalayıcı qurğular yığıla bilər, məsələn: 
 – neft-qaz mədən kəmərlərinə korroziya qarşı, parafinin və 
duzun çökməsinə qarşı aşkarları, demulqatorların və s. 
birkomponentli maye axınlarını dozalamaq üçün; 
 – texnoloji kəmərlərə 258...373К (–15 ...+100 °С) 
temperatur intervalında təmiz və maye qarışıqlarının, 
emulsiyaların və çoxkomponentli suspenziyaların (eyni zamanda 
6 komponentə qədər) dozalamaq üçün. 

4.15.3.  Dozalayıcı  nasosların konstruksiyaları 

Dozalayıcı  nasosların əsas hissələri: elektrik mühərriki, 
reduktor və hidravlik silindrdir. Bu tipli nasosların verimi 0...50 
m3/saat, işçi təzyiqlər isə 1,0...50 MPa intervallarda ola bilərlər. 

Neft-qaz mədənlərdə РПН və НД-60В seriyalı dozalayıcı  
qurğulardan (nasoslardan) geniş istifadə olunur. Onlar biri plitədə 
yığılmış elektrik mühərrik və nasosdan ibarətdirlər. 

РПН seriyalı dozalayıcı nasoslar – şaquli, birtəsirli plunjerli 
nasoslardır. Bu seriyadan bir nasosun (РПН2-30) konstruksiyası 



şəkil 4.15.1-də verilmişdir. Dozalayıcı nasosun ümumi özəl 
plitənin 1 üzərində elastik mufta 12 ilə birləşdirilmiş vintli 
reduktor 11 və elektrik mühərrik 13 quraşdırılmışdır. Kürəvi 
sorma 15 və vurma 2 klapanlar silindrin aşağı hissəsinə 
bərkidilmiş klapan qutularında yerləşdirilmişdir. Reduktorun 
vintli çarxında oturan çarx qolu vasitəsilə fırlanma hərəkəti sürgü 
qoluna 10 ötürülür, hansı ki öz növbəsində 9 saylı asqı ilə birləşən 
istiqamətləndirici plankanı 6 (tamasanı) hərəkətə gətirir. Asqı 9  
oynaqla  dayaqla 14 birləşdirilir. Silindrin 3 daxilində olan 
plunjerin 4 arxa (yuxarı) hissəsi traversaya 5 oynaqla birləşir, 
hansı ki öz növbəsində plankalarla 6 əlaqədədir. Beləliklə, carx 
qolunun fırlanma hərəkəti plunjerin irəli-geri hərəkətin çevrilir. 
Vintli oxunda 8 yerləşən nazim çarx 7 vasitəsilə plankaların sola-
sağa yerin dəyişməklə A qolunun uzunluğuna görə plunjerin gediş 
yolunun uzunluğu dəyişdirilir və bununla nasosun verimi lazımi 
istiqamətdə tənzimlənir.      

Cədvəl 4.15.1-də РПН seriyalı dozalayıcı nasosların əsas 
xarakteristikaları verilib. 

НДП2/25 eyni zamanda 2 komponenti dozalayan plunjerli 
nasos aqreqatının konstruksiyası müəyyən maraq doğurur (şəkil 
4.15.2). Bu tipli nasos müxtəlif proseslərdə kiçik miqdarda 
mayeləri dəqiq dozalamaqda tətbiq olunurlar. Elektrik mühərriki 
(şəkildə göstərilməyib) 14 mufta vasitəsilə vinti 7 fırlanma 
hərəkətinə gətirir, hansı ki ona simmetrik yerləşən 2 vintli 
çarxlarla əlaqədədir. Bu vintli çarxlar və istiqamətləndiricilər 3  
bir biri ilə birləşən iki yarım taydan ibarət daxili boş vala 
geydirilib. Bu istiqamətləndiricilərin üzərində valın daxilində 
paraleloqram 13 hərəkət edir. Sürgü qolunun 4 aşağı başlığı iki 
yarım tayların arasında olan və paraleloqrama geydirilən 
ekssentrikə 12 birləşdirilir. Sürgü qolunun 4 digər başlığı millə 
(5) sürüngəclə (6) birləşdirilib. Hidravlik blok plunjer 7, silindr 
10, sorma 9 və vurma 8 klapanlarından, plunjerin 
kipləşdiricisindən 11 ibarətdir. 

Valın fırlanma hərəkəti ekssentrik, sürgü qolu və sürüngəclə 
plunjerə irəli-geri hərəkət şəklində çatdırılır. Xüsusi tənzimləyici 
çarxla paraleloqramın yerin dəyişməklə plunjerin gediş yolunun 



uzunluğu dəyişdirilir və nəticədə nasosun sərfini 0-dan maksimal 
qiymətinə qədər əldə etmək olur.  

НДП2/25 dozalayan plunjerli nasos aqreqatının əsas texniki 
parametrləri cədvəl 4.15.2 verilib.  

Bu tipli nasosun əsasında eyni zamanda 4 və 6 maye 
komponentlərini dozalayan qurğuları yığmaq olar.  

4 komponenti dozalayan plunjerli qurğu ЧДУ6/25 
avtomatik tənzimləyici və nəzarətçi cihazlarla birlikdə müxtəlif 
neft-kimya proseslərində maye komponentlərini dozalamaq üçün 
nəzərdə tutulub. Bu nasosun əsas texniki parametrləri cədvəl 
4.15.2 göstərilir. 

Texnoloji proseslərdə müxtəlif təmiz və aqressiv  mayeləri 
yüksək dəqiqliklə dozalamanı ДА seriyalı dozalayıcı aqreqatlar 
vasitəsilə yerinə yetirilirlər. Bu tip dozalayıcı aqreqatın bir intiqal 
valında bir necə dozalayıcı nasos oturdulur və komponentlərinin 
nisbəti və plunjerlərinin addımlarının tənzimlənməsi nasoslar 
işləyərkən və ya işsiz zamanı yerinə yetirilir. Qurğuda olan 
nasoslarının hamısının eyni zamanda səlis tənzimlənməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Aqreqatlar: 2ДА tipli – ikisilindrli; 4ДА tipli – 
dördsilindrli; 6ДА tipli – altısilindrli ola bilər. Aqreqatlarının 
silindrlərinin diametrləri – 20...100 mm; nəzəri verim – 
170...4240 dm3/saat; vurma təzyiqi – 0,4...1,0 MPa olur. 

 
 



 
 

Şəkil 4.15.1. РПН2-30 dozalayıcı nasosun konstruksiyası 
 



 
Şəkil 4.15.2. НДП2/25 markalı dozalayıcı plunjerli nasosun konsyruksiyası  

 



Cədvəl 4.15.1 
РПН seriyalı dozalayıcı quruların əsas xarakteristikaları 
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РПН2-500 2 80 43 0…0,007 50,0 0…30 8 0,42 140 

РПН2-100 2 80 43 0…0,070 10,0 0…70 16 1,40 293 

0…0,750 6,5 
РПН2-65 2 80 60 

0…1,500 3,0 
0…116 50 3,5 688 

РПН2-50 2 80 43 0…0,140 5,0 0…80 22 1,4 293 

0…1,500 3,0 
РПН2-30 2 80 62 

0…3,000 1,5 
0…116 90 3,5 670 

0…5,000 1,0 
РПН2-10 2 80 60 

0…0,750 3,0 
0…116 90 3,5 735 

РПН1-30 1 80 62 0…1,500 1,5 0…116 70 2,3 490 



Cədvəl 4.15.2 
 

НДП2/25 və ЧДУ6/25markalı nasos-dozalayıcılarının  
texniki xarakteristikası 

 
Nasos 

Parametrlər 
НДП2/25 ЧДУ6/25 

Hər hidroblokun verimi, dm3/dəq 0 ... 1,0 0 ... 15 
Eyni zamanda dozalayan 
komponentlərin sayı 2 4 
Hidroblokun çıxışında təzyiq, MPa 2,5 qədər 2,5 qədər 
Dozalamanın nisbi xətası , % 
(yuxarı həddə görə) 0,45 0,5 

Vurulan mühit 
Su, neft,  

neft məhsulları, 
turşular, qələvilər 

Su, neft,  
neft məhsulları, 

turşular 
Güc, Vt 180 300 
Qurğunun ölçüləri,  m: 

uzunu 
eni 
hündürlüyü 

 
 

 
0,8 
0,4 
0,8 

Elektrik mühərriklə birgə nasos 
qurğusunun kütləsi, kq 30 50 

 



4.16. Düztəsirli hidroporşenli  nasoslar 

4.16.1. Hidroporşenli quyu nasosları qurğusu 

Hidroporşenli quyu nasosu qurğusu az və orta 
məhsuldarlıqlı quyuları istismar etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Hasil olunan neftdə qazın və suyun miqdarı yüksək  (99% qədər) 
olduqda belə bu nasoslar müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. Kanat və 
ştanq intiqallarının olmaması bu tipli quyu nasoslarının daxili 
diametrli 117,7…155,3 mm olan 2...8 birgə yerləşən maili 
quyuların istismarında geniş istifadə olunmasına imkan verir. 
Müasir qurğuların məhsuldarlığı 400...600 m3/sut qədərdir. Hasil 
olunan neftin temperaturu 120 °С qədər ola bilər. Hidroporşenli 
quyu nasosu qurğusu ilə istismar olunan quyuların dərinliyi 4000 
m və daha çox ola bilər. 

Hidroporşenli nasos ququsu iki qrup avadanlıqdan – yerüstü 
və quyu daxili avadanlıqlardan ibarətdir. 

Qurğunun prinsipial sxemi şəkil 4.16.1-də göstərilmişdir. 
Yerüstü avadanlıq qrupuna daxildir: işçi mayenin 

saxlanılması və mayenin durulaşdırılması üçün çən 6; elektrik 
mühərriki ilə birlikdə güc nasosu 5; qoruyucu klapan; 
hidroötürücü sistemin manometrik mühafizəsi; tənzimləyici qurğu 
(drossel); dalma aqreqatını tutmaq üçün tutucu; dörd gedişli kran 
(paylayıcı).  

Quyu avadanlığının tərkibinə quyu kolonun dibində yerləşən 
hidroporşenli nasos aqreqatı (1 və 2), işçi mayeni aqreqata 
çatdıran (4), hasil olunan mayeni və istifadə edilmiş işçi mayenin 
xaric edilməsi üçün (3) boru kəmərləri, maye axınlarının 
istiqamətini dəyişən iki vəziyyətli paylayıcı və bir neçə köməkçi 
avadanlıq daxildirlər.    

Güc nasos aqreqatı 5 nasos və onun intiqalından ibarətdir. 
Bu tipli nasos aqreqatlarında adətən elektrik mühərrikli üç 
plunjerli üfüqi nasoslar olur. ABŞ-da şaquli plunjerli nasoslardan 
da istifadə olunur. Nasosların ikiqat gedişlərinin dəqiqədəki 
dövrlər sayı 400 qədər olmasına görə onlar yığcamdırlar. Bu 
nasosların verimi  1,0...10 dm3/san, vurma təzyiqi – 16...30 MPa 
qədər olmalıdır. İşçi maye kimi sudan və mexaniki hissəciklərdən 



(qumdan) təmizlənmiş hasil olunan neftdən və ya aşkarlar əlavə 
olunmuş təmiz sudan istifadə olunur.   

Hidroporşenli nasos ququsunda hidravlik intiqalının tətbiqi 
güc nasosunun nisbətən kiçik vurma təzyiqi ilə hidroporşenli 
nasosun çıxışında daha yüksək vurma təzyiqi və ya güc 
nasosunun işçi mayenin kiçik verimində hidroporşenli nasosun 
yüksək vurma sərfini yaratmağa imkan verir. Bu xüsusiyyət 
hidroporşenli nasos aqreqatının nasosunun və mühərrikin 
silindrlərinin işçi sahələrinin nisbətindən (n) asılıdır. п > 1   
olduqda hidroporşenli nasosun verimi onu işə gətirən mayenin 
sərfindən artıq olur, п  <  1 olduqda isə hidroporşenli nasosun 
vurma təzyiqi nasosa daxil olan işçi mayenin təzyiqindən artıq 
olur. 

İşçi mayeni hidroporşenli nasosa ötürmək üçün əsasən 
nasos-kompressor boru kəmərindən istifadə edilir. Hidroporşenli 
nasos aqreqatı bu boru kəmərinin aşağı ucunda yerləşdirilir. 
İşlənmiş işçi maye və eyni zamanda nasosla quyudan vurulan lay 
mayesi birinci və ikinci sıra nasos-kompressor boru kəmərlərinin 
arasındakı həlqəvi fəza ilə qaldırılır. Beləliklə hidroporşenli nasos 
qurğusunun işini təmin etmək üçün iki kanal, yəni iki sıralı boru 
kəməri istifadə edilməlidir.  

Güc nasosu təzyiq altında işçi mayeni Qm miqdarında 
hidravlik aqreqatının hidravlik mühərrikinə verir. Hidravlik 
mühərrikin zolotniki ardıcıl olaraq mayeni mühərrikin silindrinə 
porşenin üst və alt boşluluqlarına ötürməklə porşeni irəli-geri 
hərəkətə gətirir. Zolotnik hidravlik mühərrikin ştoku və ya xüsusi 
sistem ilə  idarə olunur.  

Hidravlik aqreqatın mühərrikində istifadə olunmuş maye Qm 
qaldırıcı boruya ötürülür. Laydan qəbul olunmuş Qn miqdarda 
maye hidravlik aqreqatın nasosu ilə həmin boruya vurulur. 
Qaldırıcı boru vasitəsilə yer üstünə  Qn + Qm miqdarda maye 
qarışığı qaldırılır. Bunun bir hissəsi Qm miqdarda emal olunandan 
sonra yenidən hidravlik aqreqata nasosla işçi maye kimi qaytarılır, 
qalan hissəsi isə Qn neft-mədən yığma məntəqəsinə ötürülür. 

İstehsalatda bir sıralı və üç kanallı boru kəməri ilə işləyən 
qurğular da mövcuddur. Bir sıralı boru kəməri olan halda 
mayenin yer səthinə qaldırılması nasos-kompressor boru kəməri 



ilə qoruyucu boru kəməri arasındakı həlqəvi fəza ilə icra olunur. 
Belə sxemlə işlədikdə nasosun asqısına müvafiq olaraq həmin 
dərinlikdə quyuda paker oturdulur.  

Hidroporşenli nasos aqreqatının quyuya buraxılması və 
orada quraşdırılması (oturdulması) iki üsulla həyata keçirilir. 
Birincisi, nasos aqreqatı quyuya nasos-kompressor boru kəməri 
ilə buraxılır və asılı vəziyyətdə saxlanılır. İkincisi, nasos 
aqreqatının quyuya buraxılması və işçi yerində oturdulması nasos-
kompressor boru kəmərlərinin daxili ilə vurulan işçi maye 
tərəfindən sıxışdırılmaqla icra olunur (buna bəzən sərbəst nasos 
aqreqatı deyilir). 

Porşenli nasos aqreqatının quyudan qaldırıb-endirmə 
əməliyyatlarını sadələşdirmək məqsədilə quyuya sərbəst buraxıla 
bilən nasos aqreqatları işlənib hazırlanmışdır (şəkil 4.16.3). 

Bu aqreqatlar hal-hazırda geniş tətbiq olunurlar. Porşenli 
nasos aqreqatı quyuya buraxılmış və içərisi işçi maye ilə 
doldurulmuş nasos-kompressor boru kəmərinin daxilinə sərbəst 
buraxılır və yuxarıdan vurulan işçi mayenin təsiri ilə aşağıya 
doğru itələnir. Bu vaxt maye axınının nəticəsində nasos aqreqatı 
nasos-kompressor boru kəmərinin aşağı ucunda olan yəhərə 
pərçimləndirilir. Bu variantda bir və iki sıralı boru kəmərlərindən 
istifadə etmək olar. 

Bir sıralı borulardan istifadə etdikdə pakerdən istifadə edilir 
ki, nasos-kompressor boru kəmərinin aşağı ucu kip olaraq pakerə 
daxil olur. 

Nasos aqreqatını qaldırmaq üçün yer səthindən işçi maye 
yüksək təzyiqlə boru arxası fəza ilə (bir sıra boru olduqda), və ya 
iki sıralı boruların əmələ gətirdiyi həlqəvi fəza ilə nasos 
aqreqatının alt hissəsinə vurularaq aqreqat yerindən qopardılır və 
quyunun ağzınadək itələnir. İşçi mayenin quyuya axmaması üçün 
pakerdə sferik əks klapan quraşdırılır. 

Beləliklə aqreqatı qaldırıb-endirmək üçün boru kəmərini 
qaldırıb endirməyə ehtiyac olmur. Bu halda 2000 m dərinlikdə 
olan nasos aqreqatının 1 nəfərin iştirakı ilə qaldırıb-endirilməsinə 
sərf olunan vaxt təxminən 2...2,5 saat təşkil edir. 

 



4.16.2. Hidroporşenli quyu nasosu aqreqatı 

Hidroporşenli nasos aqreqatı əsas iki hissədən – hidravlik 
porşenli mühərrikdən (hidravlik silindrdən) M və mühərriklə 
ümumi ştokla birləşdirilmiş ikitəsirli porşenli nasosdan N ibarətdir 
(şəkil 4.16.2). Nasosun ən vacib elementi, onun işləməsini idarə 
edən dörd gedişli (xətli) iki vəziyyətli krandır və ya dörd xətli iki 
vəziyyətli zolotnikli paylayıcıdır (P). Kranın daxili hissəsi 90° 
dönərək iki vəziyyəti tutmaq imkanına malikdir. Onun bu 
vəziyyətləri alması avtomatik olaraq mühərrikin M ştoku ilə icra 
olunur. 

İşçi maye yer səthindən güc nasosu 5 vasitəsi ilə nasos 
kompressor boru kəmərinə 4 vurulur. Paylayıcı kranın P şəkildə 
göstərilmiş vəziyyətində vurulan maye mühərrik silindrinin M 
yuxarı hissəsinə daxil olur. Eyni zamanda mühərrik silindrinin 
aşağı (ştok) hissəsi vurucu boru kəməri 2 kranın P vasitəsi ilə 
əlaqələndirilir. İşçi mayenin yaratdığı təzyiqin hesabına 
mühərrikin porşeni 3 aşağıya doğru hərəkət edir. Onun altında 
olan maye kranın köməyi ilə vurucu boru kəmərinə  sıxışdırılır. 
Porşenin aşağı hərəkətinin sonunda kranın zolotniki mühərrikin 
ştokunun təsiri ilə 90° dönür və onun kanalları yeni vəziyyəti alır. 
Bu yeni vəziyyət mayenin nasos-kompressor boru kəmərindən 1 
mühərrik silindrinin porşeninin aşağı hissəsinə daxil olmağa və 
eyni zamanda silindrin yuxarı hissəsində işlənmiş mayenin vurucu 
boru kəmərinə 2 qaytarılmasına şərait yaradır. 
İşçi mayenin silindrin aşağı hissəsində yaratdığı təzyiqin hesabına 
porşen 3 yuxarı istiqamətdə hərəkət etməyə başlayır. Porşenin  
yuxarı hərəkətinin sonunda ştokla əlaqələnmiş kran P əks 
istiqamətdə 90° dönərək yenidən əvvəlki vəziyyətini alır. Bununla 
da yenidən işçi mayenin silindrin yuxarı hissəsinə daxil olmasına 
və porşenin aşağı hərəkət etdirilməsinə imkan yaradılır. 
Mühərrikin porşeninin yerdəyişmə sürəti və gedişlər sayı vurulan 
işçi mayenin sərfindən asılıdır. Şəkildən göründüyü kimi 
mühərrikin porşeni 3 nasosun N porşeni  (plunjeri) 3 ilə ştokla 
əlaqələndirilmişdir. Bu səbəbdən də nasosun porşeni irəliləmə 
hərəkəti edir. Nasosun silindri hər iki tərəfdən (porşenin yuxarı və 
aşağı  hissədə)  bir  ədəd  vurucu 5  və sorucu 6 klapanlarla təchiz 



olunmuşdur. Porşenin 4 aşağı hərəkəti vaxtı nasosun quyuda 
dinamiki səviyyə altına batırılma dərinliyinə uyğun gələn maye 
sütununun yaratdığı təzyiq hesabına sorulan maye dolama kanal 7 
və sorucu klapandan 6 keçərək silindrin yuxarı hissəsinə daxil 
olur. Porşenin 4 alt hissəsində olan lay mayesi bu vaxt aşağı 
vurucu klapandan 5 keçərək çıxış xəttinə vurulur. Porşenin 4 
yuxarı hərəkəti zamanı quyudan maye aşağı silindrdə olan sorucu 
klapandan silindrə sorulur. Porşenin 4 üst hissəsindəki maye isə 
yuxarı vurucu klapandan 5 keçməklə çıxış xəttinə 2 sıxışdırılır və 
beləliklə proses davam edir. 

Nasosun iki təsirli olması onun məhsuldarlığını adi, bir 
təsirli plunjerli nasoslara nisbətən təxminən 2 dəfə artırmağa 
imkan verir. 

Qeyd etmək olar ki, bir təsirli diferensial tipli porşenli 
nasoslar da mövcuddur. Bu nasoslarda sorma prosesi yalnız 
porşenin yuxan gedişində baş verir. Bir təsirli nasosların işi quyu 
ağzında təzyiqin kəskin dəyişməsi ilə müşahidə olunur. 
Amerikanın «Koub» firmasının istehsal etdiyi bir təsirli nasos 
«Hidrolift» adlanır. Onun nominal ölçüsü 50 mm-dən 137 mm-ə 
qədərdir. Gedişlər sayı 1,53 m və mətbuatda qeyd edildiyi kimi 
məhsuldarlığı 24...2400 m3/sut hədlərindədir. 

4.16.3. Hidroporşenli quyu nasos  
aqreqatının konstruksiyası 

Şəkil 4.16.4-də sadə diferensial təsirli hidroporşenli quyu 
nasos aqreqatının konstruksiyasının sxemi verilib. Dalma 
aqreqatın əsas hissələri: hidravlik mühərrikin porşenli silindri 1; 
ümumi ştok 2; zolotnik 3; nasosun porşenli silindridir 4.  

İşçi maye A kanalla hidravlik mühərrikin porşenin alt E 
boşluğuna daxil olur. Zolotnikin və porşenin 4.16.4 şəkildə 
göstərilən a vəziyyətlərində E və B boşluqlarda eyni təzyiq 
yaranır. Ştokun aşağı ucu, nasos silindrinin daxildə olub, nasosun 
porşeni ilə sərt birləşdirilib. Göstərilən vəziyyətdə nasosun 
porşeninin alt K və üst G boşluqlarına eyni təzyiq – layın 
hidrostatik təzyiqi təsir edir. İşçi mayenin təzyiqi layın hidrostatik 
təzyiqindən çox olmasına görə, ştoka işçi maye tərəfindən təsir 



edən qüvvə lay mayesinin tərəfindən təsir edən qüvvədən çox 
olması səbəbindən porşenlər ştokla birqə aşağı doğru hərəkət 
etmək başlayırlar. Nəticədə K boşluğunda laydan yığılmış maye 
nasosun vurma klapanını 5 keçib nasos porşeninin ştok G 
boşluğuna axır. Nasosun sorma klapanı 6 bu halda bağlıdır (şəkil 
4.16.4, b). G boşluğuna daxil olan lay mayesinin bir hissəsi 
ştokun həcmi qədər qaldırıcı kanala ötürülür.  
 Porşen qrupunun aşağı vəziyyətində (şəkil 4.16.4, b) ştokun 
oxboyu istiqamətində qanovcuğun olmasına görə zolotnikdən 
yuxarıdakı E və aşağıdakı F boşluqla birləşir və zolotnikin aşağı 
hissəsinin diametri yuxarıdakı hissəsinin diametrindən böyük 
olmasına görə zolotnik yuxarı doğru hərəkət edir, boşluqlar B və 
G kanal c vasitəsilə birləşir. Bu zaman mühərrikin porşeninin 
üstündə (B boşluğunda) layın təzyiqi, altında isə (E boşluğunda) 
işçi mayenin təzyiqi yaranır. Nəticədə porşen qrupu yuxarı doğru 
hərəkətə  başlayır. 

Nasosun vurma klapanı 5 bağlanır, sorma klapanı 6 isə açılır 
(şəkil 4.16.4, c )və layda olan maye nasosun K boşluğuna daxil 
olur. Nasos porşeninin üstündə G və mühərrik porşeninin üstündə 
B boşluqlarında yığılan maye qaldırıcı boruya vurulur. Porşen 
qrupu axırıncı yuxarı vəziyyətə çatdıqda ştok yenidən G və F 
boşluqları arasında əlaqə yaradır, zolotnikin alt səthidə təzyiq 
layda olan təzyiqə qədər azalır və zolotnik aşağıya enir. Bundan 
sonra işçi sikl yenidən təkrarlanır.   

Dalma hidropoşenli nasos aqreqatlarının porşen qrupunun 
gediş addımı 1 m qədər, dəqiqədə ikiqat gedişlərin sayı 30...60 
dövr/dəq ola bilər. 73 mm quyuya nasos-kompressor boruları 
vasitəsilə buraxılan hidropoşenli nasos aqreqatının xarici diametri 
58 mm, uzunluğu təxminən 4 m və ümumi kütləsi 40...45 kq-dır.  

Dalma hidropoşenli nasos qurğuların və aqreqatlarının əsas 
texniki parametrləri 4.16.1 və 4.16.2 cədvəllərdə verilmişdir. 



                                        

Şəkil 4.16.1 Hidroporşenli 
nasos qurğusunun ümumi 

sxemi. 

1 – dalma hidroporşenli 
aqreqatın nasos hissəsi; 
2 – dalma hidravlik silindrli 
mühərrik , 3 – mayeni qaldırmaq 
üçün nasos boru kəməri, 
 4 – təzyiq (vurucu) borusu,  
5 – elektrik mühərriki ilə birlikdə 
güc nasosu, 6 – işçi mayenin 
saxlanılması və mayenin 
durulaşdırılması üçün çən 

Şəkil 4.16.2.  İkitəsirli hidroporşenli  
nasosun işləmə sxemi. 



 
 

Şəkil 4.16.3. Sərbəst buraxılan nasos aqreqatının quyuya  
buraxılma, işləmə və qaldırılma sxemi: 

a) quyuya buraxılması; b) quyuda işləməsi; 
 c) quyudan qaldırılması. 

                



 
Şəkil 4.16.4. Diferensial təsirli hidroporşenli nasosun 

konstruksiyanın sxemi və iş pinsipi  
 



Cədvəl 4.16.1 
Hidroporşenli qurğuların əsas parametrləri 

Qurğu 
Parametrlər УГН25-

150-25 
УГН40-
250-20 

УГН100-
200-18 

УГН160-
380-15 

Qurğunun cəmi verimi, 
m3/sut, (az  olmamaqla) 150 240 200 320 
Hidroporşenli nasosun 
vurma təzyiqi, MPa, 
(cox  olmamaqla) 25 20 18 15 
Bir hidroporşenli nasosun 
verimi, m3/sut,  
(cox  olmamaqla) 25 40 100 160 
İşçi mayenin təzyiqi, 
MPa, (cox olmamaqla) 20 20 18 20 
Güc nasos aqreqatlarının 
verimi, m3/sut, 
(cox olmamaqla) 302 480 302 480 
Güc nasos aqreqatlarının 
gücü, kVt 110 150 110 150 
Qurğunun kütləsi, kq 47500 47500 42500 42500 

 
Cədvəl 4.16.2 

Hidroporşenli aqreqatlarının əsas parametrləri 
Aqreqat 

Parametrlər 

ГН
59

-8
9-

10
0-

18
 

ГН
59

-8
9-

25
-2

5 

ГН
59

-8
9-

40
-2

0 

1Г
Н

59
-8

9-
16

0-
15

 

Hidroporşenli nasos aqreqatının 
verimi, m3/sut, (cox  olmamaqla) 100 25 40 160 
Aqreqatın vurma təzyiqi, MPa 18 25 20 15 
İşçi mayenin sərfi (bir aqreqat 
üçün), m3/sut 151 37,4 60,5 202 
Aqreqatın dəqiqədə ikiqat 
gedişlərinin sayı 8…58 8…16 8…25 43…69

 



4.17. Diafraqmalı quyu nasosu qurğusu 

Diafraqmalı quyu nasosları iş prinsipinə görə elektriklə 
işləyən plunjerli həcmi nasoslara aiddir. Bu tipli nasoslar 
tərkibində mexaniki hissəciklərin miqdarı böyük olan, 
temperaturu 80oC və kinematik özlülüyü 300 sSt-dan çox 
olmayan mayeləri vurmaq üçün təxsis edilmişdirlər. Bu nasoslar 
yüksək aqressiv mayelərin ötürülməsində səmərəlidirlər. Adətən, 
onlar kiçik sərflərə və basqıya malikdirlər. Şəkil 4.17.1-də 
«Pleyqer» firmasının diafraqmalı nasosun plunjerin müxtəlif 
diametrlər üçün Q-Н asılılıqları, şəkil 4.17.2-də isə diafraqmalı 
nasosun nümunəvi xarakteristikası verilib. 
 Quyu diafraqmalı nasoslarının konstruksiyalarının  
səciyyəvi xüsusiyyəti sorucu və vurucu klapanlardan savayı işçi 
orqanının qalan hissələrinin də yağ ilə doldurulmuş kamerada 
olmasıdır. Bu səbəbdən vurulan aqressiv mayelərin təsirinə 
nasosun hissələrinin mümkün qədər minimal sayı məruz qalır.  
  Quyu diafraqmalı nasoslarının konstruktiv sxemi şəkil 
4.17.3-də göstərilib. İstismar prosesində maye sorucu və vurucu 
klapanlardan keçərək nasos-kompressor boru kəmərləri ilə yer 
səthinə qaldırılır. Bu zaman vurulan maye ilə nasosun hərəkətli 
hissələri təmasda olmur. Nasosun hərəkətli hissələri çıxarılan 
mayedən rezin diafraqma vasitəsi ilə təcrid olunur. Bu cəhət 
nasosun fərdi tətbiq edilmə sahələrini müəyyən edir. Diafraqmalı 
nasoslar əsasən mayedə korroziya edici aqressiv maddələr 
olduqda, mayedə mexaniki qarışıqlar xüsusi ilə də qum çox 
olduqda müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. 

Diafraqmalı quyu nasosu qurğusu nasos-kompressor boru 
kəmərləri ilə quyuya buraxılır və tərkibinə aşağıdakı hissələr 
daxildir:  dalma nasos aqreqatı (nasos və elektrik mühərriki), boru 
kəmərinin yanı ilə gedən kabel; nasos-kompressor boru kəmərinin 
aşağı uc hissəsində quraşdırılmış boşaldıcı klapan; quyu ağzı 
armatur; idarəetmə stansiyası və transformator. 

Dalma nasos aqreqatı vurucu klapan 1, sorucu klapan 2, 
diafraqma 3, yay 4 və piston 5-ə malikdir (şəkil 4.17.4). Pistonun 
altında ekssentrik 6 və ona fırlanma hərəkəti verən konus dişli 
çarxlar 7 yerləşdirilir. Dişli çarxlardan aşağıda elektrik mühərriki 
8 və kompensasiya edici diafraqma 9 quraşdırılır. 

Nasosda pistondan yuxarıda A və dişli çarxlar yerləşən 



hissədəki В boşluğu yağ ilə doldurulur. A boşluğunda yağın həcmi 
müəyyən olunmuş norma daxilində olur. İş prosesində bu 
boşluqdan yağın pistonla silindr arasından aşağıya sızması 
nəticəsində həcminin azalması nasosun gövdəsində quraşdırılmış 
xüsusi klapan vasitəsi ilə kompensasiya olunur. Eyni qayda ilə A 
boşluğundan izafi yağ kənar edilir. 

Nasos aqreqatı aşağıda qeyd olunduğu kimi işləyir. 
Mühərrikin valı və konus dişli çarxlar 7 fırlanaraq ekssentrik 6-nı 
fırladır. Bu zaman yay 4 vasitəsi ilə ekssentrikə sıxılmış piston 5 
aşağı və yuxan hərəkət etməyə başlayır. Şəkildə pistonun yuxan 
vəziyyəti göstərilmişdir. A həcminin dəyişmədiyindən pistonun 
aşağı hərəkəti vaxtı yağ pistonun boşaltdığı həcmə dolur və 
diafraqma 3 şəkildə punktirli xətlərlə göstərildiyi kimi aşağı enir. 
Beləliklə işçi kamerada təzyiq aşağı düşür və sorucu klapan 2 
açılır. Bu vaxt maye quyudan sorularaq nasosa daxil olur. 
Ekssentrikin sonrakı hərəkətində porşenin (plunjerin) yayı A 
kamerasına sıxması nəticəsində diafraqma yuxarı qalxır. İşçi 
kamerada təzyiqin artması nəticəsində sorucu klapan 2 bağlanır 
və vurucu klapan 1 açılır. Nəticədə sorulmuş maye oradan nasos 
kompressor boru kəmərinə sıxışdırılır. Beləliklə lay mayesi ancaq 
klapanlarla, diafraqma ilə və işçi kameranın səthi ilə təmasda olur. 
В boşluğunda yağın həcminin pistonun 5 hərəkəti ilə əlaqədar 
olaraq dəyişməsi mühərrikdən aşağıda yerləşdirilmiş 
kompensasiya edici diafraqma ilə tənzimlənir. 

Konus dişli çarxların və pistonun ekssentrik hərəkət 
ötürücüsü kiçik aqreqatın daxilində yerləşdiyindən mühərrikin 
gücünə məhdudiyyət qoyulur (3...6 kVt). Elektrik mühərriki üç 
fazalı, transformator yağla doldurulmuş asinxron tipli olur. 
Mühərrikin valının fırlanma tezliyi 1350...1500 dövr/dəq-dir. 
Konus dişli çarx fırlanma tezliyini təxminən 2 dəfə azaldır. 
Beləliklə pistonun dəqiqədəki gedişlər sayı onun gedişi 15 mm 
olduqda 750-уə yaxın olur. 

«Pleyqer» firmasının istehsal etdiyi nasosun diafraqmasının 
gedişi 2,5 mm-ə yaxındır. Diametri 29 mm olan plunjerin gediş 
yolu təxmini 16 mm-dir. Diafraqmanın işdən imtina etmə 
sikllərinin sayı 400·106 (təxminən 400 sut) bərabərdir. Dalma 
nasos aqreqatının FİƏ-si ηa = 0,45-dir. Birpilləli konusşəkilli 
reduktorun ötürmə ədədi i = 0,555. Aparıcı dişli çarxın dişlərinin 
sayı  z1 = 15, modul т = 3,5-dir. Aparılan dişli çarxın xarici 



diametri dx = 100 mm. Elektrik mühərrikin dövrlər sayı ne = 1350 
dövr/dəq olduqda nasosun ikiqat gedişlərinin sayı nn = 750 
dövr/dəq olur.  

Neftdə suyun miqdarı 90%, mexaniki qarışıqların miqdarı 
kütlə üzrə 1,8% qədər olduqda diafraqmalı nasoslar daha yüksək 
təmir arası müddətə (200 sutkadan çox) malikdirlər.  

Göstərilən şəraitdə mərkəzdənqaçma, dalma və ştanqlı quyu 
nasoslarının təmir arası müddəti diafraqmalı nasoslara nisbətən 
2...3 dəfə az olur. Qeyd edək ki, diafraqmalı nasosları qurğuları 
keçmiş SSRİ-də birinci dəfə Azərbaycanda AZHEFT birliyin 
neft-mədən quyularında istismar olunmuşdur.  

Cədvəl 6.17.1 diafraqmalı dalma elektrik nasosları 
qurğusunun tipləri və bir sıra texniki göstəriciləri verilmişdir. 

УЭДН5 tipli qurğunun həndəsi ölçüləri: diametri 117 mm, 
uzunluğu 2700 mm-dir. Qurğunun kütləsi 2715 kq-dan 3377 kq 
qədərdir. 



 
Şəkil 4.17.1. «Pleyqer» firmasının diafraqmalı nasosun  

Q -Н asılılığı,    
plunjerin diametri  di   mm-lə:    

1 – 30; 2 – 34; 3 – 38. 
 

 

Şəkil 4.17.2. Diafraqmalı nasosun nümunəvi xarakteristikası. 
 



                      

Şəkil 4.17.3. 
Diafraqmalı dərinlik 

nasos aqreqatının 
prinsipial sxemi  

 
1, 2 – vurma və sorma 
klapanları;  
3 − diafraqma;  
4 − yay;  
5−porşen;  
6 −ekssentrik;  
7 − planetar dişli çarxlı 
ötürmə;  
8 − elektrik mühərriki;  
9 − kompensasiyaedici 
diafraqma.  

 
Cədvəl  6.17.1  

Diafraqmalı dalma elektrik nasosları qurğularının  
xarakteristikaları 

 
Parametrlər 

Qurğunun markası Məhsuldarlığı,
m3/sut 

Təzyiq, 
MPa 

Güc, 
kVt 

FİƏ, 
% 

УЭДН5-4-17  4 17 2,2 35 
УЭДН5-6,3-13  6,3 13 2,45 38 
УЭДН5-8-11  8 11 2,6 38 
УЭДН5-10-10  10 10 2,8 40 
УЭДН5-12.5-8  12,5 8 2,85 40 
УЭДН5- 16-6,5  16 6,5 2,85 40 

 



 

Şəkil 4.17.4. «Pleyqer» firmasının diafraqmalı nasosun  
konstruksiyası 

1 – mühərrik; 2 – konuslu  reduktor;  
3 – yumurcuq - ekssentrik; 4 – lşçi plunjer; 5 – diafraqmanın işinin 

tənzimləyən klapan; 6 – diafraqma; 7 – nasosun klapanı 



5. HƏCMİ HİDROMOTORLAR HAQQINDA 
 ÜMUMİ MƏLUMAT 

5.1. Hidromotorların seçilməsində 
nəzərə alınmalı parametrlər 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, maye axınının mexaniki 
(hidravliki) enerjisinin maşının çıxış bəndinin mexaniki  hərəkət 
enerjisinə çevirən həcmi hidravlik maşınlara hidromühərriklər 
deyilir. Həcmi mühərriklərdə işçi kameraların maye ilə dolması 
və sıxışdırıcıların (porşenlərin, lövhələrin, şiberlərin və s.) 
yerdəyişməsi nəticəsində çıxış bəndinin hərəkəti yaranır. 
 Həcmi hidravlik mühərriklər maye enerjisini çevirdiyi 
mexaniki hərəkət enerjisinin növündən asılı olaraq aşağıdakı kimi 
bölünürlər: 

– fırlanma hərəkətli –  hidravliki motorlar (hidromotorlar); 
– məhdud irəli-geri hərəkəti yaradan güc hidrosilindrləri; 
– məhdud dönmə hərəkətli silindrlər (döndərici hidravlik 

silindrlər).  
Bu fəsildə hidromotorlar haqqında ümumi məlumat verilir. 

İrəli-geri hərəkətli hidrosilindrlər və döndərici hidravlik silindrlər 
haqqında məlumat 8 fəsildə verilir. 
 Hidromotorlar sıxışdırıcının hərəkətinin yerinə yetirilmə 
növündən asılı olaraq porşenli və rotorlu olurlar. 
 Hidromotorların əsas növləri və texniki göstəriciləri 2 
fəsildə sadalanıb. 

Hidromotorların əksəriyyəti dönmə funksiyasına 
malikdirlər, yəni  onları  hidromotor və nasos kimi istifadə etmək 
olar. Odur ki, hidromotorlar da rotorlu nasoslar növündə, yəni 
dişli çarxlar, vintli, lövhəli (şiberli), porşenli (radial və aksial) və 
s. olurlar. Lakin, müxtəlif hidromotorların quruluşunda rotorlu 
nasoslardan fərqlər müşahidə etmək olar. Məsələn, lövhəli 
hidromotorlarda nasoslardan fərqli olaraq rotorun yarığında 
yerləşən lövhə yaylarla itələnərək hidromotorun işə düşməsini 
təmin edir. Aksial porşenli nasoslarda silindrlər bloku 40°-yə 



qədər maili yerləşdirilir, halbuki, həmin tipli hidromtorlarda bu 
maillik 30°-yə kimi olur. 

Rotorlu porşenli hidromotorlar təyyarələrdə, traktorlarda, 
yol inşaatı maşınlarında, maşınqayırma dəzgahlarında və digər 
həcmi hidravlik intiqallı maşınlarda geniş tətbiq edilir. 

Rotorlu hidravlik nasoslar kimi hidravlik motorlar müxtəlif 
konstruksiyalara malikdirlər. Lakin, çox vaxt hidromotorun 
seçimində lazımi optimal parametrlərin hamısına nail olunmur. 
Buna görə də, hər bir konkret halda aşağıdakı göstəriciləri nəzərə 
alaraq, lazımi parametrlərə ən yaxın olan  hidromotor 
seçilməlidir. 

1. Dövrlər sayı nm. Nadir hallarda bir hidromotor eyni 
zaman kiçik və yüksək (nm > 1000 dövr/dəq) dövrlər sayının 
diapazonunda  tətbiq oluna bilər. Buna görə hidromotorlar asta 
gedişli (nm = 0,5...1000 dövr/dəq) və iti gedişli (n = 500...10000 
dövr/dəq) növlərinə bölünürlər. 

2. Fırladıcı moment Mm. Hidromotorun valında yaradılan 
moment yalnız onun işçi həcmindən qm və hidromotorda baş 
verən faydalı təzyiq düşküsündən Δpm f asılıdır. Buna görə, asta 
gedişli hidromotorlar artıq kiçik dövrlər sayında da yüksək 
fırladıcı moment yaratmağa malikdirlər. Yüksək momenti (Mm > 
2000 Nm) yaradan hidromotorlar (LSHT – Low speed-High 
torque motors) yüksək momentli və ya asta gedişli hidromotorlar 
adlanır. 

3. Hidromotorun gücü Nmv. Hidromotorun valında yaradılan 
faydalı güc onun işçi həcmindən qm, motordakı təzyiq 
düşküsündən Δpm f  və çıxış valının dövrlər sayından nm asılıdır və 
bu kəmiyyətlərlə düz mütənasibdir. Buna görə iti gedişli 
hidromotorlar yüksək güclü olan hidravlik intiqallarda geniş 
tətbiq olunur.  

4. İşçi həcmi qm. Hidromotorun işçi həcmi qm motorun daxili 
işçi elementlərinin konstruktiv ölçülərindən asılı olaraq müəyyən 
edilir və sabit və ya tənzim olunan ola bilər. 

 

 



5.2. Həcmi hidromotorlardakı həcmi itkilər 

Hidromotorun həqiqi sərfi Qm – onun verim borusundan 
keçən sərfdir. Nasoslardan fərqli olaraq hidromotorda olan 
sızmalar ΔQm görə faydalı istifadə olunan sərf Qm.f hidromotorun 
həqiqi sərfindən Qm.nəz, kiçikdir: 

Qm.f  = Qm.nəz  = Qm  – ΔQm,                       (5.1) 

və eyni zamanda: 
Qm.f  = qm nm .                                (5.2)  

 Hidromotora işçi maye daxil olduqda onun valı yalnız o vaxt 
fırlanmağa başlayır ki, mayenin sərfi Qm həcmi itkilərdən ΔQm 
böyük olsun, yəni Qm ≥ ΔQm olmalıdır. Bu halda dövrlər sayının 
Δnm qədər şərti itkisi baş verir, hansı ki hidromotorun daxili 
itkilərinə uyğun olan şərti dövrlər itkisi (Δnm min) adlandırılır  və 
belə tapılır (şəkil 5.1): 

Δnm min 
mq
QmΔ

=                                 (5.3) 

Keyfiyyətli hazırlanmış müasir hidromotorlar üçün onların 
pasportunda göstərilmiş işçi mayenin özlülüyündə şərti dövrlər 
itkisi Δnm min ≈ 5...10 dövr/dəq təşkil edir 

Hidromotorun hərəkətinin başlanğıcında (Qm ≈ ΔQm və nm > 
Δnm min) valının fırlanması silkələnmə şəklində – qeyri müntəzəm 
olur, və yalnız dövrlər sayının nm ≥ nm min qiymətinə çatdıqda valın 
fırlanma hərəkəti müntəzəm olacaqdır.   

Hidromotorlarda həcmi itkilər əsasən işçi təzyiqdən asılıdır 
və təcrübi olaraq hidromotorun valının fırlanma tezliyi nisbətən 
az təsir edir (şəkil 5.1-də Qm və Qm nəz xətlər paraleldirlər). 

Hidromotordakı sızmalar ΔQm güc itkilərinə gətirir, ona 
görə də onları həcmi FİƏ ilə qiymətləndirirlər: 
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5.3. Həcmi hidromotorlardakı hidromexaniki itkilər 

Hidromotorun girişində pm g və çıxışında pm ç  təzyiqlər 
olarsa,  hidromotorda istifadə olunan tam təzyiq pm-dir: 

pm. = pm g  – pm ç.                                (5.5) 

Adətən, pm g >> pm ç olduğundan hidromotordakı təzyiq 
düşküsü  pm. =  pm g qəbul olunur. 

Lakin, hidromotorda faydalı istifadə olunan təzyiq düşküsü 
pmf hidromotordakı tam təzyiq düşküsündən pm-dən təzyiq 
itkilərin qiyməti Δpm qədər kiçikdir (şəkil 5.2): 

pm.f  = pm  – Δpm .                               (5.6)  

 Bu təzyiq itkisi Δpm hidromotorda hidravliki və mexaniki 
müqavimətləri dəf etmək üçün sərf olunur.  

Hidromotorda hidravliki itkiləri hidravliki FİƏ ηm.h. ilə 
nəzərə alınır. Həcmi hidromaşınlarda maye axını hərəkət 
kanallarının mürəkkəb konfiqurasiyasına malik olmasına görə 
hidravliki itkiləri analitik üsulla hesablamaq müşküldür 

Hidromotorun yastıqlarında və nisbi hərəkətdə olan 
(sürtünən) birləşmələrdəki itkiləri nəzərə alan mexaniki FİƏ-dır – 
ηm.mex.  

Hidromotorun hidravliki və mexaniki itkilərinin ayrılıqda 
müəyyən etdilməsi mürəkkəb olduğu üçün, hidravliki və 
mexaniki itkiləri birlikdə nəzərdən keçirilir və hidromexaniki 
itkilər adlanır və hidromexaniki FİƏ-lə ηm.mex nəzərə alınırlar:  

ηm.hmex = ηm.h ⋅ηm.mex .                           (5.7) 

Hidromexaniki  FİƏ ηm.hmex hidromotorda baş verən təzyiq 
itkisinin alınması üzrə aparılır: 
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burada Nm i – hidromotorun daxili (indikator) və ya nəzəri 
gücüdür, hansı ki xüsusi sınaqlarda təyin olunur və  

Nm i = Nm ηm həc  .                              (5.9) 

Texniki ədəbiyyatda və kataloqlarda hidromotorların 
hidromexaniki FİƏ ηm.hmex çox vaxt mexaniki FİƏ ηm.mex kimi 
göstərilir (ηm.hmex = ηm.mex). Məlumat cədvəllərdə hidromotorun 
yalnız tam FİƏ ηm və həcmi FİƏ ηm.həc verilir ki, bununla da 
hidromexaniki FİƏ birləşdirilmiş qiymətini tapmaq olur. 

5.4. Hidromotorlardakı momentlər 

Beləliklə, hidromotorun daxildə olan nəzəri (indikator) 
momenti Mm nəz valdakı faydalı momentindən  Mm v = Mm  
hidromexaniki itkilərə sərf olunan moment ΔMm qədər artıq 
olmalıdır, yəni (şəkil 5.2):  

Mm v  = Mm nəz – ΔMm .                          (5.10) 

Hidromotorun valındakı faydalı moment Mm = Mm v  ağıdakı 
kimi müəyyən edilir: 
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Hidromotorda baş verən moment itkisinin ΔMm alınması 
hidromotorun hidromexaniki  FİƏ ηm.hmex ilə aparılır: 
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Burada Mm nəz  – hidromotorun daxildə onun valdakı nəzəri (ideal, 
indikator) moment; ΔMm – hidromexaniki itkiləri dəf etmək üçün 
sərf olunan momentdir. 



Hidravlik motorunun yüksüz halında valının hərəkətinin 
başlanması üçün itkilərə sərf olan təzyiq düşküsü Δpm o olur, hansı 
ki hidromotorun hərəkətə gətirilməsi başlanğıc təzyiqi adlandırılır 
və hidromotorun pasportuna daxil olunur. Bu təzyiq düşküsü Δpmo 
motorun daxilində moment itkisinə ΔMm o uyğundur (şəkil 5.2). 

5.5. İşçi mayenin özlüyünün hidromotorun işinə təsiri 

Hidromotorun xarakteristikasına xeyli dərəcədə işçi 
mayenin özlüyünün qiymətləri təsir göstərir. Özlüyün bəzi 
hədlərə qədər artırılması ilə hidromotorların həcmi itkilərinə sərf 
olunan gücü ΔNhəc azalır və həcmi FİƏ ηm.həc artır. Eyni zamanda 
mexaniki və hidravliki itkilərinə sərf olunan güc ΔNsür də 
müəyyən qədər artır və mexaniki FİƏ ηm.mex azalır. Lakin, nəticədə 
hidromotordakı güc itkilərinin ΔNm ümumilikdə azalmasına görə 
hidromotorun tam FİƏ ηm artır. Özlüyün μ sonrakı artması ilə 
mayenin özünün sürtünməsindən alınan hidravliki itkilər ΔNsür 
xeyli artır, yağların yağlayıcılıq qabiliyyəti pisləşir və güc  itkiləri 
də ΔNm artır. Ona görə də hidromotor üçün FİƏ-nın maksimal 
qiymətinə uyğun gələn özlüyün optimal qiyməti ηopt mövcuddur 
(şəkil 5.3). Misal üçün, dişli çarxlı hidromotorları üçün özlüyün 
qiyməti ν = 16...18 sSt, lövhəli üçün ν = 10...12 sSt, porşenli 
hidromotorlar üçün 16...18 sSt-dan kiçik olmamalıdır. Özlüyün 
maksimal qiyməti işçi mayenin lazımı sərflərindəki hidravlik 
itkilərin qiymətinə görə müəyyən edilir. 

5.6. Həcmi hidromotorun gücü və FİƏ 

Hhidromotor valının çıxışındakı güc Nm.v hidromotorda 
istifadə olunan gücdən Nm güc itkilərinin ΔNm qiyməti qədər 
azdır. 

Nm.v = Nm – ΔN m  = Nm – (ΔNm.həc + ΔNm.h + ΔNm.mex).  (5.13) 

və ya 
   mmmmmvm QpNN ηη ==                        (5.14) 



Burada ηm hidromotorun tam FİƏ-dır: 
Hidromotorun faydalı gücü Nm f = Nm v valdakı fırladıcı 

momenti Mm = Mmv ilə onun bucaq sürətinin ωm hasilinə 
bərabərdir. 

Nm v = Mmω m  = Mm 2π nm .                       (5.15) 

Hidromotorun tələb etdiyi güc  (işçi maye ilə verilən güc): 

Nm = Qm⋅pm  = Qm⋅(pg – pç).                      (5.16)  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hidromotorda güc itliləri ΔNm 
hidromotorun kanallarında maye hərəkət edərkən alınan təzyiq 
itkilərdən ΔNm.h, sürtünmədən yaranan itkilərdən ΔNm.mex və 
həcmi itkilərdən ΔNm.həc ibarət olur, yəni: 

Δ Nm = ΔNm.həc + ΔNm.h + Δ Nm.mex                  (5.17) 

Həcmi növ hidromotorun ümumi FİƏ ηm və onun 
təşkilediciləri FİƏ-rı (ηm həc, ηm mex və ηm h) hərəkət edən hissələrin 
arasında olan məsafələrin qəbul edilən qiymətlərindən, sürtünmə 
qüvvələrindən, təzyiq düşküsünün qiymətindən, valın fırlanmada 
bucaq surətindən, tətbiq olunan işçi mayenin özlüyündən, 
hidromotorun işlənib dağılma dərəcəsindən və s. parametrlərdən 
asılıdırlar. 

Ümumi şəkildə; 

ηm.  
mm N

N
N
N vmfm == .                            (5.18) 

və  
ηm  =  ηm.həc⋅ ηm.h ⋅ηm.mex = ηm.həc ⋅ηm.hmex                   (5.19)  

Beləliklə, hidromotorun ümumi (tam) FİƏ ηm çoxlu sayda 
parametrlərin mürəkkəb funksiyasıdır və ona görə də ηm üçün 
asılılıqlar təcrübi yolla təyin olunur və cədvəllər, ayrıca qrafiklər 
və ya topoqrafik xarakteristikalar şəklində göstərilir ki, bu da 
hidromotor üçün (və ya hidromotorların bir seriyası üçün) tam 
FİƏ-nın iki parametrdən (misal üçün, valdakı momentdən Mm  və 



dövrlər sayından nm və ya təzyiqdən pm və sərfinin Qm 
qiymətlərindən) asılılığını müəyyən etməyə imkan verir. 

Nümunə kimi, xüsusi sınaq stendində alınmış ME16-13 
markalı lövhəli hidromotor valının müxtəlif dövrlər sayında nm = 
var (variable − dəyişən), ηm.həc = f(pm) və ηm.mex = f(pm) (şəkil 5.5) 
və  valın sabit yükləməsində Mm v = const  həcmi ηm.həc = f(nm) və 
mexaniki ηm.mex = f(nm) (şəkil 5.6) xarakteristikaları göstərilmişdir. 
Alınan xarakteristikalardan görünür ki, hidromotorun yüklənməsi 
artdıqca valdakı bütün dövrlər sayında onun həcmi FİƏ ηm.həc xətti 
qanun ilə azalır (şəkil 5.5) və sabit yüklənmədə valının dövrlər 
sayı nm artdıqca hidromotorun həcmi FİƏ ηm.həc da artır, 
hidromotorun mexaniki FİƏ ηm.mex isə yüklənmədən və dövrlər 
sayından asılı olaraq arta da və azala da bilər.  

Hidromotorun FİƏ, rotorlu nasoslardakı kimi rotorlu 
hidromaşınların oxşarlıq nəzəriyyəsinə görə oxşarlıq meyarından 
(σ) asılı olaraq təyin etmək olar. 

5.7. Həcmi hidromotorun xarakteristikası 

Mayenin sabit sıxlığında və sabit özlülüyündə həcmi 
hidromotorun parametrlərini Mm, Nm.v, Qm, ηm , nm, pm və s. 
arasındakı asılılıqlar hidromotorun xarakteristikalarıdır.  

Hidromotorun maksimal FİƏ-na uyğun olan bütün 
parametrlərin qiymətləri optimal qiymətlər adlanır. Texniki 
göstəricilərin nominal (pasport) qiymətləri adətən optimal 
qiymətlərə yaxın və ya onlara bərabər olur. 

Ümumiyyətlə, hidravlik motorlar üçün iki növ 
xarakteristikalar mövcuddur:  
 – həcmi (sürət) xarakteristikası; 

– mexaniki (yükləmə) xarakteristikası. 
 Tənzimlənən hidromotorlar üçün tənzimləyici həcmi və 
mexaniki xarakteristikalarda mövcuddur. 

Hidravlik motorun həcmi xarakteristikası onun əsas 
parametrlərinin valının dövrlər sayının və ya motora daxil olan 
maye axınının sərfindən asılılığını (məsələn,  nm = f(Qm) və ya Qm 
= f(nm) (şəkil 5.1), ηm = f(nm), ηm.həc = f(nm) (şəkil 5.6) və s.), 
mexaniki xarakteristikası isə əsas parametrlərinin yüklənmədən 



(məsələn,  nm = f(Mm) (şəkil 5.7), Mm = f(pm) (şəkil 5.1), ηm.həc = 
f(pm), nm = f(pm) və ya Mm = f(nm)) ifadə edirlər. Hidravlik 
motorlar üçün ümumi xarakteristikalar da istifadə olunur (şəkil 
5.4) 

Hidromotorun пm = f(Mm) mexaniki xarakteristikasını пm = 
f(Mm) (şəkil 5.7) qurmaq üçün bu asılılığın iki nöqtəsi 
tapılmalıdır: məsələn yüklənmənin Mm  = 0 (yüksüz rejim) və Mm 
= Mm nom (nominal rejim) qiymətlərində valın dövrlər sayı  nm max 
və nm nom məlum olmalıdır. Bu iki nöqtədən keçən düz xəttin 
mailliyi motorda təzyiqdən asılı olan baş verən sızmaları ilə izah 
olunur. Sızmaların həcmi motorun sərfinə çatdıqda motorun 
valının dövrlər sayı nm = 0 olacaqdır. Xəttin mailliyinin bucağı 
hidromordakı sızmaların dərəcəsini göstərir. Hidromotorun   nm = 
0 uyğun olan Mm max aşağıdakı kimi tapıla bilər: 
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Məsələn, hidromotorun nominal yükləmədə həcmi FİƏ 
ηm.həc = 0,95 olduqda Mm max = 20 Mm nom baş verə bilər. Lakin, 
hidravlik sistemdə və ya hidromotorun girişində qoruyucu 
klapanının olmasına görə, istismar zamanı hidromotorun 
valındakı moment nadir hallarda 1,5 Mm nom

-dan artıq ola bilər və 
bu təzyiqdə ηm.həc ≈ 0,925 olacaqdır. 

Tənzimlənən hidromotorlar üçün tənzimləyici mexaniki 
xarakteristika aşağıdakı asılılığa görə qurulur: 
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haradakı um – tənzimləyici parametrdir, 0 ≤ um ≤ 1; qm max – 
hidromotorun maksimal hidravliki işçi həcmidir. 
 Hidromotorun valındakı faydalı momenti üçün 
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tənliyini nəzərə alsaq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, hidromotorun 
sabit sərfində Qm = const və sabit giriş təzyiqində pm = const 
(hidromotorun girişində sabit gücündə) tənzimləyici parametr um 
azaldıqca hidromotorun valının dövrlər sayı hiperbola ilə artır, 
fırladıcı moment isə düz xətlə azalır (şəkil 5.8). 

Hidromotorların xarakteristikalarının yığcam səkildə 
göstərmək üçün bir marka və ya bir seriyalı motorlar üçün 
topoqrafik diaqramlardan istifadə olunur, harada kı bir neçə əsas 
parametrlərin bir birində asılılıqları verilir. Nümunə kimi, şəkil 
5.9-də Bosh Group Rexroth firmasının MR seriyalı MR 33 
markalı tənzimlənməyən radial porşenli hidravlik motorun 
universal işçi xarakteristikası göstərilib. Bu diaqramdan həmin 
hidravlik motoru üçün Mm = f(nm, pm), Qm = f(nm, pm), Nm v = f(nm, 
pm),  ηm.həc = f(nm, pm) və s. asılılıqları əldə etmək olar. Bundan 
əlavə, diaqramda motorun ifrat, müvəqqəti və daimi ola bilən iş  
rejimlərinin sərhədlərini tapmaq olar. 
 



 
 

Şəkil 5.1.   Hidromotorun sürət (həcmi) xarakteristikası 

1 –  hidromotorun həqiqi sərfi; 2 – hidromotorun nəzəri sərfi 

 

 

 
 

Şəkil 5.2. Hidromotorun valındakı fırladıcı momentin  
işçi təzyiqdən asılılığı (mexaniki xarakteristikası)  

 



 
 

Şəkil 5.3. Hidromotorda güc itkilərinin 
 işçi mayenin özlülüyündən asılılığı  

 

 
 

Şəkil 5.4. Hidromotorun sabit pm = const işçi təzyiqində  
ümumi xarakteristikası 

 



 
 

Şəkil 5.5. ME16-13 markalı tənzimlənən lövhəli hidromotorun 
həcmi ηm.həc = f(pm) və mexaniki ηm.mex = f(pm) FİƏ-rının müxtəlif 

dövrlər sayında yüklənmə təzyiqindən pm asılılığı 
 

 
Şəkil 5.6. ME16-13 markalı tənzimlənən lövhəli hidromotorun 

həcmi (ηm.həc = f(nm) və mexaniki (ηm.mex = f(nm) FİƏ-rının  
sabit yüklənmə təzyiqində dövrlər sayından asılılığı 

 



 
 

Şəkil 5.7.   Hidromotorun yüklənmə (mexaniki) xarakteristikası 

1 – yüksüz rejim; 2 – nominal rejim 

 

 
 

Şəkil 5.8.   İşçi mayenin sabit sərfində (Qm = const) tənzimlənən 
hidromotorun  xarakteristikası 

um min –  hidromotorun dayanıqlı rejiminin tənzimləyici  
parametrinin minimal qiyməti  

 



 
Şəkil 5.9. Bosh Group Rexroth firmasının MR seriyalı MR 33 markalı  

tənzimlənməyən radial porşenli hidravlik motorun universal işçi xarakteristikası 

1 − faydalı güc, kVt; 2 − ifrat rejim; 3 – müvəqqəti rejim;  
4 – daimi rejim; 5 – girişdəki təzyiq, MPa; ηhəc – həcmi FİƏ 



6. ROTORLU  PORŞENLİ  HİDROMAŞINLAR 

2-ci fəsildə göstərildiyi kimi rotorlu hidravlik maşınların işçi 
orqanlarının hərəkət növünün xarakterinə görə rotorlu-fırlanma 
(dişli çarxlı, vint tipli) və rotorlu-irəliləmə (aksial-porşenli və 
radial-porşenli, lövhəli) hidravlik maşınlarına bölünürlər. Bu 
fəsildə rotorlu hidromaşınlar nəzərdən keçiriləcək. 

6.1.  Rotorlu hidromaşınlar haqqında ümumi məlumat 

6.1.1. Rotorlu hidravlik maşınların xüsusiyyətləri  

Hidrointiqallarda və digər hidrosistemlərdə tətbiq edilən  
hidravlik maşınlara böyük tələblər irəli sürülür. Məsələn,  onların 
vahid gücə düşən kütləsinin və həcminin az, FİƏ-nın böyük 
olması, məhsuldarlığının (sərfin) tənzim və revers edilməsinin 
mümkünlüyü, eləcə də iti getmə əmsalının yüksək və maşınların  
etibarlı olması kimi tələblərdir. Rotorlu hidravlik maşınlar bu 
tələblərin əksəriyyətinıi tam ödəyir. 

Rotorlu hidravlik maşınlar işçi hissəsin hərəkəti fırlanan və 
ya fırlanaraq – irəliləyən həcmi hidravlik maşınlara aiddir. Belə 
maşınlarda mayenin sıxışdırılması fırlanma (dişli çarxlı, vintli 
maşınlar) və ya fırlanma ilə eyni anda irəli-geri hərəkət edən 
(rotorlu-porşenli və lövhəli maşınlar) işçi orqan vasitəsilə əldə 
edilir. 

Bu maşınların iş proseslərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir 
ki, rotor fırlandıqda işçi kameralar sorucu (giriş) boşluqdan 
vurulma (axıtma) boşluğuna və ya əksinə köçürülür. İşçi 
kameraların köçürülməsi sorucu və vurucu klapanları lüzumsuz 
(artıq) edir. Rotorlu nasoslarda sorucu və vurucu klapanların 
olmamağı onların quruluşunun xüsusiyyəti olaraq, onları porşenli 
nasoslardan ayırır. 

Rotorlu hidravlik maşınlar əsas üç hissədən: stator (gövdə), 
val ilə əlaqədə olan rotor və bir neçə sıxışdırıcıdan ibarətdir. 

Rotorlu maşınların iş prosesi üç mərhələdən ibarətdir: 
1. işçi kameranın maye ilə doldurulması; 
2. işçi kameranın təcrid edilməsi və onların köçürülməsi; 



3. mayenin işçi kameradan sıxışdırılması. 
Rotorlu nasosları porşenli nasoslardan fərqləndirən 

xüsusiyyət aşağıdakılardır: 
– onların işinin dönmə mümkünlüyü, yəni rotorlu 

nasosların hidromühərrik (hidromotor) kimi işləmə qabiliyyətinin 
olması, yəni, maye nasosa təzyiq altında verildikdə o rotoru və 
valı fırladır. Halbuki, porşenli nasoslarda bu xüsusiyyət yoxdur; 

– itigetmə əmsalının böyük olması rotorlu nasosların 
buraxıla bilən fırlanma tezliyi n = (2 ... 5) dövr/dəq (aşağı qiymət 
böyük nasoslara, yuxarı qiymət kiçik nasoslara aiddir), porşenli 
nasoslarda isə itigetmə əmsalının qiyməti çox kiçikdir; 

– bu tipli hidravlik maşınların digər xüsusiyyəti onların  
yalnız təmiz (süzülmüş,  tərkibində metal hissəciklər olmayan 
mayelər), aqressiv olmayan sürtgü mayelərlə işləməsidir. 
Mayelərə bu tələblərin qoyulması bu maşınlardakı aralıqların çox 
kiçik, stator, rotor və sıxışdırıcıların səthlərinin təmiz olması ilə 
izah edilir. 

Birinci iki xüsusiyyətin üstünlüyü olduğu halda 3-cü 
xüsusiyyət bu tipli hidravlik maşınların tətbiq sahəsini 
məhdudlaşdırır və onların su ilə işləməsini istisna edir. Buna 
səbəb suyun nasosun və hidravlik mühərrikin hissələrini korroziya 
etməsi və işçi orqanların tez dağılmasıdır.  

Qeyd edildiyi kimi sıxışdırıcıların  hərəkət xüsusiyyətinə 
görə rotorlu hidravlik maşınlar fırlanan rotorlu və irəliləyən 
rotorlu olurlar. Birincilərdə sıxışdırıcılar rotorla birgə yalnız 
fırlanma hərəkəti, ikincilərdə isə fırlanma hərəkəti ilə birlikdə 
sıxışdırıcılar rotora nəzərən eyni zamanda irəli-geri hərəkət 
edirlər. 

Fırlanan rotorlu hidravlik maşınlar dişli çarxlı və vintli 
olurlar. Dişli növlü hidravlik maşınlarda rotor və sıxışdırıcı dişli 
çarxlardır. Maye onların fırlanmasından alınan boşluqlarda 
yerləşir və maye axını fırlanma oxuna perpendikulyar müstəvidə 
hərəkət edir.  

Vintli növlü hidravlik maşınlarda rotor vint şəklindədir. Bu 
eyni zamanda sıxışdırıcıdır. Burada maye vintin fırlanma oxu 
istiqamətində (paralel istiqamətində) hərəkət edir. 



Rotorlu-irəliləyən hidravlik maşınlara şiberli (əsas olaraq 
lövhəli) və rotorlu-porşenli hidravlik maşınlar aiddir. Bunlar bir-
birilərindən sıxışdırıcıların (porşen və lövhə) formasından başqa 
maşınlarda mayenin hərəkəti və eləcə də işçi kameranın 
yaranması ilə də fərqlənirlər. 

Lövhəli hidravlik maşınlarda işçi kamera iki qonşu 
sıxışdırıcı lövhələr, rotor və statorun səthləri ilə məhdudlaşır. 

Rotorlu-porşenli nasoslar işçi kameranın vəziyyətinə görə 
radial və aksial-porşenli nasoslara ayrılır. 

Həcmi hidravlik maşınların, o cümlədən rotorlu hidravlik 
maşınların, xarakteristikaları kürəkli maşınlardakından fərqli 
olaraq valın sabit fırlanma tezliyində maşının sərfinin Q onun 
təzyiqindən p (ya basqıdan) asılılığını ifadə edir. Məsələn, sabit 
dövrlər sayında həcmi nasosun Qn = f(pn) xarakteristikası şəkil 
6.1.1, a-də və hidravlik mühərrikin Qm = f(pm) xarakteristikası 
şəkil 6.1.2, a-də verilir. Nasosun boru şəbəkəsinə işlədikdə onun 
işçi nöqtəsinin təyinatında pn = f(Qn) xarakteristikasından istifadə 
olunur (şəkil 6.1.1, b). 

Hər iki maşının nəzəri sərfi Qnəz düz xətlə göstərilir. Sabit 
dövrlər sayında (n = sabit) nasosun həqiqi verimi Qn idealdan itki 
ΔQn it qədər azdır, hidravlik mühərrikdə həqiqi (lazımi) sərf Qm isə 
ΔQm it qədər artıqdır. Hidravlik mühərrikin sərfi Qm sabit olduqda 
təzyiq pm artdıqca sızmalarını həcmi ΔQm it də artır, mühərrikin 
dövrlər sayı (n = vor) və nəzəri sərfi azalır (şəkil 6.1.2, b).   

Beləliklə, yaza bilərik: 
– nasoslar üçün: 

Qn = Qn nəz  – ΔQn it;                          (6.1.1)  

– hidravlik mühərriklər üçün: 

Qm = Qm nəz + ΔQm it.                          (6.1.2) 

Həcmi hidravlik maşınların cütlərinin aralıqları kiçik, maye 
özlülü olduğundan, bu aralıqlarda hərəkət rejimi adətən laminar 
olduğundan çox yüksək olmayan təzyiqlərdə müqavimət Puazeyl 



qanunu ilə təyin edilir. Odur ki, sızan maye sərfi aşağıdakı 
düsturla hesablanır: 

μ
Δ n

it
ApQ = ,                                (6.1.3) 

burada A – maşının və aralığın konstruksiyasından asılı olan 
əmsal; μ – dinamiki özlülük; pn – maye aralıqlardan sızdıqda 
aranın uzunluq boyu yaranan və sürtünməyə sərf olunan maşının 
təzyiqidir. 

Valın sabit fırlanma sayında rotorlu hidravlik maşınların 
veriminin (sərfin) tənzim edilməsi iki üsulla əldə edilir: 

1. Boşaldıcı (axıdıcı) klapan qurğusu nasosla (1) (şəkil 
6.1.3, a) və ya hidravlik mühərriklə (4) (şəkil 6.1.3, b) paralel 
yerləşdirilir. Bu zaman nasos qurğusunda verimin bir hissəsi 
klapan (2) vasitəsilə sorucu boruya qayıdır, mühərrikin 
qurğusunda isə gələn maye axınının bir hissəsi mühərrikə daxil 
olmadan axıdıcı boruya ötürülür.  

Nasosda təzyiq  pn  boşaldıcı klapanın tənzimlənən 
təzyiqinin pkl qiymətinə çatdıqda klapan açılmağa başlayır. pn-in 
artması ilə klapanın açılma dərəcəsi artır və bu zaman nasosun 
veriminin çox hissəsi klapandan sorucu xəttə tökülür. Deməli, 
hidravlik sistemə daxil olan maye axınının miqdarı Qq:  

Qq = Qn – ΔQkl – ΔQit  ,                     (6.1.4) 

burada ΔQkl – klapandan keçən mayenin sərfidir. 
Axıdıcı klapan açılanda hidravlik sistemdən mühərrik 

qurğusuna daxil olan sərfin Qq bir hissəsi (Qm + ΔQit) 
mühərrikdən keçir, digər hissəsi isə ΔQkl  təzyiq xətindən birbaşa 
axıtma xəttinə süzülür: 

Qq = Qm + ΔQkl + ΔQit.                     (6.1.5) 

Nasosun yaratdığı faydalı gücün və mühərrik qurğusu 
düyünündə maye axınının gücünün müəyyən hissəsi klapanda 
itdiyinə görə bu üsulla verimin tənzimlənməsi qənaətli hesab 
edilmir. 



2. Verimin tənzimlənməsini iqtisadi cəhətdən əlverişli işçi 
həcmin dəyişməsilə əldə etmək olar ki, bu da hidravlik maşının 
quruluşunun mürəkkəb və onun bahalı olmasına səbəb olur. Bu 
halda da nasosun xarakteristikası birinci haldakı kimi dəyişir. 

Çox zaman rotorlu maşınların bir iş rejimindən (n1, μ1), 
digərinə (n2, μ2) keçirilməsi lazım olur. 

İdeal verim dövrlər sayı ilə mütənasib olduğundan 
hesablama belə aparılır: 

1

2
12 n

nQQ nn =  .                              (6.1.6) 

Verimin sızmaları mayenin dinamik özlülüyü ilə əks 
mütənasibdirl: 

2

1
1 μ

μΔΔ itit QQ
2

=  .                          (6.1.7) 

Rotorlu hidravlik maşınların tam  FİƏ η həcmi FİƏ ηhəc və 
mexaniki (hidromexaniki) ηmex FİƏ-nın hasilinə bərabərdir. 
Yüksək təzyiq yaradan nasoslarda hidravliki itkilər az 
olduğundan, hidravliki FİƏ ηh çox zaman vahid götürülür. Bəzi 
yüksək dövrlər sayında həcmi FİƏ ηhəc-ın dəyişməsini nəzərə 
almaq lazımdır. 

Rotorlu hidravlik maşınlarda rotor, stator və sıxışdırıcılar 
arasındakı səthlər böyük olduğundan nasosdakı işçi proses və  
onların FİƏ-rı maşınların göstərilən hissələrinin aralıqlarında 
gedən proseslərlə təyin olunurlar. 

6.1.2. Rotorlu hidravlik maşınlar haqqında  
V.V.Mişke nəzəriyyəsi 

Rotorlu hidravlik maşınların FİƏ-ları təzyiqdən p, bucaq 
sürətindən ω və mayenin özlülüyündən μ  asılıdır. 

V.V.Mişke tərəfindən verilə rotorlu maşınların ümumi 
nəzəriyyəsinə görə rotorlu nasosların FİƏ-ları və eləcə də rotorlu 
hidromaşınların iş rejimlərinin ölçüsüz oxşarlıq meyarından 
(kriteriyalardan) asılıdır: 



μω
σ p

= ,                                  (6.1.8) 

bu Zommerfeld-Mişke kriteriyası σ adlanır. 
Bu kriteriyanı σ iki kriteriyanın (Reynolds Re və Eyler Eu) 

hasili kimi göstərmək olar: 

EuRepd
d
dp

⋅≈== 2v
v

v
v

ρνμω
σ  .                (6.1.9) 

Bundan başqa bu meyara aralığın bir divarının digərinə görə 
sürtünmə hərəkəti nəticəsində alınan sərf Qs ilə həmin aralıqdakı 
təzyiq düşküsü nəticəsində yaranan basqı axınının sərflərinin Qb 
nisbəti ilə tərs mütənasib olan kəmiyyət kimi baxmaq olar. 

Hidravlikadan bilirik ki, aralığın vahid enindən keçən maye 
sərfi orta sürətlə hesablanır: 

δ
2
v

=fq                                 (6.1.10) 

burada δ – aralığın qalınlığıdır. 
Digər tərəfdən 

l

p
qb μ

δ
12

3
ñöð=                             (6.1.11) 

 
burada psür = p1 – p2 -dir. 

(6.1.10) tənliyini (6.1.11)-ə böldükdə və psür = pn, v = ωD 
və l = D qəbul etdikdə alınır: 

σδδ
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f ~~= ,                (6.1.12) 

burada D – hidromaşının xarakter ölçüsü, δ - aralıqdır. 
σ-nın böyük olmayan dəyişmə sərhədi təcrübədə 

doğruluğunu sübut edən Mişkenin nəzəriyyəsinə görə rotorlu 



nasosların həcmi FİƏ düz xətlə azalır. Mexaniki FİƏ isə σ-nın 
böyüməsi ilə artır. 

σ-nın böyük qiymətlərində (pn böyük və μ az olduqda) 
Mişkenin nəzəriyyəsi düz olmur. Buna da səbəb aralıqdakı 
sürtünən səthlərlə maye sıxışdırılır və quru sürtünmə alınır. 
Bunun nəticəsində hidromexaniki FİƏ ηmex azalır. Nasosun 
ümumi FİƏ σ-nın müəyyən optimal qiymətə nəzərən artması ilə 
artır, sonra isə azalır (şəkil 6.1.4). 

Beləliklə, şəkil 6.1.4-dən görünür ki, FİƏ maksimal olan 
hər rotorlu nasosun Mişke kriteriyasının optimal qiyməti ilə 
müəyyən edilən optimal iş rejimi vardır. Əgər σ-nı müəyyən edən 
üç amildən (pn, ω və ya μ) ikisi sabit olub, birinin qiyməti dəyişən 
olarsa, onda həmin nasos üçün bu halda həmin amillərin optimal 
qiyməti haqqında danışmaq olar. 

μ-nün optimal qiyməti nasosun quruluşundan və 
ölçüsündən asılıdır. 

Şəkil 6.1.5-də dövrlər sayı sabit olduqda (n = const) 
təcrübədən alınmış dörd müxtəlif işçi həcmli qn rotorlu nasoslar 
üçün 4 xarakteristika (1; 2; 3 və 4) əyriləri Qn = f(pn) 
göstərilmişdir. 1-ci əyri qn max üçündür. Topoqrafik şəkildən 
görünür ki, nasosun ümumi FİƏ təzyiqdən asılı olduğundan 
nasosun işçi həcmi qn azaldıqda onun FİƏ nəzərə çarpan dərəcədə 
azalır. 

Rotorlu nasosların kavitasiya xarakteristikalarını porşenli 
nasoslardakı kimi pn = const; n = const olduqda və girişdəki ps 
təzyiqini tədricən azaltmaqla çıxarmaq olar. 

6.1.3. Rotorlu hidravlik maşınların sınaq verilənlərinin    
π –teoreminin tətbiqi ilə işlənməsi 

Rotorlu hidravlik maşınların işində baş verən proseslərin 
fiziki mahiyyətini nəzərə alan və reqressiyanın (asılılığın) riyazi 
modeli ölçüsüz oxşarlıq kriteriyalar və ölçülər analizi nəzəriyyəsi 
əsasında qurulan modellər əsasında aparmaq olar. 



Məlumdur ki, həcmi hidravlik maşınların daxilindəki 
sızmalar onların həcmi FİƏ ilə nəzərə alınır və aşağıdakılardan 
asılıdırlar: 

– hidravlik maşınların daxilindəki ara məsafələrindən; 
– işçi mayenin özlülüyündən μ = vρ; 
– işçi təzyiqdən p;  
– nasosun işçi kameralarının tam dolmasından və s. 
Qəbul etmək olar ki, bir tipli və bir sırada olan rotorlu 

hidravlik maşınların bütün xətti ölçüləri, o cümlədən ara 
məsafələri onların işçi həcminin q funksiyasıdır. Bu maşınların 
sürətləri isə valın dövrlər sayının onların hər hansı bir xarakterik 
ölçüsünə olan hasili ilə mütənasibdir. Öz növbəsində hər maşının 
xarakterik ölçüsü, həmçinin onların işçi həcmindən q asılıdır.  
Bunları nəzərə alaraq, onda qəbul etmək olar ki, həcmi hidravlik 
maşınların sızmalardan asılı olaraq həcmi FİƏ ηhəc = η (“həc” 
indeksini  buraxırıq) aşağıdakı funksional əlaqələr şəklində 
göstərilə bilər: 

η = η (p, n, q, ν, ρ),                        (6.1.13) 

 Mötərizədə olan qiymətləri ölçüsüz komplekslərə  gətirib 
çıxarmaq olar. Bunun üçün  π – teoremindən istifadə etmək 
lazımdır. 

π – teoreminin nəzəriyyəsinə görə fiziki proseslərin təsvir 
edən xarakterizə ölçülü parametrlər arasındakı funksional şəkilli 
riyazi modeli: 

f = f (a1, a2, a3, ... ai, ... an)                  (6.1.14) 

ölçüsüz komplekslərdən πi ibarət :  

φ = φ (π1, π2, π3, ..., πi,... πn-m)              (6.1.15) 

asılılığı şəklinə çevirmək olar. Bununla ölçüsüz komplekslərin πi 
sayı i ilkin fiziki parametrlərinin sayından  n az olacaq, yəni          
i = n – m olacaqdır, harada ki, m – əsas ölçü vahidlərinin sayıdır. 

Verilən halda (6.1.13) düstur üç əsas ölçü vahidləri (m = 3, 
bunlar: kütlə M [kq], uzunluq L  [m] və zaman T [san]) ilə ölçüləri 
ifadə edilən 5 sərbəst dəyişən arqument (n = 5) daxildir. Nəticə 



etibarı ilə ölçüsüz π  kriteriyaların sayı  i = m – n = 5 – 3 = 2 
olmalıdır. 

Kriteriyaların tərkibini təyin etmək üçün düsturları elə 
qurmaq tövsiyə olunur ki, hər bir düstura üç ilkin ölçülü 
dəyişənlər а1, а2, а3, daxil olsun, yerdə qalan a4 və a5 ölçülü 
dəyişənlər düstura növbə ilə daxil olunmalıdır. 

 (6.1.14) tənliyi üçün qəbul edək: 
 – a1 = ρ , işçi mayenin sıxlığı, [ρ] = ML-3;  
 – a2 = v ,  işçi mayenin özlülüyü, [v] =L2T-1; 
 – a3 = n,  maşın valının dövrlər sayı, [n] = T-1;  
 – a4 = p, işçi təzyiqi, [p] = ML-1T-z;  
 – a5 = q, maşının işçi həcmi, [q] = L3.  

Onda əldə edərik:  

π1 = ρ x1 ν y1  n z1 p;                            (6.1.16) 

π2 = ρ x2 ν y2  n z2 q.                            (6.1.17) 

 Kriteriyaların ölçüsüz olmasını nəzərə alaraq, (6.1.16) və 
(6.1.17) tənlikləri üçün yazmaq olar: 

π1 =( ML-3)x1 ·(L2T-1) y1 ·(T-1) z1·ML-1T-2= M0L0T0;      (6.1.18) 

π2=( ML-3)x2 ·(L2T-1) y2 ·(T-1) z2 · L3= M0L0T0.      (6.1.19) 

π1 kriteriyası üçün uyğun parametr dərəcəsi göstəricilərini 
bərabərləşdirib aşağıdakı 3 tənliyini alarıq:                              

                                        M:       x1+1 = 0; 
L:     –3 x1 + 2y1 – 1 = 0; 
T:     – y1 – z1  – 2 = 0.  

Düsturlar sisteminin həll edilməsi nəticəsində π1 kriteriyası 
üçün tapılır:  

x1 = 1, y1 = –1 və  z1 = –1. 

Sistem tənliyinin həllindən alınan qiymətlər ölçüsüz 
kompleksi almağa imkan verir: 
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hansı ki, alman fiziki A. Zommerfeld (1868 – 1951) adını daşıyır 
və hərdən bu kompleks Zommerfeld–Mişke kriteriyası da 
adlandırılır 
 Analoji olaraq,  həmin səpkidə π2 kriteriyası üçün (6.1.19) 
həll etdikdə, alırıq: 
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 Bu ölçüsüz ifadəni dəyişdikdən sonra aşağıdakı şəkildə 
göstərmək olar: 
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harada ki,   3 q   –  sızmalar keçən ara məsafənin ölçüləridir. 
Beləliklə, ilkin ölçülü tənliyi ηhəc = ηhəc (p, n, q, ν, ρ)            

π nəzəriyyəsinə əsasən ölçüsüz iki dəyişənli tənlik ilə əvəzlədik:       
ηhəc = ηhəc (π1, π2), yəni itkilərdən asılı olan həcmli FİƏ iki 
ölçüsüz kriteriya ilə  (π1   və π2) xarakterizə oluna bilər: 
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Bu zaman π1 kriteriyası  itkilərin  işçi mayenin özüllüyündən 
asılıdır, π2 kriteriyası isə təzyiqin qalxıb düşməsindən asılı olan 
itkiləri xarakterizə edir. 

(6.1.16) və (6.1.17) tənliklərinə daxil olan parametrlərinin 
digər kombinasiyalarından istifadə edərək müxtəlif fiziki 
mahiyyət daşıyan ölçüsüz  parametrləri əldə etmək olar, məsələn 
Reynolds ədədinin analoqu olan ölçüsüz  parametri: 
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Göstərilən kriteriyaları istifadə etməklə rotorlu hidravlik 
maşınların  xarakteristikalarını müqayisə etmək çox rahatdır.  

Alınan nəticələri ümumiləşdirərək, rotorlu hidravlik 
maşınların təcrübi məlumatlarının işlənməsi üçün birinci 
yaxınlaşmada reqressiyanın riyazi modeli qismində aşağıdakı 
modeldən istifadə etmək olar: 
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Verilən model müəyyən fiziki məna daşıyır, lakin həcmi 
rotorlu nasoslarda və hidravlik mühərriklərdə verilən riyazi 
modellərin fiziki proseslərə adekvat olub olması eksperimental 
yoxlamanı tələb edir. 

6. 1.4. Qaz-maye qarışığının xüsusiyyətləri 
və onların rotorlu hidravlik maşınların işinə təsiri 

Məlumdur ki, bütün mayelər müəyyən miqdarda qazları həll 
edir. Qazların mayelərdə həll olunma qabiliyyəti təzyiqdən, 
temperaturdan, işçi mayenin və qazın növlərindən asılıdır. 

Henri qanununa görə maye doyana qədər onda həll ola bilən 
qazın nisbi qiyməti onun səthindəki təzyiqlə düz mütənasibdir. 
Mayedə həll olunan qazın həcmini Vq aşağıdakı düsturla 
hesablamaq olar: 
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VkV ⋅=                              (6.1.26) 

burada Vq  – həll olmuş qazın həcmi (760 mm c. süt. və 0oC-də);   
Vm – mayenin həcmi; p1 və p2  – maye ilə təmasda olan qazın ilkin 
və son təzyiqləri; k – mayedə qazın həllolma əmsalıdır.  

Tədqiqatlar göstərir ki, mayedə həll olmuş halda (homogen 
qarışığı) qazın olması mayenin mexaniki xassələrinə əhəmiyyətli 



təsir göstərmir. Lakin, hidravlik sistemin və ya hidravlik maşının 
hər hansı nöqtəsində təzyiq azalarsa, həll olunmuş qaz mayedən 
kiçik qabarcıqlar şəklində ayrılaraq qaz-maye mexaniki qarışığı 
(heterogen qarışığı) əmələ gətirir və işçi mayenin xassələrini xeyli 
dərəcədə pisləşdirir – onun elastiklik modulunu aşağı salır.  

Hidravlik sistemlərdə tətbiq olunan mineral yağlarda 
havanın həll olmasının həcmi atmosfer təzyiqində maye həcminin 
təqribən ~10%-nə (k = 0,10) bərabərdir. Hava-su sistemi üçün 
həllolma əmsalı k = 0,16 təşkil edir. Yağın sıxlığının artması ilə 
havanın həll olması azalır, temperaturun dəyişməsi isə havanın 
yağda həll olmasına az təsir edir.  

Oksigenin mineral mayedə həll olması, atmosfer havasına 
nisbətən daha yüksəkdir. Tədqiqatlara görə mayedə həll olmuş 
havanın tərkibində atmosfer havasına nisbətən 40...50% artıq 
oksigen var. Bu da mayeni oksidləşdirir və hidravlik sistemin 
daxili səthlərini  korroziyaya məruz edir və rezin hissələrini 
sıradan çıxarır. 
 Aşağıdakı cədvəldə geniş istifadə olunan mayelərdə 20oC-də 
havanın  k-həllolma əmsalları k verilmişdir. 

                                                                     Cədvəl 6.1.1 
20oC-də havanın  mayelərdə  həllolma əmsalı k 

 
 Maye k 
1 12 markalı transformator yağı  0,0828 
2 12 markalı sənaye yağı 0,0759 
3 AMQ-10 mineral yağı 0,1038 
4 Kerosin (ağ neft) 0,1270 
5 Su 0,160 

 Havanın mineral yağlarda həll olması yağın növündən 
asılıdır və sıxlığın artması ilə azalır. Sıxlığı 820 və 900 kq/m3 
bərabər olan yağların həllolma əmsalı k uyğun olaraq 0,10 və 0,08 
təşkil edir. 
 Kiçik özlülü yağlarda havanın həll olması, özlülüyü yüksək 
olan yağlara nisbətən çoxdur. 



 Temperaturun artması ilə havanın yağda həll olması praktiki 
olaraq sabit qalır. Misal üçün, 30oC-də havanın ağ neftdə 
(kerosin) həllolma əmsalı 0,12-yə bərabərdir və 20oC-də isə bu 
qiymət cəmi  0,125-ə qədər artır. 
 Sonuncu amili, qazın (havanın) təzyiqi altında olan və geniş 
temperatur diapazonunda işləyən hidravlik sistemlərin layihə 
edilməsində nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, həll olan qazın 
həcminin dəyişməsi (istilikdən genişlənməsi) mayenin qazla 
doyması şərtini poza bilər. 
 Misal üçün, saxlama temperaturu 20oC-də hava ilə doymuş 
mayenin hidrosisteminin temperaturunun 80...90oC-yə qədər 
artması zamanı maye həcminin doyması 25...30% olacaq və 
havanın ayrılması nəticəsində yeni temperatur üçün yeni tarazlıq 
halına qədər baş verir və hidrosistemlərdə köpük əmələ gəlir. Bu 
hidravlik sistemin dalan (tupik) xətlərində və ya bir işçi xətti olan 
sistemlərində müşahidə oluna bilər. Misal üçün, sadə hidravlik 
əyləc sistemlərində mayenin qızması zamanı havanın ayrılması 
nəticəsində işə yararsız, maye ilə hava qarışığı əmələ gələ bilər. 
 Vahid həcmdə yağın qazla doyması müddətinin vaxtı onun 
səthinin böyüklüyündən və eləcə də bu səthin coşma 
(həyəcanlanma) dərəcəsindən asılıdır. Mayenin intensiv 
qarışdırılması zamanı mayenin doyması prosesi bir neçə dəqiqədə 
baş verir. Sakit halda isə bu proses saatlarla çəkə bilər. 
 Qazın mayedə doyana qədər həll olması təzyiqlə düz 
mütənasibdir. Belə ki, təzyiqin qiymətinin aşağı düşməsi hadisəsi 
hidravlik sistemlərin boru xətlərində maye axınının sürət və 
istiqamətinin dəyişməsi zamanı baş verə bilər.         
  Cədvəl 6.1.2-də  20oC-də AMQ-10 yağından havanın 
ayrılma əmsalının vakuumun pvak və mütləq təzyiqinin pmüt 
qiymətlərindən asılılığı verilmişdir.  

Qazın mayedən ayrılması, onda həll olmasına nisbətən daha 
intensivdir. Lakin həllolma və ayrılma intensivliyi  əsasən eyni bir 
amildən asılıdır. Əsasən də mayenin coşma dərəcəsi əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərir. Sirkulyasiyalı və ya bu kimi üsulla 
coşdurulan mayedən qazın ayrılması prosesi bir neçə saniyədə və 
ya daha da tez baş verir. 



Cədvəl 6.1.2  
AMQ-10 yağından havanın ayrılma əmsalının  

təzyiqdən asılılığı 
 

pvak , mm c. süt. 115 200 315 400 500 595 720 747 

pmüt , mm c. süt. 645 560 445 360 260 165 40 13 

Havanın ayrılma 
əmsalı,  %-la 1,4 2,7 3,75 5,1 6,4 7,7 9,1 9,6 

 
Mayenin baxılan xüsusiyyəti (xassəsi) hidrosistemin işi 

üçün əhəmiyyətli rol oynayır, belə ki, qazın olması hidravlik 
sistemin və onun aqreqatlarının işini pisləşdirir və bir çox halda 
işini tamamilə pozur. Xüsusilə də qazın olması  kavitasiya 
hadisəsinin baş verməsini tezləşdirir. Təzyiqin aşağı yerlərində 
mayedən ayrılmış qaz hidravlik maşının (nasosun) işçi 
boşluqlarını qismən də olsa doldurur və onun məhsuldarlığını 
azaldaraq normal iş rejimini pisləşdirir. Müşahidələr göstərir ki, 
nasosa girişdə vakuum 200...250 mm c. süt. bərabər olduqda 
havanın ayrılması səbəbindən, mineral yağ axını bulanır; 
380...400 mm c. süt. vakuum qiymətində mayedən ayrılan 
havanın miqdarı o qədər olur ki, yağın rəngi kəskin surətdə 
dəyişərək gözlə görünən qabarcıqlar əmələ gəltirir və çəndəki 
vakuumun qiyməti 450 mm c. süt.-na bərabər olduqda çəndən 
boru ilə nasosa daxil olan yağ köpüyə çevrilir. 

Hava (qaz) mayedə mexaniki qarışıq şəklində də ola bilər. 
Belə ki, qabarcıqların ölçülərindən asılı olaraq, bu qarışıq kiçik və 
ya böyük dayanıqlığa malik olur. Xüsusilə də qabarcıqların 
ölçülərindən  (diametri ~ 0,4...0,8 mk-ə bərabər) və mayenin 
özlülüyü ilə xarakterizə olunan müəyyən şəraitlərdə hava 
qabarcıqlarının sıxışdırılması sürəti o qədər kiçik olur ki, hava 
yağda qarışıqla birgə bir neçə sutka ərzində qala bilər. 
 Adətən iş zamanı hidrosistemin işçi mayesində (yağda) 
təxminən 0,5...5% həll olmamış halda hava maye ilə sirkulyasiya 
edir. Ümumiyyətlə, hidosistemin konstruksiyasından və istismar 



şəraitindən asılı olaraq mayenin ümumi həcminin 10...15%-nə 
qədərini hava təşkil edə bilər. 
 Hidravlik sistemin istismarı zamanı müxtəlif ölçülü hava 
qabarcıqlarından yaranan köpük əmələ gələ bilər. Köpüyün yuxarı 
hissəsində bir-birinə yapışıq iri ölçülü, aşağı hissədə isə kiçik 
ölçülü və qonşu divarı olmayan qabarcıqlar yerləşir.  

Köpük yağın yağlama qabiliyyətini aşağı salaraq onu 
oksidləşdirir və hidravlik aqreqatların metal hissələrini 
korroziyaya uğradır. Maye ilə havanı ayıran səthin sahəsinin 
böyük olması nəticəsində köpükdə oksidləşməni və digər kimyəvi 
reaksiyaların sürətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Dayanıqlı 
köpük vaxt keçdikcə özlülü birləşməyə çevrilərək aqreqatın 
səthində toplaşır və hidrosistemin normal işini poza bilir. Yağın 
özlülüyü yüksək olduqca onun köpüyünün dayanıqlığı da bir o 
qədər böyük olur. 
 Köpüyün dayanıqlığı və əmələgəlmə intensivliyi 
temperaturdan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Köpüyün dayanıqlığı 
əmələgəlmə intensivliyindən fərqli olaraq temperaturun artması 
ilə azalır. Temperaturun 70oC-dən böyük qiymətlərində köpük tez 
dağılır. 
 Köpüyün əmələ gəlməsi mayenin tipindən də asılıdır. Misal 
üçün, mineral yağlar dayanıqlı köpük, eyni özlülü gənəgərçək 
yağı isə tez dağılan köpük əmələ gətirir. 
 Yağda cüzi miqdarda (0,1%-dən az) belə sərbəst və ya həll 
olmuş şəkildə suyun mövcud olması köpüyün əmələ gəlməsini 
kəskin surətdə tezləşdirir və emulsiyanın əmələ gəlməsinə səbəb 
olur. Emulsiyanın əmələ gəlməsi ilk növbədə su damcılarının 
hidravlik maşınlarını keçərkən mexaniki parçalanması nəticəsində 
baş verir. Əsasən də su, işçi mayedə emulsiya şəklində mövcud 
olduqda, daha çox mənfi təsir göstərir. 

Məlum olduğu kimi, havanın (qazın) sıxılması işçi mayenin 
özünün sıxılmasına nisbətən min dəfələrlə böyükdür (havanın 
elastiklik modulu təqribən mütləq təzyiqin qiymətinə bərabərdir). 
Mayedə hava qabarcıqlarının mövcud olması onun elastiklik 
modulunu əhəmiyyətli dərəcədə azaldaraq hidravlik 
mexanizmlərin sərtliyini azaldır (hidravlik mühərrikin işçi 



orqanlarını, xüsusilə də çıxış bəndinin yerdəyişməsinin qiyməti 
ilə xarakterizə olunur). 
 15 MPa təzyiqində (atmosfer təzyiqinə gətirilmiş) tərkibində  
1% qaz olan qaz-maye qarışığının elastik modulu bircinsli 
mayeyə nisbətən 2 dəfə azdır. Hətta AMQ-10 yağının tərkibində 
0,1% havanın olması elastik modulu atmosfer təzyiqində 175 dən   
140  MPa  təzyiqə qədər azalır. Elastik modulunun azalması hava 
qabarcıqlarının ölçülərindən asılı deyil və onun həcmlərinin 
cəminin artması ilə getdikcə azalacaqdır. 
 Mayedə həll olmamış havanın mövcud olması bəndlərin 
hərəkətinin səlisliyini pozur, hidravlik maşınların (nasosların) 
məhsuldarlığını azaldır və eləcə də hidravlik zərbələrin 
nəticəsində onların xidmət müddətini azaldır. Bundan başqa, həll 
olmamış hava hidravlik sistemlərin işində, xüsusilə də izləyici 
tipli sistemlərdə ləngimələr yaradır. Ləngimələrin səbəbi onunla 
izah olunur ki, hidrosistemin həcmi, təzyiqin artması ilə sıxılacaq 
işçi mayenin həcmi qədər artır.  
 Buna görə də hidravlik mühərriklərin işçi boşluğunda 
təzyiqin artması üçün əvvəlcə ilkin müqaviməti aradan 
qaldırmağa sistemə müəyyən miqdarda maye verilməlidir. Hansı 
ki, bu işçi təzyiqə qədər hava qabarcıqlarının sıxılması üçün 
həcmin dəyişməsini kompensasiya etməlidir. 

Mayedə həll olmamış hava, maye ilə birgə adətən təzyiqin 
atmosfer təzyiqindən olduqca aşağı olan sorma borusuna və 
həcmi nasosun işçi kamerasına daxil olur. Bu səbəbdən də hava 
burada genişlənir və bununla da kameradakı mayenin faydalı 
həcmini azaldır. 

Tutaq ki, ilkin təzyiqdə (çəndəki təzyiqdə) po maye 
mühitinin vahid həcmində Vo  həcmdə  həll olmamış hava var. 
Sorma kamerasında bu havanın ps təzyiqinə qədər genişlənməsi 
nəticəsində onun həcmi artır (qəbul edirik ki, havanın 
genişlənməsi və sıxılması prosesi izotermik sikllə baş  verir). 
Bunu təzyiq və həcm arasındakı asılılığı  pV = const  tənliyi 
şəklində vermək olar: 

s

o
оs p

pVV =  ,                              (6.1.27) 



burada, Vo – sistemin maye çənində ilkin po təzyiqində vahid 
maye həcmində havanın  miqdarı; Vs – nasosun sorma 
kamerasında ps təzyiqində vahid maye həcmində havanın 
miqdarıdır.  
 Bu havanın vurma kamerasında vurma təzyiqə pv qədər 
sıxılmasından nasosun çıxışında onun həcmi azalır və belə ifadə 
olunur;  

v

s
sv p

pVV =  ,                            (6.1.28) 

Bunun nəticəsində nasosda ΔV miqdarda verim itkisi baş 
verir: 

ΔV = Vs – Vv ,                           (6.1.29) 

burada, Vv – nasosun çıxışında pv təzyiqində mayenin vahid 
həcmində havanın miqdarıdır.  
 (6.1.27) və (6.1.28) ifadələrindən Vs və Vv-in qiymətlərini 
yerinə yazsaq alarıq: 
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pVV −=Δ                         (6.1.30) 

Hesablamalar işçi mayenin vahid həcmi üçün aparıldığına  
görə havanın mövcud olmasının verim itkisi nasosun həcmi FİƏ-
da özünü büruzə verir: 
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Nasosda zərərli fəzanın (“ölü” həcminin) c olmasının həcmi 

xarakteristikaya təsiri həll olmamış havanın təsirindən daha 
çoxdur. Belə ki, nasosun çıxışında porşenlə sıxışdırılan hava ilə 
maye qarışığının bir hissəsi bu boşluqda onun təzyiqinin pv 
qiymətinə qədər artmasına sərf olunur. 

Təzyiqin ps-dən pv-ə qədər artması zamanı, nasosun bir 
siklində (q + c, q – nasosun işçi həcmidir) həcmi (havanın 
sıxılması nəticəsində nasosun veriminin həcmi itkiləri) dolduran 



maye tərkibində olan havanın həcminin azalmasını zərərli fəzanı 
nəzərə almaqla aşağıdakı ifadədən hesablamaq olar: 
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Buna uyğun olaraq, pn təzyiqində nasosun faydalı (effektiv) 
veriminin azalması aşağıdakı kimi olacaq: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−=−=

v

s
s

s

o
of p

pV
p
pVcqqqqq Δ             (6.1.33)  

 
burada, qf  –  pv təzyiqində nasosun faydalı (effektiv) verimi;  Δq – 
təzyiqin ps-dən  pv-ə  qədər artması zamanı (q + c) həcmini 
dolduran maye tərkibində olan havanın həcminin dəyişməsidir.  
 Bu halda nasosun həcmi FİƏ olacaqdır: 
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Bu tənlikdən alınır ki, c/q-ün uyğun qiymətlərində və eləcə 
də havanın miqdarının, pv, po və ps müxtəlif qiymətlərində həcmi 
itkilər çox böyük ola bilər. Belə ki, mayedə  5% həll olmamış 
hava və c/q = 0,1  pv = 20 MPa, po = 0,1 MPa və ps = 0,05 MPa  
olduqda nasosun həcmi FİƏ ~ 0,89 təşkil edir (sorma 
kamerasında havanın ayrılması nəzərə alınmır). 

Aydındır ki, havanın miqdarının (həcminin) müəyyən 
qiymətində nasosun verimi sıfıra bərabər olacaq. Bu o vaxt baş 
verəcək ki, sorma kamerasındakı təzyiqə nisbətən zərərli fəzada 
sıxılmış havanın həcmi nasosun bir dövründə onun işçi 
elementlərinin (sıxışdırıcısının) boşaltdığı həcmə bərabər olacaq. 

Tədqiqatlar göstərir ki, yağ nəql edən porşenli hidravlik 
maşınların veriminin azalmasına səbəb yağın köpüklənməsidir.  
Bunun nəticəsində də maşınların işçi boşluğu ikifazalı qaz-maye 
sistemi ilə dolmuş olur. Rotorlu nasosların silindrlərində zərərli 
fəza (“ölü” həcm) mövcuddur. Təyin olunmuşdur ki, 



silindrlərdəki qaz-maye qarışığı ilə dolmuş zərərli fəzanın 
həcminin təsiri sorma zamanı vakuumun artması ilə artır.  
 



 
Şəkil 6.1.1. Rotorlu hidravlik nasosların xarakteristikası 

a – Qn = f(pn); b – pn = f(Qn) 
 

 
Şəkil 6.1.2. Rotorlu hidravlik mühərriklərin xarakteristikası 

 
a – pm = f(Qm), (mühərrikin sabit dövrlər sayında nm);  
b – pm = f(Qm) (mühərrikin sabit həqiqi sərfində Qm). 

 

 
Şəkil 6.1.3. Axıdıcı klapanın rotorlu hidravlik maşınının 

(a – nasosun; b – hidromotorun) sxeminə  qoşulması. 

1 –  rotorlu nasos; 2 – axıdıcı (boşaldıcı) klapan;  
3 – drossel (ventil); 4 – rotorlu mühərrik 
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Şəkil 6.1.4. Rotorlu nasosun FİƏ-nın σ kriteriyasından asılılığı. 
 

 
Şəkil 6.1.5. Rotorlu nasosun topoqrafik xarakteristikası 



6.2. Radial-porşenli hidromaşınlar 

Radial porşenli hidravlik maşınlar nasos və hidravlik  
motorlar kimi istifadə olunur. Adətən onlar konstruksiyasından 
asılı olaraq yerinə yetirmə işinə  görə dönmə funksiyasına (dönmə 
qabiliyyətinə) malikdir, yəni radial porşenli hidravlik maşınlar 
həm nasos və həm də hidravlik mühərrik kimi işləyə bilər. Bu 
hidravlik maşınların müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar 
yüksək təzyiq yaradaraq (nasos rejimində), böyük sabit və ya 
tənzimlənmə sərflərinə malikdirlər.  

İstehsal olunan rotorlu radial-porşenli maşınlar, 
konstruksiyarından və ölçülərdən asılı olaraq müxtəlif sərflərə və 
təzyiqlərə malikdirlər.  

Radial-porşenli nasosların işçi həcmi 0,5...100 sm3 olaraq 
vurma təzyiqi 70 MPa və dəqiqədə 1000...3000 dövrlər sayında  
verimi 400 dm3/dəq ola bilər.  

Birtəsirli ekssentrikli vallı radial-porşenli hidromotorların  
işçi həcmi 10....8500 sm3 arasında olub, girişində 30 MPa-da 
0,5...2000 dövr/dəq dövrlər sayında çıxış valında 32 kNm fırladıcı 
moment yarada bilərlər. 

Çöxtəsirli radial-porşenli hidromotorların işçi həcmi 
200....8000 sm3 qiymətlər arasında olub, işçi mayenin maksimal 
təzyiqində 45 MPa-da 1...300 dövr/dəq sayında 45 kNm moment 
yarada bilirlər. 

Tənzimlənən radial-porşenli hidromotorların işçi həcmi 
200....5500 sm3 arasında dəyişərək, 30 MPa – maksimal giriş işçi 
təzyiqində 1...1000 dövr/dəq sayında 22000 Nm fırladıcı moment 
yarada bilir. 

6.2.1. Radial-porşenli hidromaşınların iş prinsipi 

Radial porşenli hidravlik maşınların sxemi şəkil 6.2.1-də 
göstərilmişdir. Onlar oxları ekssentrikli yerləşən (O' və O 
nöqtələri) stator 1 və rotor 2-dən ibarətdir. Rotorun daxilində olan 
radial silindrik yuvalarda baş hissənin sferik forması olan 
porşenlər 3 yerləşdirilir. Bu porşenlərin başlıqları statorun daxili 
səthinə söykənir.  



İşçi silindrlər rotorun fırlanma oxuna perpendikulyar 
müstəvidə ulduzşəkilli formada yerləşir və onların oxları ümumi 
bir nöqtədə – rotorun mərkəzində O kəsişir. 

Rotor porşenlərlə birlikdə silindr bloku təşkil edir hansı ki,  
paylayıcı val 4 ətrafında fırlanaraq, onun daxilində olan porşenlər 
fırlanma və eyni zamanda irəli-geri hərəkətlərdə iştirak edirlər. Bu 
porşenlərin stator 1 oymağının daxili səthinə sıxılması maye 
axınının mərkəzdənqaçma qüvvəsinin və daxilində olan yayların 
təsiri ilə baş verir. 

Radial porşenli hidravlik maşın nasos rejimində işləyərkən, 
rotor fırlanaraq, porşenlərini daxili kanalları ardıcıllıqla hidravlik 
maşının qəbuledici (sorma) boşluğu 5 ilə birləşdirilir, bu zaman 
porşenlər paylayıcı valın mərkəzindən uzaqlaşırlar. Həmin vaxt 
ərzində porşenlərin altında işçi həcm artdığına görə maye daxil 
olur. 

Porşenlər əksinə, paylayıcı valın mərkəzinə yaxınlaşdıqda 
paylayıcı val vasitəsilə vurucu boşluq 6 ilə birləşib, işçi həcm 
azalıb mayeni sıxışdırıb nasosdan xaric edir. 

Radial porşenli hidravlik maşın mühərrik rejimində 
işləyərkən, boşluqdan 5 işçi maye təzyiq altında daxil olub, 
porşenləri itələyərək rotoru (və ya statoru) fırlanma hərəkətinə 
gətirərək, 6 saylı boşluqdan  maşını tərk edir. 

Porşenlərin statora toxunma nəticəsində qüvvələrin 
ötürülməsi bilavasitə kontaktdan (şəkil 6.2.1) və ya başqa 
diyircəklərlə (şəkil 6.2.2) də ötürülə bilər. Adətən porşenlə və 
statorun istiqamətləndirici səthlə sürtünmə qüvvəsini azaltmaq 
məqsədilə porşenin başlığında xüsusi diyircəkli yastıq yerləşdirilir 
(şəkil 6.2.2, a). Bunun nəticəsində porşenlərin sürtünmə 
müqaviməti yastığın diyirlənmə müqaviməti ilə əvəz olunur. 

Rotor və statorun oxları arasında ekssentrisitet e porşenin 
gediş yolunu müəyyənləşdirir və bunun nəticəsi olaraq hidravlik 
maşının sərfini təyin edir (şəkil 6.2.1). Radial-porşenli 
hidromaşının statorun radial istiqamətdə yerdəyişməsi nəticəsində 
ekssentrisitetin e qiymətini dəyişməklə nasosun və mühərrikin 
işləməsi  zamanı onların sərfini dəyişmək olar. Əgər radial-
porşenli hidromaşının konstruksiyasında statorun sıfır 



vəziyyətdən hər iki tərəfə yerdəyişməsi nəzərdə tutulubsa, onda 
nasos rejimində işləmə zamanı maye axınının, motor rejimində isə 
valın fırlanma istiqamətini dəyişmək mümkündür. 

Yuxarıda baxılan silindr formalı statorlu radial-porşenli 
hidromaşının bir dövr ərzində hər porşeni bir tam sikli yerinə 
yetirir, yəni porşenlərin işi birtəsirlidir. Bu tipli hidromaşınlar, 
adətən nasos kimi istifadə olunurlar. Əyər bir dövr ərzində hər 
porşen bir neçə tam sikli yerinə yetirirsə, yəni porşenlər bir 
dövrdə  bir neçə dəfə irəli-geri tam hərəkət edirsə,  onda bu radial-
porşenli hidromaşın çöxtəsirlidir. Çoxtəsirli radial-porşenli 
hidromaşınlar daha çox hidravlik mühərriklər kimi tətbiq 
olunurlar. 

İkitəsirli rotorlu radial-porşenli hidromaşınların prinsipial 
sxemi şəkil 6.2.3-də göstərilib. Statorun daxilində yerləşən 
həlqənin 1 səthinin ellips şəkilli olmasına görə rotorun 3 bir dövr 
ərzində porşenlər 2 paylayıcı sapfanın 4 ətrafında iki tam sikl 
yerinə yetirir. İkitəsirli hidravlik mühərriklərin birtəsirli hidravlik 
mühərriklərdən fərqlənməsi ellips şəkilli stator həlqəsindən başqa 
paylayıcı sapfanın digər konstruksiyasından ibarətdir. İkitəsirli 
radial-porşenli  hidravlik mühərriklərdə maye sərfi, porşenlərin 
sayı və digər parametrləri eyni olduqda çıxış valında moment 
birtəsirli hidravlik mühərrikə nisbətən iki dəfə artıq, fırlanma 
sürəti isə iki dəfə az olur. 

6.2.2. Rotorlu radial-porşenli hidromaşınların 
 kinematikası 

Maşının bir porşen üçün kinematik sxemi şəkil 6.2.4-də 
verilmişdir. Şəkildən görünür ki, bu mexanizm çarxqolu-
sürgüqolu mexanizminin inversiyasıdır (bir növüdür). Radiusu 
OO′ = e olan çarxqolu bərkidilmişdir, dəyişən sürgüqolu O′C isə 
mərkəz O ətrafında fırlanaraq, o mərkəzi ətrafında fırlanan 
silindrin OC oxunun şüası istiqamətində C qurtaracağı ilə sürüşür.  

Rotorun yarım dövründə porşenin tam gediş yolu h 
ekssentrisitet e-lə təyin edilir: 

h = 2(OO′) = 2e.                           (6.2.1) 



Porşenin cari yerdəyişməsi  

x = R Cos β – e Cos α – r                     (6.2.2) 

qanununa tabedir. Adətən, β bucağı kiçik olduğundan, cos β ≈ 1  
və  R >> e olur. Onda təqribi yerdəyişmə x; 

x ≈ (R  – r) – e Cos α x = e (1 – Cos α).           (6.2.3) 

Onda porşeninin yerdəyişmə surəti: 

αω Sine
dt
dx

p ==v  ,                         (6.2.4) 

olacaqdır,  burada ω – rotorun fırlanma bucaq surətidir. 
α = π/2 olduqda porşenin yerdəyişməsinin maksimal surəti 

baş verir və o bərabərdir: 
ωemaxp =v                                (6.2.5)  

İş zamanı porşenin orta surəti: 

ω
π

αω
π

π
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0
∫ ==v .               (6.2.6) 

Porşenin rotorunun fırlanma oxuna nisbi köçürmə surəti: 

( )αωω CoseRrk −==v                    (6.2.7) 

Bu nisbi surətin zamanda dəyişməsi porşenin rotorunun 
fırlanma oxuna görə yerdəyişmənin təcilini təyin edir: 

αω Coseak
2= .                            (6.2.8) 

Hidravlik maşınların dinamiki dayanıqlığa və nasosların 
sorma qabiliyyətinin  hesabında porşenin hərəkəti zamanı təcilini 
nəzərə almaq lazımdır. Porşen təcilinin yüksək qiymətlərində 
sorma zamanı kavitasiya hadisəsi baş verə bilər. 

Porşenin normal köçürmə təcili: 



2ωrak = ,                               (6.2.9) 

harada ki r – porşenin çəki mərkəzindən fırlanma oxuna qədər 
məsafədir.  

Dönmə (Koriolis) təcili isə bərabərdir: 

αω Sinead
22= .                        (6.2.10) 

Porşenin tam təcili köçürmə, nisbi və dönmə təcillərinin 
həndəsi cəminə bərabərdir. 

6.2.3. Rotorlu radial-porşenli hidromaşınların 
məhsuldarlığı 

Radial porşenli maşınlarda çarxqollu nasoslarda olduğu kimi 

x, v, 
dt
dv  qəbul etmək lazımdır.  

Bir porşenin ani ideal sərfi onun en kəsik sahəsi F ilə nisbi 
surətinin vp hasilinə bərabərdir: 

Qφi = F vp = F e ω Sin α .                      (6.2.11) 

Bir porşenin orta sərfi: 

neFeFQ ori 2==
π
ω .                       (6.2.12) 

Bir porşenin işçi həcmi: 

edeFqk 242
2π== .                      (6.2.13) 

Birsıralı birtəsirli rotorlu radial-porşenli hidromaşının işçi 
həcmi:  

qo = qk z = 2 e·F·z                        (6.2.14) 

və ideal məhsuldarlığı Qnəz  

Qnəz = 2 F·e·n ·z = zned
4

2
2π                (6.2.15) 



düsturları ilə təyin edilir. Burada F – bir porşenin sahəsi, d – 
porşenin diametri; ω – maşının fırlanma bucaq surəti, n – maşının 
dövrlər sayı, z – porşenlərin sayıdır. 

Porşenlərin sayı z artdıqca sərfin qeyri-bərabərlik əmsalı σ 
azalır (cədvəl 6.2.1). Qeyd etmək lazımdır ki, porşenlərin cüt 
sayında qeyri-bərabərlik əmsalı tək sayında olan qeyri-bərabərlik 
əmsalından daha yüksəkdir. Bu onunla izah olunur ki, porşenlərin 
cüt sayında iş zamanın hər hansı bir anında diametral əks yerləşən 
iki porşen birgə iş prosesi tərk edirlər. Bu səbəbdən, istehsal 
olunan rotorlu radial-porşenli hidromaşınlarda porşenlərin sayı 
tək olur. 

Cədvəl 6.2.1 
Radial-porşenli nasosların verimin qeyri-bərabərlik əmsalının və 

qeyri-bərabərlik dərəcəsinin porşenlərin sayından asılılığı 
 

Porşenlərin sayı z 
Əmsallar 

3 5 6 7 8 9 10 11 
Verimin 
qeyri-
bərabərlik 
əmsalı σ 

0,146 0,07 0,141 0,04 0,075 0,015 0,056 0,01 

Verimin 
qeyri-
bərabərlik 
dərəcəsi ψ 

1,047 1,017 1,067 1,012 1,025 1,005 1,014 1.01 

İkitəsirli maşının nəzəri sərfi  

Qnəz = ( ) znabd
−

4
2

2π
,                    (6.2.16) 

burada a və b –  ellipsin kiçik və böyük yarımoxlarıdır. 
Çoxtəsirli birsıralı maşınların nəzəri verimi  

Qnəz = zinhd
4

2π
,                           (6.2.17) 



burada i – bir sikldə porşenlərin addımlarının (təsirlərin) sayı; h – 
porşenlərin addımıdır. 

Çoxsıralı çoxtəsirli maşınların nəzəri verimi:  

Qnəz = zimnhd
4

2π  ,                       (6.2.18) 

harada ki  т – porşenlərin sıralarının sayıdır. 
Çoxsıralı maşınların iş müntəzəmliyini artırmaq məqsədilə 

bir sırada digər sıraya nisbətən silindrlərin oxlarının istiqamətləri 

z2
21 π⋅  bucağı qədər dəyişdirilir. 

Çoxsıralı və çoxtəsirli maşınların işçi həcmi:  

zmihdq co 4

2π= .                         (6.2.19) 

Bu düsturla i = 1 olduqda birtəsirli çoxsıralı, m = 1 olduqda 
isə çoxtəsirli birsıralı maşınların işçi həcmi tapılır.  

6.2.4. Rotorlu radial-porşenli maşınlarda 
 təsir edən qüvvələr və momentlər 

Silindrdəki porşenin sahəsi F və ona təsir edən təzyiqlər 
fərqi Δp  olduqda porşenə düşən maye qüvvəsi P (şəkil 6.2.4): 

  pdppFP 12 Δ=−= 4)(
2π .                  (6.2.20) 

Rotor və stator oxlarının ekssentrik vəziyyətdə yerləşməsinə 
görə bu qüvvəni P iki təşkiledicilərinə: statorun radiusu 
istiqamətində radial qüvvə S  və rotorun radiusuna perpendikulyar 
tangensial T qüvvələrə ayırmaq olar. Sürtünmə qüvvələrini nəzərə 
almadan  alınır: 

βCos
PS = ;                                (6.2.21) 

T = P tg β .                               (6.2.22) 



Radial təzyiq qüvvəsi S silindrdə maye tərəfindən porşeni 
statora sıxır, statora və porşenə düşən və onu əyən və əyilməni 
yaradan yükünü təyin edir. 

Tangensial qüvvə T rotorun oxuna görə moment yaradır, 
hansı ki nasos rejimində onu hərəkətə gətirən mühərriklə dəf 
edilir, hidravlik mühərrik rejimində isə rotoru hərəkətə gətirir. 

Statorun reaksiyası onun O' mərkəzinə normal olan səthinə 
doğru yönəldilib. Onun silindrinin oxu istiqamətindəki toplanan 
qüvvəsi S təzyiq qüvvəsini müvazinətləşdirir. Yan toplanan qüvvə 
T silindrin divarının reaksiyasını müvazinətləşdirir və O oxuna 
görə bir porşenlə Mi  momentini yaradır. Nasoslarda 
momentlərinin Mi cəmi ΣMi onu hərəkətə gətirən mühərrikin 
momenti Mn ilə dəf olunur, hidromotorda isə bu moment – ΣMi 
hərəkətə gətirən maşının müqavimətini –  Mm momentini dəf edir. 

Bir porşenin momentinin cari qiyməti 

Mi  = P (r + x) = p F  tg β  (r + x).             (6.2.23)                    

x = e (1 – Cosα),  e ≤ R 
və   
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təsirdə olan bütün porşenlərin silindrlər blokuna tətbiq etdiyi 
momentlərin MTi qiymətlərinin cəmidir. 

Nasos üçün (p2 > p1): 
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0 < α < π sərhədində bucaqların sinuslarının orta qiyməti iki 

qonşu silindrlər arasındakı bucaq addımı 
z
π2  olduqda bərabərdir 

π
z . Odur ki,  

( ) eFppM n 212 −=  
π

Δ
π 22

oqpz
=  .       (6.2.26) 

Coxsıralı (m), coxtəsirli (i) tənzimlənən radial porşenli 
maşınların valındakı nəzəri moment ümumi şəkildə: 

M = puzimhd
Δ

42
1 2π
π

 ,                  (6.2.27) 

harada 
maxe
eu =  – hidravlik maşınların tənzimləyici parametridir; 

emax – radial-porşenli hidromaşının ekssentrisitetinin maksimal 
qiymətidir; e  – ekssentrisitetin mövcud qiymətidir.  

Silindrlərdəki mayenin təzyiq qüvvələri P toplanaraq radial 
müstəvidə təsir edən əsas qüvvənin vektorunu R verir. Bu qüvvə 
aşağıdakı kimi tapılır: 

( )

z
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ppFR

2
2

1
12 π−= .                  (6.2.28) 

R qüvvəsi sapfaya və başmaqlardan keçərək stator həlqəsinə 
təsir edir. Yüksək və alçaq sahələrə birləşmiş silindrlərin  sayının 
dəyişməsilə R qüvvəsinin qiymətini dəyişmədən təsir istiqamətini 
dəyişir. Bu dəyişiklik böyük sürətlə baş verərək səsin, titrəyişlərin 
və döyünmənin (pulsasiyanın) yaranmasına xidmət edir və bəzən 
də kipləşdirici yarıqlarda metalın eroziyasına səbəb olur.  

Şəkil 6.2.5-də yüksək təzyiqli radial-porşenli tənzimlənən 
nasos göstərilmişdir. Bu nasosların pn ≈ 25...30 MPa təzyiqdə 
(qısa vaxtda təzyiqi pn = 50 MPa olan) istismarı mümkündür. 
Onun fərqlənən xüsusiyyəti radial qüvvələri qəbul edən bütün 
sürtünən cütlərin hidrostatik üsulla yükün boşaldılmasıdır. Belə 



cütlərə hidrostatik başmaq 14 şəklində hazırlanmış porşenin 
dayağı 9 və yükü boşaldıcı hidrostatik cibi  8 olan paylayıcı sapfa 
15 aiddir. Nasos işə buraxıldıqda və ya silindr içərisində vakuum 
olduqda başmağın (dayağın) çevrilməsinin qarşısını almaq üçün 
başmağın kənarına məhdudlaşdırıcı həlqə 1 qoyulur.  

Porşenin və sapfanın hidrostatik boşaldılma 
(yüksüzləşdirmə) sxemi şəkil 6.2.6-da verilmişdir. Maye silindrin 
1 boşluğundan porşenin dəliyi 2 (şəkil 6.2.6, a) və başmağın 
dayağı vasitəsilə qurşaqla 4 kiplənmiş başmağın altına (özülünə) 
verilir. Kameranın və qurşağın ölçüləri bunların sahələrinə düşən 
mayenin təzyiqi və porşenə düşən qüvvələrin bərabərliyinə əsasən 
seçilir. 
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Tənliyin sağ tərəfi porşenə düşən mayenin təzyiq qüvvəsi, 
sol tərəfi isə gövdənin boşluğu (burada təzyiq yoxdur) ilə drenaj 
kanalı 5 birləşən səthə düşən təzyiq qüvvəsidir. Beləliklə, porşenə 
düşən təzyiq qüvvəsi, praktiki olaraq, istənilən təzyiqə, təmas 
səthi nəzərə alınmadan, iki hissənin materialının arasındakı təmas 
gərginliyi iştirak etmədən statorun həlqəsinə (q) verilir. 
Təzyiqdən asılı olmayan, porşenin mərkəzdənqaçma qüvvəsini 
müvazinətləşdirmək üçün hidrostatik dayaq inkişaf  etmiş dayaq 
səthi 6 ilə əhatə olunur. Bu hidrodinamiki yastıq kimidir. 

Şəkil 6.2.5-də göstərilənə uyğun olan paylayıcı sapfa şəkil 
6.2.6, b-də verilmişdir. Silindr bloklarını 8 müvazinətləşdirmək 
üçün sapfa 10 üzərində boşaldıcı ciblər hazırlanır. Onlar yüksək 9 
və alçaq 12 təzyiqli pəncərələrin əksinə yerləşdirilmiş dəliklər 13-
lə birləşdirilir. Şəkildə göstərilmiş təzyiq sahəsindən görünür ki, 
cibləri və onların drenaj qanovcuqları 14 ilə əhatə olunmuş 
kipləşdirici kəmərləri düz seçildikdə bloklara təsir edən və onları 
yüksək təzyiq olan tərəfə itələyən radial qüvvə, praktiki olaraq, 
sürtünən səthdəki kontakt gərginliyi iştirak etmədən başmaqdakı 



mayenin  təzyiq qüvvəsi ilə müvazinətlinə bilər. Hidrostatik 
müvazinətləşdirici cütlərin normal işi üçün onlara təsir edən xarici 
qüvvənin (hidrostatik olmadan) az olması məqsədəuyğundur. 
Bunun üçün rotor bloku 13 (şəkil 6.2.5) ayrı yastığı 3 olan val 2 
ilə ikili yumrucuqlu mufta 4 vasitəsilə hərəkətə gətirilir. 

Silindrlərdə təzyiqin dəyişmə prosesini yumşaltmaq üçün və 
bununla da əsas qüvvənin R dəyişməsini azaltmaq üçün başlanğıc 
anda boşluqlar 5 silindrlər drossel kanallarla sapfalar ilə 
birləşirlər. Bununla təzyiqin dəyişmə prosesi və R qüvvəsinin 
pulsasiyası azalır. 

Həcmi hidromaşınlarda işçi təzyiqin artırılması hidrostatik 
boşaldıcının tətbiq edilməsi yolu ilə əldə edilir.  

6.2.5. Radial-porşenli hidromaşınların konstruksiyaları 

Porşenləri statorla nöqtələr şəklində təmaslı radial porşenli 
hidravlik maşın 

Porşenləri statorla nöqtələr şəklində kontaktlaşan (təmasda 
olan) əllə tənzimlənən 2 sıralı 9 porşenli НП tipli (Rusiya) radial 
porşenli hidravlik maşın şəkil 6.2.7-də göstərilib. Bu maşınların 
20 MPa təzyiqdə məhsuldarlığı 400 dm3/dəq ola bilər.  

İş zamanı porşenin 6 sferik başlığı ilə «metalın metalla» 
yonulmuş statorun istiqamətləndirici həlqəsi 5 təmas etməsi ilə 
hərəkət edir. Bu təmas səthində kontakt yükü (kontakt təzyiqi) 
maksimum p ≈ 16 MPa olur.  

Bu maşının iş zamanı verimin və ya sərfin tənzimlənməsi 
ekssentrisitetin  – emax < e < emax intervalda dəyişməsi ilə əldə 
edilir. Bunun üçün içərisində yastıq 1 üzərində həlqə 5 vasitəsilə 
fırlanan 8 stator 3 yerləşən gövdə 2  istiqamətləndirici  19 
içərisində sürüşən hazırlanır. Statorun mərkəzi O' rotorun  
mərkəzi O-dan keçdikdə, nasosun veriminin və hidromotorun 
fırlanma istiqamətinin dəyişməsinə səbəb olur. Statorun sərbəst 
fırlanması nəticəsində həlqədə 5 porşenin başının asta 
sürüşməsində sürtünmə azalır. Həlqənin 5 konusvarı forması 
porşeni fırlanmağa məcbur edir. Bu da sürtünməni və eləcə də 
onlar silindr içərisində sürüşdükdə yeyilməni azaldır. 



Mayenin paylanması 15 və 8 kəsiyi olan sapfa valın yataqda 
hərlənən hissəsi ilə yastıq 9 vasitəsilə mərkəzləşən rotor fırlanan 
aralıq 18 ilə əldə edilir. 

Hər silindr fırlandıqda yarım dövrdə porşen irəli çəkildikdə 
pəncərə 7 kəsiklə 15 birləşir. İkinci yarım dövrdə porşen irəli 
çəkildikdə kəsik 8 ilə birləşir və 10 ox dəlikləri gətirən 11 və 
aparan 13 xətlərlə birləşirlər. Bir tərəfli təzyiq qüvvəsi təsirindən 
sapfanın əyilməsinin və eləcə də sapfa ilə silindr bloku 4 
arasındakı aralığın açılmasının qarşısını almaq üçün aşağıda izah 
edilən sapfanın yükünün hidrostatik boşaldılması tətbiq edilir. 
Mərkəzdənqaçma qüvvəsi və maye təzyiqi təsirlə porşenlər 
silindrdən itələnirlər. Porşenlərin 6 və həlqələrin 5 kontakt 
yerlərində gərginliyi azaltmaq üçün porşenin sahəsini az və 
onların sayını çox edirlər. 

Eyni zamanda bu verilmiş işçi həcmin qo-da gediş yolu h ilə 
porşenlərin sahəsini  F-i azaltmaqla radial qabarit ölçülərinin 
azalmasına və verimin bərabərləşməsinə səbəb olur. 

Silindrlər blokunun 4 hərəkəti ötürücü val 17 ilə 
yumruqcuqlu mufta vasitəsilə yerinə yetirilir. Yumruqcuqlu 
blokun valını xarici tərəfdən radial qüvvələr təsirindən azad edir.  

Bu tipli maşınların porşenlərinin sayı sıraların sayından (2, 3 
və 4) asılı olaraq  14...72 çata bilər. 

Porşenlərin başlığı göbələk şəkilli olan və statorla nöqtələrlə 
kontaktlaşan (təmasda olan) 4 sıralı НП tipli (Rusiya) radial 
porşenli hidravlik maşının konstruksiyası şəkil 6.2.8-də göstərilib. 
Porşenlərin başlığı göbələk şəkilli olduğundan nasosun vurma 
təzyiqini 20 MPa-la qədər qaldırmaq olar. Rotor diyircəkli 
yastıqlarsız bimetal oymaqla bilavasitə sapfada oturdulub və 
bununla nasosun istismar etibarlığı artırılıb.  Bu tipli nasosların 
verimi  50; 100; 200 və 400 dm3/dəq ola bilər. 10 MPa vurma 
təzyiqində nasosun tam FİƏ η = 0,9, 20 MPa-da isə η = 
0,75...0,80 qiymətlər arasındadır. НП tipli radial porşenli 
hidravlik maşınların tənzimlənməsi əl (mexaniki), elektromaqnit 
və elektrohidravlik üsulları ilə aparıla bilər. 

 



Yumruqcuqlu ekssentrikli porşenli hidromaşınların 
konstruksiyaları 

Sapfalı paylayıcılarla işləyən rotorlu hidravlik maşınlar 
40...50 МПа təzyiqə qədər istifadə olunurlar. Daha yüksək 
təzyiqlərdə 100 МПа qeyri-rotorlu radial-porşenli nasoslar və 
motorlar tətbiq olunur. Bu hidravlik maşınlarda klapanlı və ya 
zolotnik tipli paylayıcılardan istifadə olunur. Əsasən bunlar 
ekssentrikli yumruqcuqlu intiqallı plunjerli nasoslar və hidravlik 
mühərriklərdir.  

Bu nasosun əsas elementlərinin sxemi şəkil 6.2.9-də verilib. 
Bu nasosa maye sorma  klapandan 1 daxil olur və vurma 
klapanindan 2 xaric olunur. Porşenin irəli hərəkəti sola doğru 
yumruqcuğun təsirilə yerinə yetirilir, geriyə isə – sağa doğru, 
yayla 6 qayıdır. Yumruqcuğun öz mərkəzi O2 fırlanma oxundan 
O1 e məsafə qədər kənarda yerləşir. Bunun nəticəsində 
yumruqcuq O1 mərkəz ətrafında fırlanarkən porşen  irəli-geri 
hərəkət edir. Porşenin gediş yolu h = 2e təşkil edir. 

Həcmi hidravlik intiqallarda yumruqcuqlu həcmi hidravlik 
maşınlar geniş istifadə olunur. İşçi mayenin paylanması 
üsulundan asılı olaraq onlar iki yerə bölünür: 

– klapanlı paylayıcılı nasoslar (şəkil 6.2.9); 
– zolotnikli paylayıcılı nasoslar və hidromotorlar (şəkil 

6.2.10). 
Yumruqcuqlu və ya ekssentrikli rotorlu porşenli hidravlik 

maşınlarda hidravlik silindr bloku statorda yerləşir və radial 
porşenli hidravlik maşınlardan fərqli olaraq onlarda porşenlər 
yalnız irəli-geri hərəkətdə iştirak edirlər. 

Klapanlı paylayıcı sistemli nasoslar. Klapanlı paylayıcıların 
tətbiqi ilə yüksək təzyiqli həcmi hidravlik nasoslarda lazımı 
hermetikliyi əldə etmək olar.  Belə tipli nasoslarda vurma təzyiqi 
70 MPa və verim 1000 dm3/dəq və daha artıq ola bilər. Bu 
nasoslarının həcmi FİƏ ηhəc  = 0,80 …0,95 çatır. 

Klapanların oturma zərbələrini aradan qaldırmaq üçün 
nasosun porşenlərinin işini sorma və vurma klapanlarının işləməsi 
ilə dəqiq uyğunlaşdırılması vacibdir.  



Klapanlı paylayıcısı olan nasoslarda porşenlər statorda 
radial, aksial və ya rotorun oxu ilə bucaq vəziyyətində (bax 
növbəti bölməyə) yerləşdirilir və konstruksiyaya görə 
tənzimlənən və tənzimlənməyən ola bilər. 

Hal-hazırda klapanlı paylayıcı radial-porşenli yumruqcuqlu 
ekssentrikli nasoslardan Н seriyalı (Rusiya) 4 tip nasos (Н-400 və 
Н-401– şaquli 3 ekssentrikli (porşenli), Н-403 – üfüqi 6 
ekssentrikli) geniş istifadə olunur (şəkil 6.2.11). 

Nasosun gövdəsində 14 diyircəkli yastıqlarda 15 ekssentrikli 
val 16 yerləşdirilir. İki ekssentrik (a və b) giriş valı 16 ilə birgə 
hazırlanıb, üçüncü ekssentrik 2 isə valla işgil ilə 3 birləşdirilir. 
Ekssentriklər bir-biri ilə 2/3 π radian (120o) bucaq altındadırlar. 
Ekssentriklərə diyircəkli yastıqlar 1 geydirilir. Nasosun 
gövdəsinin aşağı hissəsinin daxilində içiboş porşenlər 13 olan 
sorma klapanları 12 yerləşdirilir. Klapanların addımı x ilə işarə 
olunur. Klapanlar ekssentriklərin yastıqlarının xarici səthlərinə 
yaylar 11 vasitəsilə sıxılır.  Nasosun gövdəsi daimi işçi maye yağ 
ilə doludur, hansı ki e dəlikdən daxil olur. Sorma klapan 
açılandan sonra işçi maye porşenlərə daxil olur. Vurma zamanı 
sorma klapan bağlanır və porşen yığılmış maye ilə birlikdə 
hərəkətə başlayır. Porşendə yığılmış maye sıxışdırılır və g 
dəlikdən keçib, basqılı kürəvi klapana 9 daxil olub, oradan d 
kanalı ilə nasosdan xaric olunur. Sorma zamanı vurma klapanın 
kürəsi 9 yayla 8 və vurma boşluqda təzyiqlə yəhərə sıxılır. Tıxac 
5 nasosu ilkin işə salma zamanı maye ilə onun gövdəsinin 
karterini dolduranda nasosdan havanı xaric etmək üçündür.  

Н-400 nasosun maksimal (20 MPa) təzyiqində verimi 200 
dm3/dəq,  Н-401 və Н-401 nasoslarının 30 MPa təzyiqində verimi 
18 və 35 dm3/dəq ola bilər. Н-400, Н-401 və Н-401 nasoslarının 
uyğun olaraq gücü 2,8; 11,5 və 23,5 kVt-dır. Bu nasosların həcmi 
FİƏ ηhəc = 0,75...0,90, tam FİƏ isə ηn  = 0,60...0,75 qiymətlər 
arasında olur. 

6.2.12 şəkildə Xarkov “Hidroprivod” zavodunda (Ukrayna) 
istehsal olunan H518 tipli klapanlı paylayıcılı tənzimlənməyən 
qeyri rotorlu radial porşenli nasosun konstruksiyası göstərilib. 
Bu nasosun 20 MPa vurma təzyiqində verimi 1000 dm3/dəq qədər 



ola bilər. 
Aparıcı 4 ekssentrikli val 1 fırlanan zamanı 4 porşenlər 4 

irəli-geri hərəkəti yerinə yetirirlər. Yayların 5 təsiri və köməkçi 
nasosla yaratdığı 0,5 MPa təzyiq vasitəsilə porşenlər val oxuna 
doğru hərəkət edirlər. Bu zaman işçi maye sorma klapanlarından 
7 keçərək boşluqdan 8  kanallara 6  və porşenlərin 4  boşluğuna 
daxil olur. 

Ekssentriklərin təsirinə görə porşenlər, valın oxundan 1 
kənar hərəkət edərək, mayeni sıxışdırıb, onu vurma 
klapanlarından 3 və həlqəvi kanaldan 2 keçirib, hidravlik sistemə 
xaric edir. 

6.2.13 şəkildə «Fielding» firması tərəfindən istehsal olunan 
model  AI  tipli tənzimlənən klapanlar paylayıcısı olan radial 
porşenli 1450 dövr/dəq 42 MPa vurma təzyiqində verimi 16 
dm3/dəq olan nasosunun konstruksiyası göstərilib. Bu nasosun 42 
MPa vurma təzyiqində maksimal verimdə həcmi FİƏ ηhəc = 0,77 
bərabərdir, (işçi maye – sənaye yağı 20, temperatur 20 oC) 

Nasosun bütün hissələri onun gövdəsində 1 yerləşdirilir, 
hansı ki eyni zamanda o işçi maye üçün tutumdur. Bu tutuma  işçi 
maye flans birləşməsindən 2 təzyiq altında verilir. Nasosun 
normal işləməsi üçün onun girişində bu təzyiq 0,015…0,21 MPa 
hədlər arasında olmalıdır. 

İki birsıralı diyircəkli 5 yastıqlarda yerləşən nasosun intiqal 
valında quraşdırılmış ekssentrikli blokun 6 daxilində olan radial 
dəliklərində plunjerlər 7 yerləşdirilmişdir. Ekssentrikli blokun 6 
xarici səthinə həlqə 8 quraşdırılıb. Başmaqlarla 9 həlqəyə 8 
söykənən porşen 11 yayların 10 təsiri ilə bu həlqəyə sıxılır. 
Porşenin 11 hərəkətinin yuxarı istiqamətində işçi maye klapandan 
12 keçərək onun altına sorulur, aşağıya doğru istiqamətində isə 
maye vurma klapanından 13 basqı borusuna verilir. Maye 
veriminin tənzimlənməsi xüsusi nazim çarx 14 ilə yerinə yetirilir. 
Bu çarxın fırladarkən ötürücü quruluş vasitəsinin 15 saylı 
köməkçi valı intiqal valının uzunu istiqamətində hərəkət edir. 
Plunjerlər 7 hidravlik blokun 6 yerini dəyişir və bunun nəticəsində 
ekssentrisetin qiymətin dəyişir.   

 



Zolotnik tipli paylayıcılı porşenli hidravlik maşınlar. 
Zolotnik tipli paylayıcılı porşenli hidravlik maşınların xüsusiyyəti 
ondan ibarətdir ki, onlarda sorulan və vurulan maye axının 
paylanması porşenlər və ya əlavə olunmuş xüsusi paylayıcılar –  
zolotniklər vasitəsilə aparılır. Bu hidravlik maşınlar qrupuna vala 
ekssentrik vəziyyətdə yerləşdirilmiş müstəvi və dairəvi diskli 
zolotnikli paylayıcı olan nasoslar və hidravlik mühərriklər aiddir.  

Bu tipli mayenin paylanması prinsipi yüksək təzyiqli 50 
MPa qədər yumruqcuqlu nasoslarda geniş istifadə olunur. Belə 
nasosun konstruktiv sxemi şəkil 6.2.10-də göstərilmişdir. 

Paylayıcı zolotnik işgillə nasos valına birləşdirilib və onunla 
sinxron vəziyyətdə işləyir. Paylayıcı zolotnikdən mayenin 
porşenlərə verilməsi və xaric olunması tökmə üsulu ilə nasos 
gövdəsində yerləşdirilmiş kanallarla yerinə yetirilir. Nasoslarda 
paylayıcı zolotniklərin işləməsi haqqında daha ətraflı məlumat 
növbəti bölmədə göstəriləcək. 

6.2.6. Yüksək momentli radial porşenli hidromaşınlar 

Radial-porşenli hidravlik maşınların porşenlərinin 
çöxtəsirlik və porşenlərin çoxsıralıq prinsipi yüksək momentli 
hidravlik motorlarının yaradılmasına imkan verir.    

Adətən, radial-porşenli hidravlik maşınlar, hansılar üçün      

1>
n
qo  (burada qo – hidravlik maşının işçi həcmidir, sm3/dövr, n – 

maksimal dövrlər sayı, dövr/dəq) yüksək momentli (200...30000 
Nm, nadir hallarda 50000 Nm) hidravlik motorlar kimi istifadə 
olunurlar. Bu tipli hidravlik motorların müsbət cəhəti ondan 
ibarətdir ki, onlar reduktorsuz hərəkətə gətirilən tərtibatla (çarxla, 
ulduzcuqla, barabanla və s.) bilavasitə  birləşdirilə bilər. Məsələn, 
yüksək güclü nəqliyyatın hər aparıcı çarxının valı radial-porşenli 
yüksək momentli hidravlik motorla təchiz olunur və onunla 
bilavasitə birləşdirilir 

Bunlar həcmi hidroötürücülərdə geniş tətbiq edilir. Belə ki, 
onlar müqavimət momentindən asılı olmadan fırlanma tezliyinə 
görə asta, bərabər və tənzimedici hərəkətə malik olmasına görə 
gətirici mexanizmlər onlarla təchiz olunurlar. 



Hidromotorun ölçüsünü, yəni gediş yolunu h və porşenlərin 
diametrini d artırmadan, eləcə də təzyiqin p və porşenlərin sayını 
z  və onların sıraların m çox dəyişmədən, valında böyük moment 
Mm almaq üçün porşenlərin təsirinin sayını i artırmaq lazımdır. 
Onda: 

hmexm
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hmexmm
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m izmhFppqppM η
π

η
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−
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−
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Hidromotor valının nm dövrlər sayı ilə fırlanması üçün 
maşına daxil olan işçi mayenin sərfi aşağıdakı kimi olmalıdır:  
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Adətən, təsirlərin sayı i = 5...9 olur və nadir hallarda 11-dir. 
Belə hidromotorların dəqiqədəki dövrlər sayı bir dövrün 
hissəsindən bir neçə onluqlar (0,5...100 və daha çox) qədər olur. 

Çoxtəsirli radial-porşenli hidravlik maşınlar adətən 
astagedişli hidravlik motorlar kimi istifadə olunur. Onların əsas 
nöqsanları konstruksiyalarının mürəkkəb və tənzimlənməsinin 
çətin olmasıdır. Bu maşınların ən zəif düyünlərindən biri maye 
axının paylayıcı hissəsidir. Sıraların sayı 6-ya qədər ola bilər. 

Çoxsıralı hidravlik maşınların sərfinin  tənzimlənməsi bir və 
ya bir neçə porşen sıralarını axıtma xətti ilə birləşdirib və ya işdən 
kənarlaşdırmaqla yerinə yetirilir. Çoxtəsirli hidravlik maşınların 
sərfinin tənzimlənməsi isə statorun profil səth sahəsinin bir 
hissəsini axıtma xətti ilə birləşdirib işdən kənarlaşdırmaqla yerinə 
yetirilir 

Yüksək momentli hidravlik motorların konstruksiyalarınin 
(şəkil 6.2.14) əsası iki profilləşdirilmiş stator həlqələrlə 1, 
hansıların daxili səthlərlə oxlarla 7 bir biri ilə birləşdirilmiş 
roliklər 2 hərəkət edir. İş zamanı porşenlərlə 8 yaradılan qüvvələr 
bilavasitə roliklərin oxlarına təsir edir. Çöxtəsirli olduğundan bu 
tipli hidromotorların ekssentrisitetini dəyişməklə nların 
tənzimləməsi qeyri mümkündür. Tənzimləmə yalnız valda sabit 



momentdə hidromotorun sərfinin dəyişməklə aparmaq olar.   
6.2.14-də şəkildə göstərilən hidromotorun konstruksiyasında 

rotor 3  paylayıcılı  sapfa l4 ilə birgə üzən tipli paylayıcı oymağın 
6  tətbiqi ilə iki diyircəkli yastıqlarda 5 yerləşdirilir. 

Şəkil 6.2.15-də on bir porşenli və altı təsirli hidromotorun 
quruluşu göstərilmişdir. Təsirlər sayının cüt olması silindr 
blokunun 4 radial təzyiq qüvvəsinin 7 və 12 saylı yastıqlarına 
təsirini yox edir. Porşen 3 statora 1 diyircəkli yellənən dayağa 2 
söykənir. Yan qüvvələr silindr blokuna sürüngəc 6 vasitəsilə 
verilir. Diyircəklər 3 kiçik sahədə yubandıqda statordan 1 
ayrılmasının və nəticədə zərbə ilə statora dəyməsinin qarşısını 
almaq üçün diyircəklərin 3 altına əks istiqamətləndirici 
yumruqcuqlar 9 qoyulur. 

Hidromotorda özü istiqamətlənən xüsusi yastı başlıqlı 
paylayıcı sistem tətbiq edilir ki, bu silindr bloku ilə hermetik 
aralıq yaradan sapfalı sistemdən daha yaxşı kiplik yaradır. 

Başlıqlı yan paylayıcıda 10 2z qövs şəkilli pəncərələr 5 
düzəldilmişdir. Bunlar növbə ilə A və B kameraları ilə birləşirlər. 

Porşen irəlilədikdə hər bucaq siklinin 
i2

2π (təsirlərin sayıdır)  

yarısında silindrin qapalı 8 A pəncərəsi ilə, porşen geri hərəkət 
etdikdə isə ikinci yarısı kameranın B pəncərəsi ilə birləşir. 

Porşenə stator tərəfindən olan qüvvə təsiri 6.2.4 
şəklindəkinə uyğun olur. Silindr blokunun yan səthinə görə  
paylayıcının 10 özü-özünü istiqamətlənməsi üçün o bloka 
stəkanla 11 sferik şayba vasitəsilə oturdularaq sıxılır. Bu 
paylayıcının kipliyini pozmadan onun bloka yatmasının əyriliyi 
olsa da hermetikliyi təmin edir. Eyni zamanda stəkanlar mayeni 
gətirən və xaric edən A və B kameralarını pəncərə 5 ilə birləşdirir. 

Müqayisə üçün şəkil 6.2.16-da səkkiztəsirli 9 porşenli 
birsıralı yüksək momentli rotorlu radial-porşenli hidravlik 
motorun konstruksiyası verilmişdir. Bu hidravlik motorun etibarlı 
istismar müddəti 20...40 min saatdır. Porşenlərin 3 altına işçi 
maye sapfalı paylayıcının 1 oymaqlarında 8 olan pencərlərindən 
daxil olur. Porşenlərdə yaranan təzyiq qüvvələri sürgüqolu 4 və 
oxa     7     oturdurulmuş     roliklər     6    vasitəsilə     statorun    9 



profilləşdirilmiş səthinə ötürülür. İş zamanı hidravlik blokunda 
yaranan tangensial qüvvə nəticəsində əmələ gələn moment stator 
9  tərpənməz olduqda rotoru 5  və aparılan valı 2 hərəkətə gətirir. 
Silindrdəki mayenin boşaldılması paylayıcının pəncələrlə 10 
porşenlərin təsiri ilə baş verir. Bu hidromotorun həcmi FİƏ ηm həc 
= 0,93...0,95, ümumi FİƏ ηm = 0,90...0,93 ola bilər. 

«Staffa» firmasının 5 porşenli birsıralı birtəsirli yüksək 
momentli qeyri rotorlu radial-porşenli hidravlik motorun 
konstruksiyası şəkil 6.2.17-də verilmişdir. İşçi maye sapfalı 
paylayıcının 5 pəncələrindən A silindrlərə 1 daxil olub həlqəli 2 
kipləşdiricili  porşenləri 3 hərəkətə gətirir və sonra ekssentrikli 
valın 8 fırlanmasının nəticəsində həmin porşenlərlə sıxışdırılıb 
paylayıcının B pəncələrindən axıdıcı xəttə ötürülür. Porşenlərdə 
yaranan təzyiq qüvvələri porşendə həlqə 7 ilə saxlanan 
sürgüqolularla 4 ekssentrikli vala ötürülür və burada yaranan 
moment çıxış valını ekssentriklə birgə fırlanma hərəkətinə gətirir. 
Paylayıcı mufta 6 ekssentrikli valla sərt birləşdirilib və onunla 
birgə sinxron fırlanır. 

6.2.7. Radial-porşenli hidromaşınların əsas  
parametrlərinin hesabı 

Radial-porşenli hidromaşınların hesabında başlanğıc 
parametrlərin biri nasoslar üçün – lazımi verim Qhəq, hidravlik 
mühərriklər üçün isə – onun valında lazımı moment Mm v və 
dövrlər sayıdır nm.  

Nasosların hesabında birinci növbədə onun nəzəri verimi 
təyin edilir: 

щяжn
 щягnняз n

1
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η
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harada kı nasosun həcmi FİƏ ηn həc  = 0,85...0,98 qəbul olunur. 
Porşenlərin gediş yolunun h onların diametrlərinə d olan 

nisbətini 
d
h  = 0,65...0,70 arasında, silindrlərin sayını z bir sırada z 

= 5, 7 və ya 9, porşenlərin təsirlərinin sayını i,  silindr sıralarının 



sayını m (nasoslar üçün m = 1, 2, və ya 3, hidravlik mühərriklər 
üçün m ≤ 6) qəbul edərək, radial-porşenli hidravlik maşının işçi 
həcmi qo aşağıdakı kimi tapılır (m = 1): 
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Buradan silindrlərin diametri tapılır: 
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Hesablanan d-nin qiyməti normal diametrlərin sırasından 
yaxın böyük standart qiymətinə, porşenlərin gediş yolu h isə 
yaxın cüt ədəd qiymətinə bərabər götürülür. Porşenlər və 
silindrlər arasındakı məsafə 0,015...0,035 mm qəbul olunur.  
Kontakt gərginliklərini azaltmaq məqsədilə porşenlərin diametri 
adətən  d  = 10...26 mm götürülür. 

Porşenlərin normal işləməsi üçün onların uzunluğu l (şəkil 
6.2.18) olmalıdır: 

l = 2e + d ,                              (6.2.35) 

harada e – ekssentrisitetin qiymətidir, e = 3...10 mm qiymətlər 
arası qəbul olunması tövsiyə olunur. Porşenlərin silindrlərə daxil 
olunması lo aşağıdakı qiymətlərdən az olmamalıdır: 

lo = 1,5...2,0 d,                           (6.2.36) 

Rotorun oxu eyni zamanda paylayıcının funksiyasını  yerinə 
yetirir və onun daxilində valın uzununa 2 və ya 4 sorma və vurma 
kanallar yerləşdirilir.  Bu kanallarının diametri maye axının orta 
sürətindən vs asılıdır: özüsoran nasoslar üçün  vs = 3...4 m/san, 
sormayan, maye nasosa təzyiq altında verilən halda nasoslar üçün 
vs = 5...6 m/san qəbul olunur, 

Onda, kanalların diametri do: 



so k
Qd vπ
няз4= .                               (6.2.37) 

Sorma və vurma boşluqlarının arasındakı divarın qalınlığı b  
adətən bələ qəbul olunur: 

b = dk  + 0,6 mm ,                           (6.2.38) 

harada dk – paylayıcını silindrlərlə birləşdirən rotordakı dəliklərin 
diametridir. dk = (0,65...0,70)d,  

Rotor valının diametri Do: 

Do = (4,5...5,0) d,                           (6.2.39) 

oymağın diametri isə Dv  = 1,1 Do olur. 
Alınan  ölçülərə görə rotorun xarici diametri Dr: 

Dr = Dv  + 4e + d.                           (6.2.40) 
 
Statorun daxili diametri Ds: 

Ds =Dr + 2e.                             (6.2.41) 

Radial-porşenli hidromaşınların hidravlik hissəsinin qalan 
həndəsi ölçüləri və onların möhkəmliyə hesablanmaları 
maşınqayırmada qəbul olunmuş metodikaya əsasən aparılır.  

 
Misal 6.2.1.  

Aşağıdakı verilənlərə görə radial-porşenli nasosun əsas işçi 
parametrlərini və konstruktiv ölçülərini təyin etməli: nasosun 
verimi Qn = Qhəq  = 40 dm3/dəq;  işçi təzyiq pn = 10 MPa; nasosun 
dövrlər sayı nn = 960 dövrl/dəq; həcmi FİƏ ηhəc = 0,95 və tam 
FİƏ ηn = 0,90; porşenlərin sayı z = 7-dir. 

Nasosun nəzəri verimi: 
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Nasosun işçi həcmi: 
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Bir porşenin işçi həcmini tapırıq:  
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və ekssentrisiteti e = 6 mm qəbul edərək, bir porşenin en kəsik 
sahəsi 
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alınır. 
Porşenin diametrini d = 26 mm qəbul edək. 
Porşenin uzunluğu (şəkil 6.2.18) : 

l = 2e + d = 26 + 26 = 64 mm. 

Porşenlərin silindrlərə daxil olan hissələrinin  uzunluğu lo: 

lo = l – 2 e = 64 – 2·6 = 52 mm 

və bu alınan qiymət buraxıla bilən qiymətə bərabərdir:   

lo = 2· 26 = 52 mm. 

Rotor valının diametri Do: 

Do = 5·d = 5·26 = 130 mm. 



Rotor oymağının diametri:  

Dv = 1,1 Do = 1,1 ·130 =143 mm. 

Rotorun xarici diametri Dr: 

Dr = Dv  + 4 e + d = 143 +  46 + 26 = 271 mm. 

Statorun daxili diametri Ds: 

Ds =Dr + 2e = 271 +  2·6 = 283 mm. 

Rotor valının daxilində 2 paylayıcı kanal və sorulan maye 
axının orta sürəti vs = 3 m/san olduqda, kanalların diametri do: 
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olmalıdır. 
 



 
Şəkil 6.2.1. Rotorlu radial-porşenli hidromaşınların prinsipial 

sxemi. 
1 – stator; 2 – rotor; 3 – porşen; 4 – paylayıcı; 5 – sorucu boşluq (nasos 

rejimində); 6 – vurucu boşluq (nasos rejimində). 
 

 

 

Şəkil 6.2.2.  Qüvvələrin porşendən statora ötürülmə sxemləri  
 



 
 

Şəkil 6.2.11. Klapanlı paylayıcılı ekssentrikli radial 3 porşenli nasos 



 
 

Şəkil 6.2.12. H518 tipli (Ukrayna) tənzimlənməyən klapanlı paylayıcılı  
radial porşenli nasosun konstruksiyası 

 



 
 

Şəkil 6.2.13. «Fielding» firmasının model AI  tipli tənzimlənən klapanlı paylayıcılı 
 radial porşenli nasosunun konstruksiyası 

 



 
Şəkil 6.2.14. Dördtəsirli  7 porşenli  birsıralı yüksək momentli 

 rotorlu radial-porşenli hidravlik motor 



 
Şəkil 6.2.15. Çoxtəsirli (altıtəsirli) 11 porşenli bir sıralı 

 yüksək momentli radial-porşenli hidravlik motor  



 
Şəkil 6.2.16. Səkkiztəsirli 9 porşenli birsıralı yüksək momentli 

 rotorlu radial-porşenli hidravlik motor 



 
 

Şəkil 6.2.17.  «Staffa» firmasının 5 porşenli birsıralı birtəsirli  
yüksək momentli radial-porşenli hidravlik motorun konstruksiyası 

 



 
 
 

Şəkil 6.2,18. Radial-porşenli hidromaşınların 
hesablamasına dair sxem. 



 

Şəkil 6.2.3. İkitəsirli rotorlu radial-porşenli hidromaşınların  
prinsipial sxemi. 

1 – stator həlqəsi; 2 – porşen; 3 – rotor; 4 – paylayıcı sapfa 
 

 

Şəkil 6.2.4.  Radial-porşenli hidromaşınların kinematik 
 və qüvvələr sxemi. 

 



 
 

Şəkil 6.2.5. Porşen və rotor hidrostatik dayaqlı radial porşenli tənzimlənən nasos 



 
 

Şəkil 6.2.6. Radial porşenli hidravlik maşının rotorunun və 
porşenlərinin dayaqlarının hidrostatik müvazinətləşdirilməsi 

 



 
Şəkil 6.2.7. Porşenləri statorla nöqtələr şəklində kontaktlaşan 

tənzimlənən radial porşenli hidravlik maşın 
 



 

Şəkil 6.2.8. Porşenlərin başlığı göbələk şəkilli olan 4 sıralı 
НП tipli (Rusiya) radial porşenli nasosun konstruksiyası 



 
Şəkil 6.2.9. Klapanlı paylayıcılı yumruqcuqlu nasosun sxemi. 

   

 
Şəkil 6.2.10. Zolotnik paylayıcılı ekssentrikli nasosun 

konstruksiyası (zolotnik bloku göstərilməyib) 
 



6.3. Aksial-porşenli hidravlik maşınlar 

Yüksək təzyiqlərə və yüksək məhsuldarlığa (sərflərə) malik 
olduğuna görə rotorlu aksial-porşenli hidravlik maşınlar müxtəlif 
sahələrdə geniş tətbiq olunurlar. Həmçinin, bu maşınlar fırlanan 
hissələrinin kiçik ətalətə, tənzimləmənin yüksək dəqiqliyinə və 
nisbi kiçik həndəsi ölçülərinə malikdirlər. Bu xüsusiyyətlərə görə 
onlar tənzimlənən və tənzimlənməyən nasoslar kimi səyyar (yol, 
tikinti, nəqliyyat maşınlarında, hava, su nəqliyyatı sistemlərində) 
komplekslərdə, idarə olunan hidroötürücülərdə hidromotorlar 
kimi istifadə olunmaqla, onlar həmçinin izləyici hidrointiqallarda 
da geniş yayılmışlar. 

İstehsalatda rotorlu aksial-porşenli maşınlar pərakəndə və 
xüsusi konstruksiyalarda istifadə olunur.  

Aksial-porşenli nasosların işçi həcmi 12...1000 sm3 olaraq 
vurma təzyiqi 50 MPa və dəqiqədə 400...4500 dövrlər sayında  
verimi 1600 dm3/dəq ola bilər.  

Aksial-porşenli hidromotorların işçi həcmi 200....1500 sm3 
qiymətlər arasında olaraq, işçi mayenin maksimal təzyiqində 40 
MPa-da 5...4500 dövr/dəq sayında 5000 Nm moment yarada 
bilirlər. 

Fırlanan gövdəli aksial-porşenli hidromotorların işçi həcmi 
200....1000 sm3 arasında olmaqla, girişində 25 MPa-da 5...300 
dövr/dəq dövrlər sayında onlar çıxış valında 3800 Nm burucu 
moment yaradıla bilir. 

Hal hazırda aksial-porşenli hidravlik maşınların müxtəlif 
konstruksiyaları mövcuddur. Onların əsas xüsusiyyətri ondan 
ibarətdir ki, bu hidravlik maşınların işçi silindrləri rotorun oxuna 
paralel və ya bucaq altında yerləşərək, fəzada fırlanma hərəkətinə 
malikdirlər. Bu maşınlar aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə təsnif 
oluna bilərlər: 

– konstruksiyasına görə: 
– maili diskli; 
– maili silindr bloku ilə; 

– kinematikaya görə: 
– fırlanan silindr bloklu; 



– fırlanan disklə; 
– tənzimləmə üsuluna görə: 

– dönən disklə; 
– dönən silindrlər bloku ilə; 

– maye ilə qidalanma üsuluna görə: 
– müstəvi və ya sferik paylayıcı ilə; 
– klapanlı paylayıcı ilə. 

6.3.1. Aksial-porşenli hidromaşınların iş prinsipi 

İstehsalatda rotorlu-porşenli hidromaşınlardan ən geniş 
istifadə olunan maili disklə və maili blokla işləyən aksial-porşenli 
hidravlik maşınlardır.  

Maili disklə işləyən aksial-porşenli hidravlik maşınlarda 
(şəkil 6.3.1 və şəkil 6.3.2) rotorun oxu hərəkətverici valın oxu ilə 
eynidir, porşenlər isə onların maili disklə şarnirlərlə (oynaqlarla) 
əlaqəsi olmasına görə hərəkətə gətirilir. 

Porşenlər maili disk ilə şarnirlə (oynaqlarla) birləşən aksial-
porşenli hidravlik maşının prinsipial sxemi şəkil 6.3.1 
göstərilmişdir. Rotor 4, silindrlər 2 və porşenlər 3 silindr bloku 
təşkil edirlər. Bu hidravlik maşın nasos rejimində işləməsi zamanı 
hərəkətverici val 4 vasitəsi ilə silindr bloku fırlanma hərəkətinə 
gətirilir. Maili disk 6 dayaq yastığı 7 ilə dayağa 8 söykənib, şarnir 
9 vasitəsilə hərəkətverici vala birləşir. 

Silindr blokunun fırlanması zamanı maili disk də maili 
müstəvidə fırlanaraq hərəkət edir və bunun nəticəsində porşenlər 
silindrlərə nisbətən irəli-geri hərəkəti yerinə yetirərək, eyni 
zamanda hərəkətverici valla birlikdə onun oxunun ətrafında da 
fırlanırlar. Nasos rejimində işləyərkən silindr blokunun bir 
yarımdövründə hər porşen mayenin sorma prosesini yerinə yetirir 
(porşenlər sağa doğru hərəkət edirlər), ikinci yarımdövründə isə 
porşenlər əks istiqamətdə hərəkət edərək mayeni silindrlərdən 
sıxışdırıb xaric edirlər (porşenlər sola doğru hərəkət edirlər). 
Bunun üçün paylayıcı diskdə 10 iki oraqşəkilli 11 və 12 
qanovcuqlar mövcuddur (şəkildə qabaq kəsimdə paylayıcı 10 şərti 
olaraq 90o döndərilib) hansılar ki, blokda olan silindrlərlə ardıcıl 
olaraq birləşirlər. Bu qanovcuqların biri hidravlik maşının girişi 



ilə, o biri isə maşının çıxışı ilə birləşdirilir. Silindr blokunun 
(rotorun) fırlanma istiqaməti dəyişdikdə hidravlik maşınının girişi 
ilə çıxışı da yerlərini dəyişirlər. Vurma boşluğunda olan təzyiqlərə 
qədər silindrlərdəki təzyiqlərini müntəzəm qaldırmaq üçün 
oraqşəkilli qanovcuqların uclarının sıxılması mövcuddur. 

 Porşenlərin sürgüqoluları ilə maili diskə şarnirlə 
birləşdirilməsinə görə bu tipli aksial-porşenli nasos hidravlik 
mühərrik (hidromotor) kimi işləyə bilər. 

Porşenlərin maili disklə kontakt vasitəsi ilə birləşən 
tənzimlənən aksial porşenli nasosun prinsipial sxemi şəkil 6.3.2-
də verilmişdir, hansında ki, işarələr şəkil 6.3.1-də olduğu 
kimidirlər. Bu sxemdə porşenlər (plunjerlər) bilavasitə diskə 
söykənirlər və bu səbəbdən sxemdə oymaqlara (şarnirlərə) və 
sürgüqolularına (şatunlara) (9  və 5 – şəkil 6.3.1)  ehtiyac olmur. 

Rotorun fırlanması zamanı rotorla birləşməyən diskin 6 
maili müstəvidə fırlanması yalnız sürtünmə qüvvələri nəticəsində 
baş verir və bununla porşenlərin irəli-geri hərəkətini təmin edir. 
Bu maşın nasos rejimində işləyərkən porşenlərin əks istiqamətdə 
(sorma prosesi) hərəkətləri 13 yayları ilə yerinə yetirilir. Bu tipli 
hidravlik maşın hidravlik mühərrik kimi işləyən zaman bu yaylara 
ehtiyac olmur. 

Porşenlərin gediş yolunu (yəni, nasosun verimini və 
hidravlik mühərrikin sərfini) tənzimləməsi dayaq diskinin 
bucağını γo dəyişməklə yerinə yetirilir. 

Maili hidravlik bloklu aksial porşenli maşınların işləmə 
prinsipi (şəkil 6.3.3) maili disklə hidravlik maşınların işinin 
prinsipinə bənzəyir. Hidravlik blokun rotorunun oxu 2 ilə 
hərəkətverici valın oxunun 3 arasında bucaq olmasına görə 
silindrdəki porşenlərin 1 irəli-geri hərəkəti yerinə yetirilir. Şəkildə 
göstərilən üfüqi val 3 şaquli müstəvidə yerləşən disk 4 ilə vahid 
hissəni təşkil edir. Maşın nasos kimi işlədikdə val 3 – 
hərəkətverici val olur, mühərrik kimi işlədikdə isə val 3 hərəkətə 
gətirilən val olur. Bu valın silindr bloku ilə birləşməsi universal 
oynaq 5 ilə yerinə yetirilir. Bu tipli birləşmənin əsas nöqsanı 
ondan ibarətdir ki, universal oynağın xüsusiyyətinə görə blokun 
fırlanma hərəkəti qeyri-müntəzəm olur və bu qeyri-müntəzəmlik 



işləmə zamanı maşının hissələrində yüksək ətalət qüvvələrinin 
əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bunun nəticəsində də bu tipli 
maşınların fırlanma sürəti məhdudlaşır və belə maşınlar asta 
gedişli olurlar. Bu nöqsanı aradan qaldırmaq üçün belə 
maşınlarda cütləşmiş oynaqlardan (kardandan) istifadə olunur və 
bu zaman sürətin döyüntüsü aradan qaldırılır. 

6.3.2. Rotorlu aksial-porşenli hidromaşınların kinematikası 

Maili disk φ bucağı qədər dönəndə porşen x məsafəyə qədər 
yerini dəyişəcəkdir (qəbul olunur ki, sürgüqolularının şarnirləri 
bir çevrədə  yerləşirlər)  (şəkil 6.3.1): 

( )ϕγγϕγ CostgDtgCosDtgDx −=⋅−= 1
222

 = 

= R(1– Cos φ) tg γ,                            (6.3.1) 

burada R – silindrlərin başlanğıc radiusu,  γCos
DDR 1
22

== ,    

D1 – maili diskin diametridir. 

 Maili silindr bloku olduqda (şəkil 6.3.4): 

( )ϕγγϕγ CosSin
D

SinCos
D

Sin
D

x 111 −=⋅−= 1
222

 = 

= 
2

1D
(1– Cos φ) Sin γ,                          (6.3.2) 

Onda, ωϕ
=

dt
d  nəzərə alaraq, porşenin nisbi sürəti vo 

bərabərdir: 
– maili diskli hidravlik maşın üçün: 

 ϕγω SintgD
dt
dx

o 2
==v ;                       (6.3.3) 

– maili bloklu hidravlik maşın üçün: 



ϕγω SinSin
D

dt
dx 1

o 2==v .                       (6.3.4) 

Maili diskli hidravlik maşın üçün φ = 90o porşenin nisbi 
sürətinin maksimal qiyməti olacaqdır: 

vo max  = R ω Sin γ .                      (6.3.5) 

Hidravlik blokun oxu ətrafında porşenin köçürmə sürəti: 

vd  = R ω .                                 (6.3.6) 

Nisbi və köçürmə hərəkətlərində porşenin təcilləri: 

ϕγωα CosSinR
dt

d
o

2== ov
              (6.3.7) 

və 
ad = R ω2 .                                 (6.3.8) 

6.3.3. Rotorlu aksial-porşenli hidromaşınların  
məhsuldarlığı 

Qeyd etmək lazımdır ki, aksial porşenli hidravlik maşınların 
məhsuldarlığı radial porşenli maşınların məhsuldarlığı kimi tapıla 
bilər. Maili bloklu aksial porşenli hidravlik maşınların 
məhsuldarlığı (nasos kimi işləyəndə – verimi, mühərrik kimi 
işləyəndə isə – sərfi): 

γπ   
4
 2

tgDnzdQ =                           (6.3.9) 

burada D tgγ  = h  – porşenin maksimal addımı; γ – maili blokun 

bucağı (adətən γ < 30°); 
γ tg

hD =  – silindrlərin mərkəzlərinin 

yerləşdiyi dairənin diametridir. 
Bu tipli aksial porşenli maşınların işçi həcmi: 

γπ    
4
 2

tgDzdqo = .                         (6.3.10) 



Tənzimlənən maşının nəzəri məhsuldarlığı: 

max tg D u n zd Q γπ
4

2
= ,                    (6.3.11) 

harada 
max

u
γ
γ

=  – hidravlik maşınların tənzimləyici parametridir; 

γmax – hidravlik blokun maili diskinin ən böyük bucağının 
qiymətidir; γ  –  isə blokun maili diskinin bucağının mövcud 
qiymətidir.  

Maili diskli aksial porşenli hidravlik maşınların işçi həcmi: 

γπ  Sin D zd q 1o 4

2
= ;                       (6.3.12) 

orta məhsuldarlığı: 

 γπ  Sin Dnzd Q 14

2
= .                      (6.3.13) 

Tənzimlənən maşının nəzəri məhsuldarlığı 

max1  Sin D u n zd Q γπ
γ4

2
= ,               (6.3.14) 

Maili bloklu aksial-porşenli maşınlar üçün orta nominal 
təzyiqlərdə məhsuldarlığın sərf əmsalı α  = 0,95...0,97, maili 
disklə olduqda α  = 0,93...0,95 olur. 

6.3.4. Rotorlu aksial-porşenli hidromaşınlarda 
 təsir edən qüvvələr və momentlər 

Porşenlərə ox istiqamətində təsir edən qüvvə pdP Δ=
4
 2π , 

başqa tipli porşenli maşınlarda olduğu kimi, yəni nasos kimi 
işləyərkən, mayeni sıxışdırır, mühərrik kimi işləyərkən isə rotorun 
fırlanmasını yaradır. 



Ştokların maili disklə və oynaqla birləşdirilməsində yaranan 
qüvvəni (şəkil 6.3.5) iki təşkiledicilərinə N (diskə perpendikulyar) 
və S (disk müstəvisində yerləşən) ayırsaq, alınır: 

N = P cos γ ;                               (6.3.15) 

S = P sin γ .                                (6.3.16)  

Qüvvə  N  hərəkətverici valın dayaqlarına və eyni zamanda 
maşının tənzimləyici mexanizminə təsir edir. S qüvvəsinin təsirini 
təyin etmək üçün bu qüvvəni öz növbəsində iki təşkiledicilərinə 
ayırmaq lazımdır. Onların biri fırlanan diskin oxu ilə 
istiqamətləndirilir, o biri isə T – diskin radiusuna 
perpendikulyardır. Həmin bu qüvvə T = S Sin ϕ, diskin oxuna 
nəzərən hər bir porşenlə cari momenti Mi yaradır: 

ϕγ sinsinPRTRMi ==                       (6.3.17) 

Təzyiq sahəsində eyni vaxtda yerləşən porşenlərin sayı k 
olduqda moment toplusu M: 
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=
∑
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i
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1 1
ϕγ ,                (6.3.18) 

harada  k və ∑ iϕsin  – uyğun olaraq təzyiq zonasında yerləşən 
porşenlərin  sayı və onların bucaqlarının cəmidir. 

0 < φ < π sərhədində bucaqların sinuslarının orta qiyməti 

iki qonşu silindrlər arasındakı bucaq addımı 
z
π2  olduqda 

π
z -yə 

bərabərdir. 
Odur ki,  

ππ
γπ

π
γ

2
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24
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2
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pzDpdzPRM Δ=Δ==   .   (6.3.19) 

Onda, aksial-porşenli hidravlik maşının valında orta moment 
bərabərdir:  
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pM −=Δ=  .              (6.3.20) 

 
Beləliklə, rotorun valının sabit fırlanma sürətində aksial 

porşenli maşınların burucu momenti diskin (blokun) maillik 
bucağının funksiyasıdır. Bu tipli hidravlik maşının sərfinin 
maksimal qiymətində burucu moment maksimal qiymətə malikdir 
və əksinə – minimal sərfdə isə minimal qiymətə malikdir. 

Maili bloklu hidromaşında P qüvvəsi şarnirə (oynağa) 
söykənmiş şatunun (çarxqolunun) oxuna doğru yönəlir (şəkil 
6.3.7). Şəkildən göründüyü kimi bu silindrin oxundan kiçik δ 
bucağı qədər dönür və buna görə də porşenin silindrinin divarına 
sürtünmə qüvvəsi təyin edən kiçik yan toplananını yaradır. 

Maili diskli hidromaşınlarda porşen şarnirlə maili səthə 
söykəndiyi üçün bunun reaksiyası N-dir. Bu qüvvə mayenin ox 
boyu təzyiq qüvvəsini dəf edən P və Mi momentini yaradan yan T 
toplananlarını verir (şəkil 6.3.8). T-nin konsol şəkildə tətbiq 
edilməsi porşen ilə silindr arasında daban kontaktının 
(toxunmasının) yaranmasına səbəb olur. 

Şarnirlərdə kontakt qüvvəsinin böyük olmasından və çox 
sürtünmə qüvvəsi yarandığından maili bloklu hidromaşınların 
mexaniki FİƏ maili diskli hiromaşınlarda olduğundan yüksək 
olur. Bu da dövrlər sayı geniş miqyasda dəyişən hidromotorların 
işinə çox təsir edir. Dövrlər sayı n-in kiçik qiymətlərində  
porşenlərin sürətləri az olduqda silindr ilə onlar arasında sürtünmə 
sərhədi yaranır. Sürtünmə momenti artır, bu da yüksək n ≈ 25...50 
dm3/dəq-də maili bloklu hidromotorların müntəzəm olmayan 
fırlanmasına səbəb olur. 

Maili diskli hidromaşınlarda T qüvvələrinin cəmi yastıqlar 
14 və 3 (şəkil 6.3.9) arasındakı O nöqtəsinə tətbiq edilir. Bu 
səbəbdən bunlara düşən yük nisbətən azdır. Ox boyu təzyiq 
qüvvəsi bilavasitə, porşenin başmağından 10 və yüksək təzyiqlə, 
eləcə də yüksək sürüşmə sürəti ilə müvəffəqiyyətlə işləyən 
hidrostatik dayağı təmsil edən paylayıcıdan 18 keçərək gövdə 
hissələrinə – gövdəyə 21, yatağa 12 və gövdənin qapağına 2 
ötürülür. Hidrostatik başmaq B (şəkil 6.3.7) irəlidə göstərilən 



radial porşenli nasoslardakı (şəkil 6.2.6) kimi qurulur. Onun 
qaldırıcı hidrostatik qüvvəsini silindrdə maye həcminin sıxılması 
tənliyi ilə təyin etmək olar. 

Kontakt yükünün artması maili diskin maillik bucağının β 
qiymətini 15...18°-yə kimi məhdudlaşdırır. Maili bloklu 
hidromaşınlarda β bucağının qiyməti yalnız onların quruluşundan 
asılı olaraq β = 25...30°, bəzən 40°-yə kimi olur. Beləliklə, maili 
bloklu maşınlarda məhsuldarlığın lazımi qiymətinin alınması 
porşenin kiçik diametrində və maili blokun diametrinin kiçik 
qiymətində  mümkündür. Bu da bu tipli maşınlarda işçi orqanın 
kiçilməsinə səbəb olur.  

Lakin, maili bloklu hidromaşınların yellənən hissələrinin 
olmasına görə böyük çatışmazlığı vardır (şəkillər 6.3.3, 6.3.10 və 
6.3.11). Şatunun (sürgüqolunun) 10 (şəkil 6.3.10) sferik başlığı 12 
valın 1 qurtaracağında konsol şəkillində  yerləşən aparıcı diskə 2 
söykənir. Diskə 2 tətbiq edilmiş N və yan konsollu qüvvə T 
yastıqları 13 çox yükləyir. Bu yastıq hissəsinin böyüməsinə və 
hidromaşının yellənən hissələrinin ölçüsünə bərabər olmasına 
gətirir. 

6.3.5. Aksial-porşenli hidromaşınların konstruksiyaları 

Aksial-porşenli hidromaşınların konstruksiyaları aşağıda 
göstərilən amillərə görə təsnif oluna bilərlər: 

1)  hidravlik blokun hərəkətinə görə iki yerə bölünür: 
– rotorlu aksial-porşenli hidromaşınlar, bunlarda hidravlik  

blok porşenlərlə birgə fırlanır: 
– qeyri-rotorlu aksial-porşenli hidromaşınlar – bunlarda 

hidravlik blok tərpənməzdir,                                                                                  
2) hidromaşınlarda qüvvələrin ötürmə üsuluna  görə: 
–  assinxronlu qüvvəli kardanla; 
–  kardansız; 
– iki kardanlı qüvvəsiz kardanla; 
– şatunlu (sürgüqollu); 
– şatunsuz (sürgüqolsuz), 



3) porşenlərin maili disklə kontaktının (təmasının) növünə 
görə: 

– nöqtədə toxunma ilə; 
– başmaqlarla; 
– şarnirlərlə (oymaqlarla), 
4) paylayıcının konstruksiyasına görə: 
– sferik yan paylayıcı ilə; 
– müstəvi yan paylayıcı ilə; 
– klapanlı; 
– zolotnikli və s. 

Maili diskli, şatunlu intiqallı və qüvvə ötürən kardanlı 
aksial-porşenli hidravlik maşınların tipik nümunəsi «Myzubisy-
Janney» (Japan) firması ilə istehsal edilən 1/3V-SB markalı 
nasos-mühərrik göstərilə bilər (şəkil 6.3.12). Bu maşında intiqal 
valının 1 fırlanma hərəkəti rotora 7 və həlqəyə 10  iki işgillə 8 
qüvvə (güc) kardanı vasitəsilə ötürülür. Kardan düyünü mil 6,  
xüsusi daşlardan 11 və ştiftlərdən 4 ibarətdir. Ox istiqamətli 
qüvvələri qəbul etmək üçün maili diskin 2 gövdəsində radial 
yastıqlar kimi seqment tipli dayaq yastıqları 3 də nəzərdə 
tutulmuşdur.    

Xüsusi val 5 vasitəsilə maili diskin gövdəsini 2 döndərməklə 
maşının işinin tənzimlənməsi yerinə yetirilir. Nasos rejimində 
işləyərkən bu maşının 11 MPa işçi təzyiqində verimi 45 dm3/dəq-
dir. 

«Vickers-Waterbury» firması (ABŞ) eyni konstruksiyalı    
21 MPa təzyiqində 8700 dm3/dəq verimi və gücü 3000 kVt olan 
hidravlik maşını istehsal edir. 

Çelyabinsk traktor zavodu (Rusiya) hal-hazırda həmin 
konstruksiyalı hidromaşını hidravlik intiqal qurğuları üçün ayrı-
ayrı şəklidə (nasos və hidromühərrik) və birlikdə (nasos-motor) – 
universal sürət tənzimləyicinin (UST) daxilində istehsal edir. 
Onların gücü 7,5 MPa təzyiqində 100 kVt-a çatır. Bu maşınların 
birgə icralı konstruksiyası (hidrotransmissiya) şəkil 6.3.13-də 
göstərilir. Qurğunun yığcam olması üçün o qapalı sirkulyasiya 
sxemi ilə işləyir (işçi maye tutumu 1 minimal ölçüdə olur). Çıxış 



bəndinin sürətinin (dövrlər sayını) tənzimləməsi xüsusi vint 3 
vasitəsilə maili diskin 2 gövdəsini döndərməklə yerinə yetirilir. 

Şəkil 6.3.14-də qüvvətsiz kardanlı tənzimlənən aksial-
porşenli hidravlik maşının konstruksiyası verilib. Bu tipli 
maşınlar çox ölkələrdə istehsal olunur, o cümlədən ABŞ-da 
(«Vickers» firması), Almaniyada, Rusiyada və s. «Vickers» 
firmasının istehsalı olan bu maşının yaratdığı 21 MPa təzyiqdə 
(nasos rejimində) verimi 1700 dm3/dəq ola bilər. Bu 
konstruksiyada intiqal (hərəkətverici) valının 1 fırlanması  
qüvvətsiz kardan 2 vasitəsilə rotora 9 ötürülür. Rotor 10 saylı 
milə  geydirilmiş diyircəkli yastıqla mərkəzləşdirilir. Maşının 
işinin  tənzimlənməsi xüsusi val 6 vasitəsilə hidravlik bloku 
(“beşik”) I – I ox ətrafında döndərməklə yerinə yetirilir. Bu valın 
dönmə hərəkəti “beşiyə” dişli çarx 7 və hidravlik blokun dişli 
sektoru ilə verilir. Bu maşının əsas nöqsanı maye axınını dönən 
hərəkətli hidravlik bloka çatdırmağın mürəkkəbliyindən  ibarətdir. 
Buna görə maye axını 5 və 3 rezin kipləşdirici həlqələrlə təchiz 
olunmuş və müəyyən qədər  sızmalara malik sapfalardan 4 verilir. 
Rusiyada istehsal olunan bu tipli 11P və 11D modelli 8 ölçüdə 
maşınların təzyiqi 10 MPa və verimi 774 dm3/dəq çatır. 

Şəkil 6.3.15-də qüvvətsiz kardanlı tənzimlənməyən aksial-
porşenli nasosun (hidravlik mühərrikin) konstruksiyası verilir. Bu 
tipli maşınlarda hidravlik blokun mailik bucağı sabit olmasına 
görə onların konstruksiyası xeyli sadələşir. Rusiyada istehsal 
olunan bu tipli hidravlik mühərrikin valında 12 Nm burucu 
momentində işçi təzyiq 10 MPa olur. 

Şəkil 6.3.16-da «Hydromatic» (Almaniya) firması tərəfindən 
istehsal olunan tənzimlənən kardansız sürgüqollu intiqallı aksial-
porşenli hidravlik maşının konstruksiyası göstərilib. Nasos 
rejimində işləyərkən 15 MPa təzyiqdə və valın 970 dövr/dəq 
sayında bu maşının verimi 450 dm3/dəq təşkil edir. Nasosun 
müvafiq gücü təxminən 112 kVt-dır. 

Aparıcı val 1 dəliklərində tuncdan hazırlanmış dayaqlarda 
sürgü-qollarının 2 başlıqları yerləşən aparıcı diski 4 fırladır. 
Sferik paylayıcı 8 ilə mərkəzləşdirilən və ona sferik başlıqlı vala 5 
geydirilmiş yay 6 ilə sıxılan rotor 7 isə yalnız həmin sürgü-qolları 



ilə hərəkətə gətirilir. Fırlanan disk silindrik diyircəkli yastıqda 11 
yerləşdirilib, ox istiqamətli qüvvələr isə dayaq  diyircəkli 
yastığına 10 ötürülür, ondan isə hissə 12 vasitəsilə nasos 
blokunun 9 gövdəsinin sferik səthinə 13 verilir. Nasosun işini  
tənzimləməsi hidravlik blokun 9 döndərilməsi ilə yerinə yetirilir. 
Təzyiqli maye axınının vurma çıxışı dönən hərəkətli hidravlik 
blokunda yerləşməsi bu maşının əsas nöqsanıdır. Nasosun sorma 
dəliyinin hərəkətli hidravlik blokunda yerləşməsinə görə bu nasos 
işçi maye tutumunda tam batırılmış şəraitdə istismar olunur. Bu 
isə işçi maye tutumunun böyük həcmli olmasını tələb edir. 

Sürgü-qolsuz intiqallı və həlqəvi hidrostatik dayaqlarla olan 
hidromaşınların nümunəsi kimi «Denison» firmasının 2Н 53D 
tipli aksial-porşenli tənzimlənən nasosu (şəkil 6.3.17) və həmin 
firmanın aksial-porşenli tənzimlənməyən nasos-hidromotorunu 
(şəkil 6.3.18) göstərmək olar. Hər iki konstruksiyada yan yastı 
paylayıcılar tətbiq olunur. Hərəkətverici valda 1 yerləşdirilmiş 
yay 2 diyircək 3 vasitəsilə 4 saylı disklə həlqəvi dayaqları 5 maili 
lövhəyə 6 sıxır.  

Tənzimlənən maşında bu maili lövhə 9 saylı oxlar ətrafında 
dönə bilər. Rotor 7 xüsusi diyircəkli yastıqlarda yerləşdirilib. Bu 
konstruksiyalı maşınların işçi təzyiqi 35 MPa, gücü isə  85 kVt-a 
qədərdir. Sızmaların artmasına görə belə konstruksiyalı hidravlik 
maşınlar daha yüksək təzyiqlərdə və gücdə istifadə olunmur. 

Silindr bloku sabit (tərpənməz) və maili həlqəsi (şaybası) 
fırlanan qeyri-rotorlu aksial porşenli maşınlarda klapan və ya 
zolotnik tipli paylayıcı düyün olur. Bu tipli maşınlar 
dönməyəndirlər və yalnız nasos kimi işləyirlər. 

Klapanlı paylayıcı və sabit bloklu olan nasos şəkil 6.3.19-da 
göstərilmişdir. Maili həlqə 2 val 1 ilə fırlanaraq  diyircəklər 
(roliklər) 3 vasitəsilə porşenləri 4 irəli-geri hərəkət etməyə 
məcbur edir. Silindrin sorma zamanı maye ilə dolması 6 
qanovcuqları ilə, mayenin sıxışdırılıb xaric edilməsi isə klapanlar 
7 ilə yerinə yetirilir. Hər silindrdə bir klapan 7 yerləşdirilir. 

6.3.20-ci şəkildə AH tipli tənzimlənməyən klapanlar 
paylayıcılı qeyri-rotorlu aksial porşenli nasosunun konstruksiyası 
verilir. Bu nasosun 25 MPa vurma təzyiqində verimi 5 dm3/dəq 



qədər ola bilər. 
Aparıcı ekssentrik valın 1 fırlanan zaman maili disk 2 də 

işgilə 3 görə fırlanır və plunjerləri 5 irəli-geri hərəkətini yerinə 
yetirməyə məcbur edir. Plunjerlərin sola hərəkət etməsi işçi maye 
təzyiqi ilə baş verir, hansı ki köməkçi lövhəli nasos 4 vasitəsilə  
sorma klapanlardan 7  və kanallardan 8 keçərək silindrlərin 6 işçi 
həcmlərinə daxil olnur. Maili disk 2 təsiri ilə plunjerlər sağ 
istiqamətinə hərəkət edərək mayeni sıxışdırıb onu vurma 
klapanlardan 9 və kameradan 10  keçirib, hidravlik sistemə xaric 
edir. 

Bu tipli mayenin paylanması prinsipi МГ143 (Г14-1, Г14-2) 
markalı nasoslarda (Rusiya), ПМ-500 markalı hidravlik 
mühərrikdə (Rusiya) və Bosch firmasında istehsal olunan porşenli 
hidravlik maşınlarda tətbiq olunur. Bu hidravlik maşınlarda 
mayenin paylanması bilavasitə maşınlarda olan porşenlərdə 
aparılır. Porşenlərin sayı 4-ə tam bölünən qiymətə bərabər 
olmalıdır (4, 8 və ya 12). 

8-porşenli МГ143 markalı nasosun (şəkil 6.3.21) mayenin 
paylanmasının açılmış sxemi şəkil 6.3.22-də göstərilib. Maili disk 
(şayba) qeyd olunan istiqamətdə hərəkət etdikdə II, I və VIII  
porşenlər mayeni sıxışdırıb VIII, VII və VI  porşenlərin daxilində 
olan aralıqları ilə vurma borusuna ötürülür. Baxılan anda porşen 
VII  son yuxadakı vəziyyətdə olmasına görə (ox istiqamətində 
onun sürəti bərabərdir 0) işdə iştirak etmir və hər iki ara bağlıdır. 
II, III, və IV porşenlərlə yaradılan aralıqlardan porşenlərə IV, V və 
VI maye sorma borusundan daxil olur. Porşen III son aşağı 
vəziyyətdə olmasına görə onun hər iki arası bağlıdır. 

Seriyalarla buraxılan МГ143 markalı nasosun 
konstruksiyası şəkil 6.3.21-də verilib. Hidravlik blok 3 
porşenlərlə 5 birlikdə nasosun gövdəsinə 4 preslənmiş halda 
yerləşdirilib. Porşenlər irəli-geri hərəkətə radial-dayaqlı diyircəkli 
yastığa 7 geydirilmiş maili disklə 6  hərəkətə gətirilir. Maili disk 
öz növbəsində val ilə birlikdə fırlanır. 

Nasosun verimini 3; 5 və 8 dm3/dəq əldə etmək üçün maili 
diskin dəyişən düyünü 9 quraşdırılır (diskin bucaq mailliyi 
müvafiq olaraq  5; 10 və 14° olur). 



Hidravlik blokda 3 iki həlqəvari qanovcuqlar I və II açılıb, 
və həmin qanovcuqlarda pazlar 2 frezerlənmişdir. I qanovcuqla 
köməkçi lövhəli nasos vasitəsilə əsas nasosa işçi maye verilir, II 
qanovcuqdan isə işçi maye təzyiq altında nasosun vurma 
borusuna ötürülür. 

Nasosun porşenləri polad ШХ15 və hidravlik blok 
azotlanmış poladdan 38ХМЮА olduğundan bu nasoslar 10 MPa 
təzyiqdə uzun müddət işləyə bilər. 

6.3.6. Aksial-porşenli hidravlik maşınlar və onların 
sənayedə tətbiqi. 

 Hidravlik sistemlərdə və maşınqayırmanın bir çox 
sahələrində geniş yayılmış aksial-porşenli nasoslar və 
hidromühərriklər gücünə görə digər nasoslarla bir sırada durur. 
Onların bir çoxu yığcamlılıq, kiçik kütlə və əndazə, yüksək işçi 
təzyiq, tənzimlənmənin sadəliyi, xidmət dövrünün və etibarlılığın 
böyük olması, FİƏ-nın yüksək və səs-küyün aşağı səviyyədə 
olması, qulluğun sadəliyi və eləcə də istifadənin universallığı ilə 
səciyyələnir. Geniş tətbiq sahəsinə görə aksial-porşenli hidravlik 
maşınların müəyyən şərtlərdə maksimal effektlə istifadə olunan 
bir çox konstruksiyaları mövcuddur. 
 Bu tipli hidravlik maşınların stasionar avadanlıqlarda və 
mobil maşınlarında geniş istifadə olunmasına baxmayaraq, 
hidravlik intiqalların həcmi tənzimlənməsinə olan maraq 
səbəbindən aksial-porşenli hidromaşınlara tələbat artır. 
 Aksial-porşenli hidravlik maşınların istifadəçilərinin artması 
onun texniki-iqtisadi göstəricisinin yüksək olması ilə izah olunur. 
Son məlumatlara əsasən aksial-porşenli hidravlik maşınların 
müasir göstəriciləri: 

– yüksək işçi təzyiq 35...50 MPa; 
– xidmət müddətinin böyük olması 10000...12000 saat; 
– yüksək özüsorma qabiliyyəti imkan verir ki, nasosu sıxlığı 

mineral yağların sıxlığından yüksək olan (yanmayan 
mayelərdə) və 3000 dövr/dəq fırlanma tezliyində açıq 
sxemlərdə istismar edilsin; 

– geniş fırlanma tezliyi diapazonu 25000 dövr/dəq-yə qədər; 



– verim əmsalının  97...98%  qiymətində  FİƏ 93...94%-ə 
çatır; 

– səs-küyün səviyyəsinin alçaq olması  70...90 dB; 
– yüksək energetik xarakteristika imkan verir ki, verim və 

təzyiqin geniş diapazonda dəyişməsindən əlverişli istifadə 
edilsin. 

 Belə ki, bir çox texniki məsələlərin həllində, xüsusilə də 
istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmasını sadələşdirir, 
avadanlığın çəkisini və əndazə ölçülərini azaldaraq, istehsalın 
keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Axırıncı üstün cəhəti su 
və hava nəqliyyatı maşınlarında xüsusilə daha vacibdir. Hidravlik 
maşınlar dağ-mədən, kömür sənayesi, tikinti və kənd təsərrüfatı 
maşınlarında daha geniş istifadə tapmışdır. 
 Hidravlik intiqallar müxtəlif stasionar tipli maşınların 
texniki inkişafında da əsas yer tutur. Misal üçün, metalkəsən 
dəzgahlarda texnoloji proseslərin xüsusilə də hissələrin şablon və 
proqramla emalı əməliyyatının avtomatlaşdırılması məsələsində 
mühüm rol oynayır. Hidravlik intiqalların göstərilən üstünlükləri 
bunların maşınqayırmanın bir çox müxtəlif sahələrində geniş 
istifadə tapmasına imkan verir. Müasir maşınlarda hidravlik 
qurğuların istifadə olunmasının qiymətləndirilməsində qeyd 
etmək lazımdır ki, adətən bir maşında bir neçə hidravlik aqreqat 
vahidi ola bilər. Misal üçün, bunları təyyarə, gəmi, kömür və 
metallurgiya sənayesi maşınları, gəmiqayırmada və metalkəsən 
dəzgahlarda və s. bu kimi maşınlarda rast gəlmək olar.  
 Aksial-porşenli nasoslar və hidromotorlar istifadə edilən 
hidravlik intiqalların tətbiq sahəsinin genişlənməsi 
hidravlikləşdirilmiş maşınların təkmilləşməsi, onların müəyyən 
ciddi tələblər irəli sürür. Həmin bu maşınlar intiqalın əsas 
elementlərindən biri sayılır ki, bu da onun effektivlik dərəcəsini 
təyin edir. Bu tələblər hidravlik maşınların tətbiq şəraitindən asılı 
olaraq o qədər müxtəlifdir ki, onların qənaətbəxşliyini bir 
hidravlik maşının konstruktiv sxeminin inkişafına və 
təkmilləşməsinə görə əldə etmək mümkün deyil. 



 Aksial-porşenli hidravlik maşınların sonrakı inkişafında və 
onun layihələndirilməsində ümumi tendensiyalar və məsələlər 
aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 

– işçi təzyiqin artırılması hesabına vahid aqreqatda 
konsentrasiya gücünün artırılması; 

– xidmət dövrünün və artıq yüklənmə zamanı hidromaşının 
işinin davamiyyətinin artırılması; 

– işçi parametrlərin (verim, təzyiq və s.) geniş dəyişmə 
diapazonunda FİƏ-nın yüksəldilməsi; 

– fırlanma tezliyinin diapazonunun artırılması; 
– işçi həcminin 10...1000 sm3 diapazonunda genişləndi-

rilməsi; 
– hidravlik maşınların işi zamanı yaratdığı səs-küyün və 

metal tutumunun azaldılması. 
 Hidravlik maşınların seçilməsində və qiymətləndirilməsində 
istifadəçilər əsasən üstünlüyü uzunömürlülük göstəricisinə verir. 
Bu da mobil maşınlar nisbətən stasionar avadanlıqlarda daha 
yüksək resursa malikdir. Metal tutumunun azaldılması və s. 
resursları yüksəltmək cəhdi universal həllər tələb edir, necə ki, 
hidravlik maşınların qabarit-kütlə göstəricilərinin azaldılması və 
onun bir sıra əsas konstruksiya elementlərinin qabiliyyətinə 
məhdudiyyətlər qoyur. Stasionar maşınların intiqallarına münasib 
metal tutumu, xüsusi göstəriciləri vəsaitin artırılmasına nisbətən 
az rol oynayır, lakin mobil maşın intiqallarında isə qabarit-kütlə 
göstəriciləri və vəsait göstəriciləri eynimənalıdır. 
 Enerji sərfinin (itkilərin) azalması, hidravlik avadanlığın 
FİƏ-nın artması ilə əlaqədardır. Hidravlik maşınların hazırlanma 
texnologiyası, materialşünaslıq və layihələndirilmənin analitik 
üsullarla aparılması nəticəsində onun FİƏ-nın əhəmiyyətli 
dərəcədə artırılmasına nail olunur. Çətin fərz etmək olar ki, bu 
qiymətlər nə vaxtı sa gələcəkdə əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişdirilsin. Lakin hidravlik maşınların sərfi və təzyiqin 
dəyişməsində FİƏ-nın yüksəldilməsi məsələsi mövcuddur və 
aktuallığını saxlayır. 
 Ənənəvi olaraq avtomatik mexanizmlərin (təzyiq və güc 
tənzimləyicisi) əllə tənzimlənməsi ilə yanaşı olaraq, kiçik güclü 



elektrik siqnallarının köməyi ilə bu parametrlər məsafədən  
(distansiyadan) idarə edilir və bunun nəticəsində hidrosistemdəki 
iş şəraitinin dəyişməsinə adaptasiya olur. 
 Son illərdə müxtəlif sistemli proqramla idarə olunan 
hidravlik maşınlar və kombinə funksiyalı avadanlıqların 
yaranması yeni suallar qarşıya qoyur. Belə ki, hidravlik sistemin 
funksional imkanları, xüsusən də elektronla idarə olunan nasosları 
əhatə edir. Analitik hesablayıcı maşınlara oxşar idarə elektron 
sxemləri yaradılır. Hansı ki, bu sxemlər elektrohidravlik sərf 
tənzimləyicisi ilə təchiz olunmuş nasosa vacib idarə siqnalları 
verir. Sistemdəki maye axınının parametrlərinə isə xüsusi idarə 
blokuna informasiyanı verən datçiklərlə (vericilərlə) nəzarət 
edilir. Belə yanaşma imkan verir ki, həm sadə, həm də mürəkkəb 
kompleks idarəetmə sistemində tənzimlənmənin nasosda 
quraşdırılmış bir mexanizmlə idarə olunması məhdudlansın.  
 Hidravlik intiqalın əsas elementi kimi aksial-porşenli 
nasosun istismarı zamanı yaranan mənfi amillərdən qorunması 
üçün mayenin temperaturunun müəyyən qiymətə qədər artması 
zamanı, onun gövdəsində quraşdırılmış termodatçik qurğuya 
müəyyən, yəni «verimin sıfırlanması» və ya «nasosun 
soyudulması» kimi əmrlər verir. Burdan da nasosun texniki 
diaqnostikasını müəyyən edən üsulların yaradılması məsələsi irəli 
gəlir və bura nasos qurğusu da daxil ola bilər.  
 Qurğunun əsas elementlərindən biri sayılan aksial-porşenli 
nasos haqqında informasiya lazımlıdır. Xüsusilə də nasosun 
istismarının böhran vəziyyətində bu informasiya daha da vacibdir. 
Əks halda bu böyük əmək və material itkisinə gətirib çıxarır. 
Nasosların sorma hündürlüyünün artırılmasına ciddi diqqət 
yetirilir. Nasosun özüsorma rejimində işləməsinin mümkünlüyü, 
onun geniş istifadə tapmış stasionar maşınların intiqallarında 
eləcə də nasosun veriminin kifayət qədər böyük diapazonda 
həcmi tənzimlənməsi zamanı intiqalın FİƏ-nın artması və gücün 
praktiki olaraq, bütövlükdə istiliyə çevrilməsi baş verir. Bu 
məsələnin aktuallığının artması, böyük özlülüyə malik və mineral 
yağlara nisbətən daha pis nəql olunan qeyri-nyuton mayelərin 
geniş tətbiq olunması zamanı meydana çıxır. Əvvəldə qeyd 



olunduğu kimi, hidravlik maşınların çəkisi və əndazə ölçüləri 
onun xidmət müddətindən (yastıqların ölçülərindən), səs-küyün 
səviyyəsindən (gövdənin hissələrinin sərtliyindən), açıq və qapalı 
sxemlərdə tətbiqindən (keçid dəliklərinin ölçülərindən), köməkçi 
aparatların, idarə etmə üsullarının və s. avadanlıqlarla təchiz 
olunmasından asılıdır. Aksial-porşenli hidravlik maşınların 
müasir inkişaf səviyyəsinin sonrakı nailiyyətləri mexaniki və 
həcmi itkilərin azaldılması və stabilləşdirilməsi istiqamətində 
aparılacaq. Əsas dəyişəcək düyünlər: işçi mayenin paylayıcısı, 
porşenlər qrupu və porşeni hərəkətə gətirən mexanizmlərdir.  
 Son illər bir çox zavod və müəssisələr aksial-porşenli nasos 
və hidravlik mühərriklər istehsal edir. Bunlardan OAO 
«Uralavtoprisep»-i göstərmək olar. Bu müəssisə tikinti texnikası 
üçün tənzimlənməyən aksial-porşenli nasos və hidravlik 
mühərriklər istehsal edir. 
 Bundan əlavə Rusiyada hidravlik məhsulların istehsalı 
sahəsində aparıcı rol oynayan OAO «Şaxtinskiy zavod», 
«Qidroprivod» bu sahədə məhsullar istehsal edir. Bu müəssisənin 
aksial-porşenli və radial-porşenli hidravlik maşınlar istehsal 
sahəsində 35 illik təcrübəsi var. «Mannesman Rexroth» 
(Almaniya) firmasının lisenziyasına əsasən bu tipli hidravlik 
mühərrik və nasosları buraxırlar. Bu nasos və hidravlik 
mühərriklərin işçi təzyiqləri 16...50 MPa, verimləri 6,5...450 
dm3/dəq-dir. Həmçinin burada verimin əllə tənzimlənmə 
mexanizmli, hidravliki və elektrohidravliki izləyici mexanizmli, 
təzyiq və güc tənzimləyicili və s. müxtəlif modifikasiyalı 
hidravlik aqreqatlar istehsal olunur. 
 Aksial-porşenli nasos və hidravlik mühərriklərin əsas 
üstünlüyü onların kiçik kütlə və həcminin olması, sürətin pilləsiz 
olaraq tənzimlənməsinin həyata keçirilməsinin sadəliyi, 
reversivləşdirilmənin yüksək tezliyi və dəqiqliyi, FİƏ yüksək 
olması, etibarlıq, verilən iş rejimində dayanaqlı olması, idarə 
olunmanın və xidmətin çox  sadə olmasıdır. Hidrointiqalların 
göstərilən bu üstünlükləri onlara elektrointiqallarla  yarışmağa  
imkan verir. 
 



6.3.7. Aksial-porşenli hidromaşınların əsas  
parametrlərinin hesabı 

Aksial porşenli hidravlik maşınların hesablanması ilə radial-
porşenli maşının hesablanmasında müəyyən qədər oxşarlıq vardır. 
Aksial porşenli hidravlik maşınların xüsusiyyəti silindr blokunun 
daxilində valın yerləşdirilməsindən ibarətdir. Buna görə də 
silindrlərin başlanğıc dairəsinin diametrini D tapmaq üçün əvvəl 
valın diametrini və əgər varsa, yayın ölçülərini təyin etmək 
lazımdır. 

Təxmini olaraq aksial porşenli hidravlik maşınların 
hesablanmasını aşağıdakı kimi aparmaq olar. 

Nasosun nəzəri verimi (Qnəz) məlum olduqda porşenlərin 
diametri aşağıdakı düsturla tapılır: 

3
4

γπ  tg n m  
Q d zn

z
ÿ=                           (6.3.21)  

harada 
d
Dm =  – konstruktiv əmsaldır, hansı ki, ilkin olaraq 

porşenlərin sayından z asılı olaraq aşağıdakı cədvəldən 6.3.1 
götürülür.  

D və d qiymətləri konstruktiv mülahizələri nəzərə alaraq 
götürülür. 

Cədvəl 6.3.1 
Konstruktiv m əmsalının porşenlərin 

sayından z asılılığı 
 

z 7 9 11 

d
Dm =  3,1 3,6 4,5 

Porşenlərin gediş yolu – addımı h = D tg γ  kimi götürülür, γ 
isə diskin maili bucağı 20° qədər, nadir hallarda isə 25° götürülür. 
Onda başlanğıc dairənin diametri: 



D = dv + 2δ + d,                           (6.3.22)  

burada, dv – valın diametri, δ - silindrlərin daxili səthləri ilə 
blokunun daxili səthləri arasındakı məsafədir (şəkil 6.3.6). 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli hidravlik maşının səmərəli 
işləməsi üçün paylayıcı tərtibat ilə silindrlər bloku arasında orta 
toxunma təzyiqinin qiyməti minimal olmalıdır. Lakin, eyni 
zamanda hermetikliyi təmin etmək üçün bu iki təmasda olan 
səthlərin arasında məsafə kifayət qədər olmalıdır. Buna görə bu 
iki səthlərin paylayıcı tərtibatının və porşenlər blokunun yan 
səthlərinin həndəsəsinə və emal təmizliyinə yüksək tələbat 
qoyulur. Onların yağlanması üçün xüsusi qanovcuqlar nəzərdə 
tutulmalıdır. Həmin bu iki detal arasında mütləq ara olmalıdır və 
bu aralarda mayenin təzyiqi oraqvarı qanovcuğunun mərkəzində 
olan maksimal qiymətindən paylayıcı radiusun periferiya 
istiqamətinə 0-a qədər dəyişir. Əgər təzyiqin dəyişməsini xətti 
qanunu ilə qəbul etsək, onda bloku paylayıcı diskdən ayırmaq 
istəyən qüvvəni aşağıdakı kimi tapmaq olar: 

( 211 50
2

FFbpDP +== , )
π
απ ,                  (6.3.23)  

burada F1 və F2 – hidravlik blokla paylayıcı disk arasında olan 
daxili və xarici kontakt sahələridir.  

Silindr bloku ilə paylayıcı diski bir-birinə sıxan qüvvə 
təzyiq zonasında porşenlərin sayından asılı olaraq aşağıdakı kimi 
tapılır: 

2
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2
−

=
zdpP π  .                        (6.3. 24) 

Blokla disk arasında kipləşdirmənin etibarlılığını təmin 
etmək üçün   

P2 = 1,1 P1                              (6.3.25) 

qəbul olunur. 
Adətən toxunma (kontakt) təzyiqinin orta qiyməti  hidravlik 

maşınların nominal təzyiqinin 15…20 %-i qədəri götürülür. 



Paylayıcı diskin qanovcuqlarının eni dk (şəkil 6.3.6) diametrinin 
qiymətinə bərabər götürülür, o biri ölçülər isə aşağıdakı kimi 
qəbul olunur: 

( )ds 2,1...1,1=  və ,bb
3
1

1 =    o108...=β

Aksial porşenli hidravlik maşınların istehsalında yüksək 
keyfiyyətli materiallar və yüksək səviyyəli maşınqayırma 
texnologiyası tələb olunur. Bu maşınların ümumi FİƏ 0,85...0,95 
qiymətinə qədər ola bilər. 

Misal 6.3.1. 

Aşağıdakı verilənlərə görə aksial-porşenli nasosun əsas 
ölçülərini təyin etməli: nasosun faydalı (həqiqi) məhsuldarlığı    
Qf  = 140 dm3/dəq, işçi təzyiq p = 20 MPa, rotorun fırlanma sürəti 
n = 1460 dövr/dəq., porşenlərin sayı z = 7, həcmi FİƏ ηhəc = 0,97, 
diskin mailliyi bucağı γ = 18° (şəkil 6.3.5). 

Həlli: 

Nasosun nəzəri verimi: 
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===
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Q

Q ÿ  dm3/dəq. 

Nasosun işçi həcmi: 
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n
ÿ  sm3/dövr 

Onda bir porşenin işçi həcmi: 
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99
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z

qq n
p = 14,2  sm3. 



Porşenin addımını h = 26 mm qəbul edərkən, onun işçi 
sahəsi f = 5,5 sm2 və porşenin diametri d = 2,65 sm = 26,5 mm 
bərabər olmalıdır. 

Başlanğıc dairənin diametri 
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γtg
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Nasosun gücü 
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Misal 6.3.2. 

Aşağıdakı verilənlərə görə aksial-porşenli hidravlik motorun 
əsas işçi parametrlərini təyin etməli: valda yüklənən  burucu 
moment Mm = 30 N·m, valın fırlanma sürəti n = 980 dövr/dəq, 
mühərrikin işçi təzyiqi p = 10 MPa, mexaniki FİƏ    ηmex = 0,85, 
silindrlər blokunun maillik bucağı α = 20°, həcmi FİƏ ηhəc = 0,95. 

Həlli: 

Hidravlik motorun nəzəri burucu momenti  

353
85,0

300
===

mex

m
zn

MM
ηÿ  N·m. 

Mühərrikin işçi həcmi: 

353
1010
28,62

6 ⋅⋅
== znm M
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π  =  

= 221·10-6 m3/dövr = 221 sm3/dövr. 

Hidravlik mühərrikin nəzəri sərfi: 

Qnəz = qm n = 221·10-6 ⋅980 = 0,217 m3/dəq = 217 dm3/dəq. 



Hidromotorun həqiqi sərfi; 

95,0
217

==
щяж

hяг η
znQQ ÿ  = 229 dm3/dəq. 

Porşenlərin sayını z = 9, konstruktiv parametri 6,3==
pd

Dm   

qəbul etsək, porşenin diametri: 
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Silindrlər blokunun başlanğıc diametri: 

D = dp m = 4,89⋅3,6 = 17,6  sm. 

Hidravlik mühərrikin gücü: 
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Şəkil 6.3.1. Porşenləri maili diskə şarnirlərlə (oynaqlarla) birləşən 

rotorlu aksial-porşenli hidravlik maşının sxemi  

 

 
Şəkil 6.3.2.  Porşenlər və maili disk kontaktla birləşən 

tənzimlənən aksial porşenli nasosun sxemi 



 
Şəkil 6.3.3. Maili hidravlik bloklu aksial-porşenli hidravlik 

maşınının sxemi 

 

Şəkil 6.3.4. Maili hidravlik bloklu aksial-porşenli  hidravlik 
maşınların kinematikasının hesabı sxemi.   

 



 

 

Şəkil 6.3.5. Aksial-porşenli nasosda təsir edən qüvvələrin 
hesablamasına dair sxem  

 

 

Şəkil 6.3.6. Aksial-porşenli hidravlik maşının hesablamasına aid  
sxem 

 



 
Şəkil 6.3.7. Sürgü-qollu (şatunlu) bloklu aksial-porşenli  

hidravlik maşının porşenində yaranan qüvvələr 
 
 

 
 

Şəkil 6.3.8. Başmaqlı maili diskli aksial-porşenli hidravlik 
maşının porşenində yaranan qüvvələr 

 



 
Şəkil 6.3.9. Maili diskli tənzimlənən aksial-porşenli nasos 



 
 

Şəkil 6.3.10. Maili bloklu tənzimlənməyən aksial-porşenli hidravlik maşın 
 



 
Şəkil 6.3.11. Maili bloklu tənzimlənən aksial-porşenli hidravlik maşın 

 



 
Şəkil 6.3.15. Qüvvətsiz ikikardanlı tənzimlənməyən 

 aksial-porşenli hidravlik maşının konstruksiyası 
 



 
 

 

Şəkil 6.3.12. «Myzubisy Janney» (Yapon) firmasının istehsalı 
olunan 1/3V-SB markalı nasosun (hidravlik mühərrikin) 

konstruksiyası 
 



 
 

Şəkil 6.3.13. Universal aksial-porşenli maşınlardan ibarət surət tənzimləyicisinin  konstruksiyası 



 
Şəkil 6.3.16. «Нуdramatic» firmasının kardansız sürgüqolu intiqallı  tənzimlənən  

aksial-porşenli hidravlik maşınının konstruksiyası 



 
Şəkil 6.3.14. Qüvvətsiz kardanlı tənzimlənən  

aksial-porşenli hidravlik maşının konstruksiyası 



 
 

 
Şəkil 6.3.17. «Denison» firmasının sürgü-qolsuz tənzimlənən  

2Н 53D tipli radial-porşenli nasosunun konstruksiyası 
 



 
Şəkil 6.3.18. «Denison» firmasının sürgü-qolsuz tənzimlənməyən  

aksial-porşenli nasos-hidromotorunun konstruksiyası 



 

 
 

Şəkil 6.3.19. Sabit (tərpənməz) hidravlik bloklu qeyri-rotorlu aksial-porşenli nasosun sxemi 
 



 

 
 

Şəkil 6.3.20. AH tipli tənzimlənməyən klapanlı paylayıcılı  
qeyri-rotorlu aksial-porşenli nasosunun konstruksiyası 



 
 

Şəkil 6.3.21. MГ143 tipli zolotnikli maili diskli  
aksial porşenli nasosun konstruksiyası 



 
 

Şəkil 6.3.22.  8-porşenli МГ143 markalı nasosunda mayenin paylanma sxeminin açılmış şəkili. 



6.4. Rotorlu porşenli hidromaşınların işinin xüsusiyyətləri  
və tənzimlənməsi  

6.4.1. Rotorlu porşenli hidromaşınların indikator 
diaqramı və enerji göstəriciləri 

Rotorlu porşenli nasosların indikator əyrisi şəkil 6.4.1-də 
verilir. Bu diaqram prinsipial olaraq klapanlı porşenli nasosların 
indikator əyrilərindən fərqlidir. Buna da səbəb klapanların açılma 
və bağlanma proseslərinin gecikməməsidir.  

Diaqramın forması silindrlərin pəncərələrin 2 paylayıcının 
aralığının 4 (şəkil 6.3.6) üstündən keçdikdə və bunun nəticəsində 
təzyiqin dəyişilmə prosesi ilə müəyyən edilir. Bu proses porşenin 
A və B ölü nöqtələri sahəsindən keçdiyi halda, yəni onların 
sürətinin sıfıra yaxın olmasına uyğundur. Sadə aralıqlı paylayıcı 
sistemində ölü nöqtələrə simmetrik olan pəncərənin açılması 
bucağına uyğun olduqda p1 və p2 boşluqları ilə birləşən 
pəncərənin 2 açılması ani olur. Bu halda silindrdə təzyiqin 
dəyişmə sürəti əsas olaraq mayenin elastikliyi ilə əldə edilir. 
Silindr yüksək təzyiqli p2 boşluğu ilə birləşdikdə pəncərənin 
açılmış yarığındakı yüksək basqılı mayenin xaric olunması 
nəticəsində porşen praktiki olaraq hərəkətsiz olduqda, maye 
silindrdə sıxılır. p1 sahəsi ilə birləşdikdə maye genişlənir. Bunun 
nəticəsində silindrdə kiçik təzyiqli boşluğa cüzi miqdarda 
genişlənmiş həcm axır. 

Əgər silindrin pəncərələrinin paylayıcının boşluğuna 
birləşən sahəsi tez genişlənirsə, onda təzyiqin dəyişməsi də tez 
baş verir və indikator əyrisi 6.4.1 şəkilində ştrixlənmiş ABCD 
düzbucaqlıya yaxın olur (D′ və B′ təzyiq pikləri ilə). Təzyiqin 
dəyişmə prosesinin tez olması nəticəsində maşın mexanizminə 
təsir edən qüvvənin dəyişməsi də sıçrayışlı olur. Bu da titrəyiş və 
səsi yaradır. Odur ki, paylayıcının sadə sistemi alcaq təzyiqli, az 
dövrlər saylı (pn ≤ 10 MPa, n ≤ 1500 dövr/dəq) hidromaşınlarda 
tətbiq edilir. 

Yüksək təzyiqlərdə istifadə edilən müasir yüksək dövrlü 
hidromaşınlar silindrdə təzyiqin dəyişməsini ləngidir. Məsələn,  
nasosun paylayıcısının aralığı 4 maşının fırlanması istiqamətinin 



əksinə müəyyən (qabaqlama) bucağı qədər yerini dəyişirlər. 
Onların əvəzinə qabaqlamanı fırlanma bucağından maili olaraq 
pəncərənin boşluqla birləşmə sahəsinin dəyişməsini nizama salan 
drossel kanalı 3 yerinə yetirir (şəkil 6.3.6). Nəticədə, silindrdə 
“ölü” nöqtəyə çatmadan nasoslarda təzyiq dəyişməyə başlayır və 
dəyişmə prosesi yavaşıyır (ləngiyir). Fırlanma istiqaməti dəyişkən 
olan hidromotorlarda paylayıcılar həmişə simmetrik olur. Odur ki, 
onlarda drossellənmə nəticəsində silindrdə təzyiqin dəyişməsi 
yubanır. Bu tədbirlər təzyiq piklərini, səsləri və sıçrayışları 
azaldır. Lakin təzyiqin və fırlanma saylarının artması ilə verimin 
bərabərsizliyi də artır və borularda təzyiqin titrəyişlərinin p2s və 
p1s  (şəkil 6.4.1) qiymətlərinə qədər yaranmasına səbəb olur və 
eyni zamanda döyüntüləri və səsləri gücləndirir. Buna görə  
vurma təzyiqin p və dövrlər sayının n-nin böyüməsilə titrəyiş 
prosesinin artması işçi təzyiqin, tezliyin, eləcə də nəticədə enerji 
həcmlərinin artmasının mümkünlüyünü məhdudlaşdırır. 
Deyilənlər rotorlu radial və aksial-porşenli hidromaşınlara aiddir. 

Rotorlu porşenli hidromaşınların indikator əyrisi, porşenli 
hidromaşınlarda olduğu kimi hidromaşının silindrin içərisində 
porşenin hərəkətinin bir sikldə (A = AB – A3) onun işini 
xarakterizə edir. Onda  

– hidromaşının indikator gücü Ni: 

Ni = A z n;                                  (6.4.1) 
– indikator FİƏ ηi:   

i
i N

pQΔ
=η ;                                 (6.4.2) 

– hidromexaniki FİƏ ηn hmex, (ηn hmex = ηn mex qəbul olunur) 

N
Ni

mex =η ;                                 (6.4.3) 

Rotorlu porşenli hidromaşınların tam FİƏ böyükdür. Orta 
istismar təzyiqində Δp  = 16...30 MPa olduqda maili bloklu aksial-
porşenli hidromaşınlar üçün tam FİƏ η = 0,92...0,93 və maili 



diskli aksial-porşenli və radial porşenli hidromaşınlar üçün η = 
0,89...0,91. 

Bu hidromaşınların verim əmsalı α işçi hissələrin kip 
olması nəticəsindəki xarici sızmalardan və mayenin sıxılma 
hadisəsindən asılıdır. Verimin azalması bir qədər də paylayıcıda 
qabaqlama bucağından asılıdır. Çünki qabaqlama nəticəsində 
porşenin faydalı gediş yolu bir qədər azalır. 

Xarici sızmalar paylanma sistemindən, porşenlə silindr 
arasındakı aralıqdan, porşenin sferik şarnirindən və hidrostatik 
başmaqdan olur. 

Maili bloklu hidromaşınlarda orta istismar təzyiqində verim 
əmsalı α = 0,95...0,97 arasında olur, maili diskli hidromaşınlarda 
isə α = 0,93...0,95. 

Bu hidromaşınlarda uzun porşenləri yüngül və bərk  
materiallarla hazırlamaq çətin olduğundan çox zaman daxildə 
boşluqlar qalır. Odur ki, bu hidravlik maşının “ölü” həcmi artırır. 
Bunun nəticəsində də verim əmsalı azalır. 

İndikator əyrisindən görünür ki, porşenin gedişində verici 
kanaldan maye silindrin pəncərəsinə axdıqda təzyiq itkisi olur. 
Dövrlər sayının artması ilə bunun qiyməti də artır. Bu p1-in aşağı 
qiymətində ηi pisləşdirir. Bu da maşının işinin kavitasiya 
pozğunluğuna səbəb olur. 

6.4.2. Radial və aksial porşenli hidravlik maşınların 
konstruksiyalarının və istismar xüsusiyyətlərinin müqayisəsi 

Növlərindən və konstruksiyasılarından asılı oraq rotorlu 
porşenli hidromaşınlarına müxtəlif xüsusiyyətlər malikdirlər. 

Radial-porşenli nasosların hidravlik işçi hissələrini yellənən 
(diyircəkli) yastıqlarsız – hidrostatik üsulu ilə yüksüzləşdirilmiş 
sürtünən yastıqları ilə hazırlamaq olar (şəkil 6.2.5). Odur ki, onlar 
təmiz maye ilə yüksək təzyiqdə uzun müddət işləyə bilərlər. 
Bunlarda işçi həcmi qo kəmiyyəti asan tənzim edilir. Lakin, iş 
zamanı yaranan mərkəzdənqaçma qüvvələrin böyük olduğuna 
görə bu nasosların dövrlər sayı məhdudlaşır. Rotorun ətalət 
momenti və maşının radial ölçüsü nisbətən böyük olur. Buna görə 



də radial-porşenli maşınlardan iti gedişli hidromotor kimi nadir 
hallarda istifadə edilir. Bunlar özlərini stasionar hidrosistemlərdə 
yüksək təzyiqli və yüksək səmərəli, asan tənzimlənən nasoslar 
kimi göstərmişlər. 

Beləliklə, istehsalatda radial və aksial porşenli hidravlik 
maşınların istifadə edilməsinin təcrübəsini nəzərə alaraq qeyd 
etmək olar: 

– eyni şəraitdə işləyərkən aksial porşenli maşınlarda radial 
maşınlara nisbətən sızmalar azdır və buna görə aksial maşınlarda 
işçi təzyiq daha yüksək ola bilər; 

– eyni ölçülərdə aksial maşınlarda fırlanma sürəti daha 
yüksək ola bilər və buna görə onlar radial maşınlara nisbətən daha 
yüksək məhsuldarlığa malikdirlər. Gücün vahid kütləsinə nəzərən 
aksial porşenli maşınlar da radial maşınlarla müqayisədə 3 dəfə 
kiçikdir; 

– sürtünmələrə görə gücün itkilərinin daha kiçik olmasına 
görə aksial porşenli maşınların ümumi FİƏ radial maşınlara 
nisbətən yüksəkdir. Əgər aksial porşenli maşınların tam FİƏ η ≈ 
0,9 qədər olarsa, radial maşınlarda η ≈ 0,8-dir; 

– aksial porşenli maşınlarda işçi mayeyə daha yüksək tələb 
qoyulur  və onların işlənməsində yüksək keyfiyyətli süzgəclərdən 
istifadə olunur; 

– aksial tipli hidravlik maşınların istehsalı radial maşınların 
istehsalından daha mürəkkəbdir. 

Maili diskli aksial-porşenli hidromaşınlar maili bloklu 
hidromaşınların hazırlanmalarına görə sadə, yastıqların 
yüklənməsinə görə əlverişli, ölçüsü kiçik olmaqla, qurğuya rahat 
quraşdırılır və tənzim edilməsi yüngüldür. Lakin bunların FİƏ  
maili bloklu hidromaşınlardakından geri qalır. Belə nasos və 
hidromaşınlardan hərəkət edən (səyyar) komplekslərdə istifadə 
edilir. 

Maili bloklu hidromaşınların FİƏ yüksək, xarakteris-
tikasının sərtliyi yaxşıdır. Lakin, bu növlü tənzim edilən 
nasosların qabarit ölçüsü maili diskli aksial-porşenli 
hidromaşınlardan böyükdür. Bu tipli tənzim edilməyən və tənzim 
edilən hidromotorların quraşdırılmansının müəyyən 



mürəkkəbliyinə  baxmayaraq, bunların mexaniki itkiləri və 
sızmaları az olduğundan, dövrlər sayı geniş sərhəddə dəyişir və 
FİƏ nisbətən yüksək olur. Odur ki, maili bloklu hidromaşınların 
xarakteristikalarının sərtliyi yaxşı və FİƏ böyük olduğundan 
bunlar böyük dəqiqlikli izləyici hidrointiqallarda tətbiq edilir. 

6.4.3. Rotorlu porşenli hidromaşınların tənzim edilməsi 

Rotorlu porşenli hidravlik maşınların işinin tənzimlənməsi 
və idarəedilməsi bir neçə üsul ilə aparıla bilər, o cümlədən: 

– əl ilə mexaniki: 
– distansiyalı (məsafəli) elektromaqnitli: 
– elektrohidravliki: 
– izləyici hidravliki qurğu ilə. 
Rotorlu porşenli hidravlik maşının tənzimlənməsi aşağıdakı 

parametrlər görə aparılır: 
– təzyiq: 
– sərf: 
– güc. 
Neft-mədən səyyar və nəqliyyat qurğularında tətbiq olunan 

rotorlu porşenli (aksial və radial porşenli) hidravlik maşınlar 
(təzyiqləri 30 MPa və dövrlər sayı 100 dövr/san qədər, sərfləri  
0,20...6,25 dm3/san arasında), adətən, təzyiqə və gücə görə əl ilə 
və distansiyalı elektromaqnit üsulu ilə tənzimlənəndirlər. 

Aksial porşenli hidravlik maşınların işinin tənzimlənməsi. 

 Tənzim olunam reversiv (hərlənmə və ya hərəkət 
istiqamətini dəyişə bilən), maili diskli aksial porşenli nasos şəkil 
6.3.9-da göstərilmişdir. Maili diskli 11 yataq (beşik) 12 
yastıqlarda 16 dönərək maillik bucağı β  və nəticədə porşenin 
gediş yolunu h = D tgβ dəyişə bilir. Yatağın döndərilməsi 
tənzimedicinin xarici vərdənə (balaca val) 15  ilə əldə edilir. 

Maili bloklu tənzim edilən (biristiqamətli) nasos şəkil 
6.3.11-də göstərilmişdir. Onun hərəkət hissəsi tənzim olunmayan 
həmin növlü maşın (şəkil 6.3.10)-dakı kimidir. Şəkil 6.3.11-də 
silindrlər bloku 21 ilə porşenlər 8 döngəli hərəkətə malik yataqda 



(beşikdə) yerləşdirilmişdir, hansı ki daxilində  paylayıcı 7 olan 
dayaqlardan (pəncələrdən) 4′ və qapaqdan 4″ ibarətdir. Maye  
pəncədə 4′ və qapaqda 4″ olan kanallardan 23 və 22 silindrlər 
blokuna verilir və yataq yastıqlarının 17 üstündə olan sapfanın 16 
kanalları 15 vasitəsilə xaric edir. Hərəkətdə olan döngəli yerlər 
yan kipliyi 14 vasitəsilə kipləşdirmişdir. Bu şəkildə göstərilən 
nasos girişində basqı olmayan (özü soran) hal üçün işləməyə təyin 
edilib, və buna görə reversiv deyil. Odur ki, yataqdakı kanal 23 
birbaşa gətirici kameranın işini yerinə yetirən gövdəyə açılır. 

Qapalı sistemlər üçün reversiv rejimdə istifadə olunan 
həmin hidromaşınlarda girişdəki maye səviyyəsinin qalxmasını 
təmin etmək üçün kanallar 21 və 22, eləcə də, hər iki sapfa 16  
eyni olur və onlar eyni zamanda mayeni gətirmək və xaric etmək 
üçün istifadə edilir. Yatağın (beşiyin) maillik bucağını tənzim 
etmək üçün pəncədə 4′ barmaq (mil) 20 vardır. Nasosun 
qapağında yerləşdirilmiş köməkçi silindrin porşeni 18 yatağı 0 – 0 
oxu ətrafında çəngəlin 19 köməyi ilə barmağın 20 yerini 
dəyişərək, verimin miqdarını və istiqamətini dəyişir.  

Şəkil 6.4.2-də göstərilən tənzimlənən maili bloklu aksial 
porşenli hidromotorun gövdəsinin qapağında 6 silindrik yaraqda 
(pazda) 7 sürüşən paylayıcı vardır 2. Paylayıcının yerini 
dəyişməsi idarəedici hidrosilindrin 3 porşen 4 vasitəsilə yerinə 
yetirilir və bununla silindr blokunun 1 dönmə bucağı dəyişir. 
Hidroötümənin yüksək təzyiqli xəttinə birləşdirilmiş tənzimləyici 
silindr boşluğunda 5 təzyiqin azalması ilə dönmə bucağının  25°-
dən 7°-yə qədər azalması baş verir. Hidromotorlarda silindrlər 
blokların dönmə bucağının minimal qiymətinin məhdud olması  
(∼ 7°) bucağının az qiymətində porşenlərin özü-özünü 
saxlamasının (pazlanmasının) mümkün olmasıdır. Hidromotorun 
valında müqavimət momentinin azalması nəticəsində motorun 
girişindəki təzyiq də azalır. Belə tənzimləmədə və hidromotora 
verilən sərf sabit qalarsa çıxış valının dövrlər sayı böyüyür. 
Beləliklə, tənzimlənən hidromotor valdakı yük momenti 
dəyişmədikdə çıxış valının dövrlər sayını artırıb azaltmaq olar. 
Bununla da tənzimlənən hidromotor, yüklənən momenti 



dəyişdikdə, mühərrikin gücünün səmərəli istifadə edilməsinə 
imkan yaradır.  

Tənzimlənən reversiv olmayan nasos (şəkil 6.4.3) təyyarə 
hidrosistemində hidropnevmatik akkumulyatoru doldurmaq üçün 
istifadə edilir. Nasosun yatağının dönməsini dəyişmək üçün sadə 
avtomatik sistem istifadə olunub. İş zamanı onun yatağını 
(beşiyin) hərəkətə gətirən hidrosilindrin 3 üzərində yerləşən yay 2 
vasitəsilə son həddə kimi döndərilmişdir. Hidrosilindrin 
hərəkətsiz porşeni 4 idarə edən klapanın 3 (şəkil 6.4.4) köməyi ilə 
kanal 5 (şəkil 6.4.3) kanal 1 ilə  (şəkil 6.4.4) birləşir. Klapan maye 
təzyiqinin təsirilə işləyir. p2 təzyiqi verilmiş qiymətə çatdıqda 
klapan 3 açılır və böyük olmayan sərfi Qs drosseldən 2 axıcı 
boşluğa buraxmağa başlayır. Onda, bu zaman klapanın 
boşluğunda p2-yə mütənasib olan təzyiq ps yaranır. ps təzyiqin 
təsirilə yayı sıxaraq silindr yerini dəyişir və yatağın dönməsini 
azaltmaqla nasosun verimini də azaldır. Klapanın 
xarakteristikasını və drosseli 2 seçməklə, 0 ≤ β ≤ βmax 
sərhədlərində dəyişən, p2 təzyiqinin dəyişmə diapazonunu 
dəyişmək mümkündür. Beləliklə, tənzimlənmə təzyiqinin 
məhdudlaşması nəticəsində nasosa sərf olan gücə qənaət etmək və 
onu boş iş rejiminə keçirmək olar. Belə düz təsirli 
tənzimləndiricilər yatağın yerdəyişməsinə sərf edilən qüvvəsi az 
olan, kiçik (qo  < 20 sm3) nasoslarda tətbiq edilir. Böyük (q0 > 30 
sm3), tənzim edilən rotorlu porşenli nasoslarda yatağın yerini 
dəyişməsini köməkçi izləyici hidroötürücülər vasitəsilə edirlər.  

Radial porşenli  hidravlik maşınların işinin tənzimlənməsi. 

Radial porşenli hidromaşınlar aksial-porşenli hidromaşınlar 
kimi idarə edilir, məsələn, şəkil 6.2.5-də nasosun stator həlqəsi 11 
öz yerini hidrosilindrlər ilə itələyicilər 16 vasitəsilə dəyişdirilir. 

Aşağıda müqayisə üçün НП-61 tipli radial porşenli nasosun 
üç üsulla tənzimlənməsi göstərilmişdir: 

– əllə; 
– hidravliki; 
– elektromaqnit və hidravliki. 
НП-61 tipli radial porşenli nasosun veriminin əllə 



tənzimlənməsinin hidravlik sxemi şəkil 6.4.6 verilib. 
 Nasosun gövdəsinin 1 daxilində tərpənməz paylayıcının 2 
oxunun ətrafında 13 porşenli silindrlər daxilində olan hidravlik 
bloku fırlanır. Porşenlərin silindrlərdən çıxması köməkçi dişli 
çarxlı nasosla 10 vurulam mayenin təzyiqi və ya mərkəzdənqaçan 
qüvvələrin təsiri ilə baş verib, onlar, nasosun sürüşən statorunun 5 
daxilində quraşdırılmış, xüsusi istiqamətləndirici yastığın 4 daxili 
səthinə sıxışdırırlar. Stator nasosun gövdəsinin daxilində sürüşən 
kirşələrdə yerləşdirilmiş, hansılar ki statorun nasosun gövdəsinin 
eninə nisbətən istiqamətində hərəkətinə imkan verir və, bununla 
statorun və rotorun mərkəzlər arasında ekssentisiteti e dəyişərək,  
porşenli nasosun verimini də dəyişir.  

Porşenli nasosun veriminin tənzimlənməsi vintli 
mexanizmin 8 nizam çarxı 7 vasitəsilə aparılır. Nizam çarxını 7 
əllə fırladaraq, porşenli nasosun vurduğu mayenin sərfini lazımi 
istiqamətdə dəyişmək olur.  

Porşenli nasosun ifrat təzyiqlərdən qorunması qoruyucu 
klapanla 9  yerinə yetirilir.  

Köməkçi nasos 10 əsas porşenli nasosun qidalandırması və 
hidravlik sistemin tənzimlənməsi üçün istifadə olunur. Köməkçi 
nasosun qidalandırma təzyiqi 0,8...1,0 MPa-dır və klapan 11 
vasitəsilə sabit saxlanır. 

НП-61 tipli radial porşenli nasosun işinin (veriminin) onun 
çıxışında olan təzyiqə görə avtomatik hidravliki üsulla 
tənzimlənməsinin hidravlik sxemi şəkil 6.4.7-də, idarəetmə 
hidravliki mexanizmin sxemi isə şəkil 6.4.8-də verilib. 

Təzyiqə görə idarəetmə mexanizm (şəkil 6.4.8) bir tərəfdən 
flansla 7, digər tərəfdən qapaq 9 ilə bağlanmış gövdədən 8,  
porşendən 14, hansının daxilində oymaqlı 13 zolotnik 11 və yay 5 
yerləşdirilmişdir, plunjerlə 12 flansdan 10 ibarətdir. Nasosun 
vurma xəttindən mexanizmə təzyiqli işçi mayeni gətirmək üçün 
flansın 10 başında yivli dəlik mövcuddur.   

 Xaç şəkilli hissə 15 flansın 7 oyuğunda yerləşib yayın 5 
dayağıdır. İşçi maye dişli çarxlı nasosla gövdələrdə (1 və 8), 
porşendəki 14  olan kanallarla  həlqəvi boşluğa A verilir. Şəkildə 
mexanizmin göstərilən halında zolotnikin 11 həlqəvi kəməri B 



porşenin həlqəvi oyuğun G üstünü tam örtür və bu səbəbdən 
boşluqda C olan maye həcmi qapalı vəziyyətdə olur. Bu vəziyyət 
nasosun hərəkət edən (sürüşən) blokunun 2 tərpənməz halına 
mövcuddur.  

Yükün artması ilə porşenli nasosun vurma xəttində təzyiq  
artanda plunjer 12 zolotniki 11 sağa itələyir, mexanizmin C 
boşluğu porşendə olan dəliklərlə 13  və qanovcuqla G vasitəsi ilə 
həlqəvi kamera C ilə əlaqələnir və porşen 14 sağa hərəkət edir. 
Sağa hərəkət zamanı porşenlə 14 yaradılan qüvvə flans 6, itələyici 
4 və dayaq 3 vasitəsilə sürüşən bloka 2 ötürülür. Blok  2 yerini 
dəyişərək nasosun verimini dəyişir.     

Hidravliki üsulu sxemi ilə radial porşenli nasosun işinin 
tənzimlənməsində (şəkil 6.4.7) silindrin A boşluğu köməkçi dişli 
çarxlı nasos vasitəsilə daimi işçi mayenin təzyiqi altında olur. Bu 
təzyiqin təsirinin nəticəsində porşen 7 və nasosun hərəkət edən 
bloku 1 daimi sol (idarə etmə mexanizmi) tərəfə hərəkətə 
meyllidir. Mexanizmin D boşluğu zolotnik 3 vəziyyətindən asılı 
olaraq dişli çarxlı nasos yaratdığı təzyiq xətlə və ya radial porşenli 
nasosun axıtma xətti ilə birləşir. Zolotnikin vəziyyəti radial 
porşenli nasosun vurma xətti ilə əlaqəsi olan plunjer 4 
hərəkətindən asılı olmasına görə porşenli nasosun təzyiqi artıqda 
plunjer 4 zolotniki 3 sağa itələyərək C boşluğu dişli çarxlı nasos  
təzyiq xətti ilə birləşir. Porşenin 5 işçi sahəsi porşenin 7 işçi 
sahəsindən böyük olduğundan hidravlik blok 1 sağa doğru hərəkət 
edərək (“O” vəziyyətinə doğru) və porşenli nasosun verimi azalır. 
Hidravlik blokunun 1 hərəkəti plunjerə 4 təsir edən qüvvə yay 2 
tərəfdən yaranan müqavimət qüvvəsinə bərabər olmasına qədər 
davam edəcəkdir. Bu qüvvələrin tarazlıq halında zolotnik 3 
dayanır,  zolotnikin həlqəvi kəməri B porşenin həlqəvi oyuğunun 
G üstünü örtür və blok 1 boşluqda D qapanan maye həcminin 
təsiri ilə  dayanır. 

Porşenli nasosun vurma xəttində E təzyiq azalanda plunjerlə 
4 yaradılan qüvvəni yay 2 dəf edərək zolotniki 3 sol istiqamətə 
itələyir; işçi maye D boşluqdan  həlqəvi oyuqları G və B keçərək 
nasosun gövdəsinə süzülür və oradan qurğunun hidravlik 
tutumuna qayıdır. Bu zaman porşen 7 sürüşən bloku sol tərəfə 



çəkərək ekssentrisitetin qiymətini artırır və nəticədə porşenli 
nasosun verimi də artır. Bu tipli tənzimləmədə porşenli nasosun 
intiqal mühərrikinin gücü səmərəli istifadə olunur və nasosun 
çıxış xarakteristikasının sərtliyi azalır.  

Elektromaqnit üsulu ilə tənzimlənən porşenli nasos 
qurğuları, əlavə olaraq, nasosun gövdəsi, hərəkət edən hidravliki 
bloku və elektromaqnitli zolotnikli paylayıcılarla əlaqələndirilmiş 
xüsusi hidravliki güc mexanizmlərlə təchiz olunur.  

НП-61 tipli nasosun mexaniki və distansiyalı (məsafədən) 
elektromaqnit üsulu ilə tənzimlənən radial-porşenli nasosun 
hidravlik qurğuya qoşulma sxemi şəkil 6.4.9-də verilib. Nasos 
valının fırlanma istiqaməti dəyişdikdə verimin istiqamətinin sabit 
qalması üçün  nasosun iki sorma 2 və 3 və iki əks 4, 5 klapanlar 
vardır. Valın fırlanma istiqamətindən və ekssentrisitetdən asılı 
olaraq 6 və 7 boruları sorma və ya vurma boruları ola bilər. 
Hidravlik mühərrikə nasosla 8 boru vasitəsilə ötürülür, hidravlik 
mühərrikdən maye axını 9 saylı boru ilə  klapanı 4 keçib, tutuma 
qayıdır. İfrat təzyiqdən nasosun qorunması qoruyucu klapanla 10 
yerinə yetirilir. Təzyiq artanda kürəvi klapan 17 açılır və maye 
vurma borusundan birbaşa tutuma qayıdır. 

Nasosun veriminin tənzimlənməsi xüsusi köməkçi plunjerli 
ekssentrikli nasosla 19 aparılır. Onun vasitəsilə icra edici xüsusi 
güc silindrlərlə 21 və 22 nasosun gövdəsinin 1 yeri və 
ekssentrisitetin qiyməti dəyişir. Silindrlər 21 bilavasitə 
ekssentrikli nasosla 19 qidalanır, silindr 22 qidalanması isə  
paylayıcı qutu ilə yerinə yetirilir.  

Tənzimlənməni mexaniki üsulla aparıldıqda porşenli 24 
silindr 23 tətbiq olunur, avtomatik şəkildə isə 29, 30 
servozolotniklə (elektromaqnitlə idarə olunan zolotnikli hidravlik 
paylayıcı) aparıla bilər. 

Nasosun veriminin avtomatik tənzimlənməsi onun intiqal 
elektrik mühərrikinin yükləməsinə görə aparılır. Statorun 
gövdəsinin yerdəyişməsini təmin edən güc silindrinə 22 daxil olan  
işçi mayenin miqdarı elektromaqnitlə 30 əlaqəsi olan zolotniklə 
29 tənzimlənir. 



İş zamanı baş vermiş maye sızmalarını dəf etmək üçün 
hidravlik sistemdə əks klapan 31 tətbiq olunur, hansı ki porşenin 
23 son sol vəziyyətində açılır. Bu halda paylayıcı qutuya 20 daxil 
olan işçi maye nasosun statorun son sol vəziyyətinə gətirməklə 
sistemdə əmələ gələn qeyri uyğunluğunu aradan qaldırılır.   

 
6.4.4. Rotorlu porşenli nasoslarda kavitasiya hadisəsi 

Rotorlu porşenli nasosların silindrlərində kavitasiya 
hadisəsinin yaranması və kavitasiya nəticəsində verimin azalması 
porşenli nasoslarda kavitasiyanın yaranmasında olduğu kimidir. 
Porşenli (irəli-geri və rotorlu) nasosların sınaq kavitasiya 
xarakteristikaları – həqiqi Qhəq sərflərin nasosların girişində olan 
təzyiqdən və dövrlər sayından asılılığı Q = f (pg) və Q = f (n) 
şəkil 6.4.10-də verilmişdir. Şəkil 6.4.10, a-da göstərilən 
xarakteristikalar – nasosun həqiqi sərfinin Qhəq girişdəki təzyiqdən 
pg asılılığı Q = f(pg) nasosun dövrlər sayının n iki sabit 
qiymətlərində (n' = const,  n″  = const və n' > n″) girişdəki 
təzyiqini pg azaltmaqla alınıb, şəkil 6.4.10, b-də isə göstərilən 
xarakteristikalar Q = f(n) nasosun girişində mütləq təzyiqin pg  iki 
sabit qiymətlərində  (p' = const,  p″  = const və p' > p″) dövrlər 
sayını n artırmaqla alınıb. Şəkil 6.4.10, b-də nasosun nəzəri Qnəz 
veriminin dövrlər sayının n asılılığı Qnəz = f(n) da verilmişdir.  

Bu şəkillərdən nəticə etmək olar ki: 
– nasosun dövrlər sayı n artdıqca (n' > n″) nasosun böhran 

(kavitasiya) rejimi A girişindəki daha böyük təzyiqdə (p'g min >  
p″g min) baş verir (şəkil 6.4.10, a), yəni nasosun normal 
(kavitasisyasız) iş rejimi üçün nasosun girişində daha yüksək 
təzyiq tələb olunur;   

– nasosun girişindəki təzyiq pg azaldıqca (p″ < p') nasosun 
böhran  rejimi A daha kiçik dövrlər sayında baş verir (n″max < 
n'max), yəni nasosun kavitasiyasız iş rejimi üçün nasosun 
girişindəki təzyiqə pg uyğun gələn dövrlər nmax sayından artıq ola 
bilməz. 

Nasosun girişindəki təzyi ilə onun maksimal dövrlər sayı 
arasında aşağıdakı əlaqə olur: 
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burada pg – nasosun girişdəki təzyiq, pp – nasosun daxilində 
porşen altında təzyiq (pp < pg); ρgH – sorucu hündürlüyünü H dəf 
edən enerji; Δpit – sorucu yoldakı itkilərə və Δpp – paylayıcının 
sorma pencərlərdə itkilərə sərf olan təzyiqlərdir. 

(6.4.4) düsturuna daxil olan bütün kəmiyyətlər nasosun 
verimi Qn və dövrlər sayı n ilə mütənasibdir. 

(6.4.4) tənliyi  rotorlu porşenli nasoslar üçün istifadə 
edildikdə olan fərqlər:  

– əvvəla, irəli-geri hərəkətli porşenli nasoslarda klapandakı 
itkilərin əvəzinə Δpp-nin götürülməsidir. Δpp  – silindrlər bloku ilə 
fırlanan silindr pəncərəsinə axıb tökülən maye itkisidir. Bu böyük 
təzyiq itkiləridir və pəncərənin buraxdığı maye sərfindən, eləcə də 
pəncərənin  dairəvi sürətindən  uo  asılıdır; 

– ikinci fərq, əgər silindrlər maili və ya radial yerləşərsə 
silindrin dolmasına kömək edən axıb tökülmə istiqamətində 
mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsir etməsidir. Dairəvi sürətlə 
fırlanan sahəsi So olan silindrlər pəncərəsinə axıb tökülən 
mayenin sxemi şəkil 6.4.5-də göstərilmişdir. S.S.Rudnevin 
apardığı tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, maye 
şırnağının sahəsi daxil olma silindrlər pəncərəsinin sahəsi So-dən 

kiçikdir və bu azalma şırnağın sıxılma ε əmsalı 
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asılıdır, haradakı vo – porşenin altına daxil olan dəlikdə surətidir. 
Təcrübə şəraitində silindrin sahəli pəncərəsindən axıb 

tökülən maye sərfi aşağıdakı tənliyə görə 
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burada Do – yerləşdirilən pəncərənin diametri; S, h – porşenin 
sahəsi və gediş yolu; φ –  maye axnının sərf  əmsalıdır. 

Axıb tökülmə itkisi vo sürətilə silindrə axıb tökülən maye 
şırnağının tam kinetik enerji itkisidir. 

vşSoε = vp S  olduğundan, paylayıcıda təzyiq düşküsü: 
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Böhran şəraitini nəzərə aldıqda 
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Burada ϕ = f(pg) – böhran (kritik – kavitasiya) şəraitində 
sürət əmsalıdır, hansı ki nasosun girişindən əvvəlki mütləq pg 
təzyiqindən təcrübi üsulla tapılan asılılıqdan müəyyən edilir. 
Kavitasiyaya və mayenin pəncərənin girişindəki diametrindən Do 
porşenin diametrinə Dp keçdikdə mərkəzdənqaçma qüvvə 
sahəsinin davam etməsinə mane olan təzyiqin artması Δpm 
tənliyinə əsasən bərabərdir: 
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Böhran şəraitində porşenin altında pg ≈ pb (pb – vurulan 
mayenin doymuş buxarlarınin təzyiqidir) nasosun girişi (pg) və 
silindr (pp) kəsikləri üçün Bernulli tənliyi (6.6.4) aşağıdakı şəkli 
alır: 

mitmaxborppg ΔpΔpppp −++=− 22
2

vρϕ ,     (6.4.10) 

burada Δpit – nasosun giriş kəsiyindən maye aparan kanalda 
silindrin pəncərəsinin girişinə kimi olan təzyiq itkisidir: 
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burada S1 – silindrin pəncərəsinin girişindən əvvəl maye gətirən 
kanalın sahəsidir ξ1 = 1,2...1,5 

(6.4.10)  Bernulli tənliyində qiymətləri yerinə yazdıqda 
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burada C – nasosun girişindən silindrin boşluğuna kimi olan 
müqaviməti xarakterizə edən kəmiyyətdir. Bu əmsal C rotorlu 
porşenli nasosların kavitasiya əmsalı adlanır. (6.4.12) və  

vp or = hπω                             (6.4.13) 

ifadələrindən istifadə edərək, nasosun girişində verilmiş təzyiqdə 
maksimal buraxıla bilən bucaq sürətini təyin etmək olar: 
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Bu düstura əsasən qurulan nmax = f (pg) qrafiki əyri (şəkil 
6.4.11) verilən həcmi porşenli nasosların böhran rejimləri üçün 
gətirilmiş tam kavitasiya xarakteristikası kimi qəbul oluna bilər. 



 
Şəkil 6.4.1.   Rotorlu porşenli nasosun indikator diaqramı p = f (ϕ)  



 
Şəkil 6.4.10. Porşenli nasoslarının sınaq kavitasiya 

xarakteristikaları: 

a – Q = f (pg), n = const;     b – Q = f (n) , pg = const; 
 (n' > n″;  p'g  > p″g  ); A − nasosun böhran rejimi  

 

 
Şəkil 6.4.11. Porşenli nasoslarının gətirilmiş (ümumiləşdirilmiş) 

kavitasiya xarakteristikası 
 
 



 
Şəkil 6.4.2. Tənzimlənən maili bloklu aksial-porşenli hidromotor  

 



 
Şəkil 6.4.3. Qüvvətsiz iki kardanlı təzyiq məhdudlaşdırıcıqlı 

tənzimlənən aksial-porşenli nasos 
 



 

 
Şəkil 6.4.4. Nasosun yatağının dönməsini  

avtomatik dəyişmək üçün  drossel 
 
 

 
Şəkil 6.4.5. Rotor-porşenli nasosunun silindrinin pəncərəsinə 

 mayenin daxil olma sxemi  
 



 
Şəkil 6.4.6. НП-61 tipli radial porşenli nasosun əllə 

tənzimlənməsinin hidravlik sxemi  
 

1 – nasosun gövdəsi; 2 – nasosun paylayıcısı; 3 – tərpənməz rotor – 
silindrlər bloku; 4 – statorun diyircəkli istiqamətləndirici yastığı;  

5 – yer dəyişən (sürüşən) stator; 6 –  kirşənin yastıqları; 7  – nizam çarxı;  
8 – vintli nizamlayıcı mexanizmi; 9 – qoruyucu klapan;  

10  – köməkçi dişli çarxlı nasos; 11 – axıdıcı klapan 
 

 
 



 
 

Şəkil 6.4.7. НП-61 tipli radial porşenli nasosun çıxışında olan 
təzyiqə görə  avtomatik hidravliki üsulu ilə tənzimlənməsinin 

hidravlik sxemi  
 

1 – sürüşən stator bloku; 2 – yay; 3 – zolotnik; 4 – plunjer:  
5, 7 – porşenlər; 6 – hidravlik xətt; 8 – köməkçi dişli çarxlı nasos 

 
 

 



 
Şəkil 6.4.8. НП-61 tipli radial porşenli nasosun çıxışındakı 

təzyiqə görə  avtomatik hidravliki üsulu ilə tənzimlənməsinin 
idarə etmə mexanizmin hidravlik sxemi  

 
1 − porşenli nasosun gövdəsi; 2 – stator gövdəsi;  3 – dayaq; 4 – itələyici;  

5 – yay; 6 –  flans; 7 –  flans; 8  – gövdə; 9  –  qapaq; 10 –  flans;  
1 1– zolotnik; 12 – plunjer; 13 – oymaq; 14 – porşen; 15 –  xaç şəkilli hissə 

 



 

Şəkil 6.4.9. НП-61 tipli radial-porşenli nasosun  
elektromaqnit hidravliki tənzimləmənin hidravlik sxemi  

1 – nasos; 2, 3 – sorma klapanlar; 4, 5 –  əks klapanlar;   
6, 7  – sorma (vurma) borular; 8 – hidravlik mühərrikə gedən boru; 

 9 – hidravlik mühərrikdən qayıdan boru; 10 – qoruyucu klapan;  
11, 12  – qoruyucu klapana gedən borular;  13 – zolotnik;  

14 – zolotnik boşluğu; 15, 17 – klapanlar; 16 – drossel kanalı; 
 18 – klapan boşluğu; 19 – köməkçi plunjerli nasos; 20 – paylayıcı;  

21,22 – icra edici silindrlər; 23 – əllə tənzimləmək üçün silindr; 
 24 – silindr porşeni; 25 – boru; 26 – paylayıcının boşluğu;  

27 – zolotnikin silindri; 28 – zolotnik;  29 – tənzimləyici zolotnik;  
30 – elektromaqnit.  



6.5. Lövhəli hidravlik maşınlar 

Bu nasoslar və hidromühərriklər 7...14 MPa qədər, nadir 
hallarda 16 MPa təzyiq, sabit və dəyişən məhsuldarlıq üçün 
istehsal olunur və maşınqayırma dəzgahlarının hidravlik 
intiqallarında və digər maşın alətlərində geniş istifadə edilir. 
Bunlar iş prinsipinə görə pistonlu nasoslara daha yaxındır. 

Bu maşınlar əndazə ölçüsü kiçik, FİƏ yüksək ən geniş 
yayılanı ikitəsirli lövhəli nasoslardır. Bu hidravlik maşınlar 
etibarlığı ilə başqa hidravlik maşınlardan fərqlənir. Lövhəli 
nasoslar maşınqayırma dəzgahlarında yağları və başqa özlülü 
mayeləri nisbətən kiçik məhsuldarlıqda (5...200 dm3/dəq) vurmaq 
üçün tətbiq olunur. 

Adətən bu növ nasosların işçi lövhələrinin minimum sayı 2, 
maksimal sayı isə 12 ədəd olur.  

6.5.1. Lövhəli hidravlik maşınların iş prinsipi 

Lövhəli birtəsirli sadə hidravlik maşının prinsipial sxemi 
şəkil 6.5.1-də göstərilib. Bu tipli nasosların işləmə prinsipi 
nasosun işçi kameralarının həcmini lövhələr vasitəsilə sıxışdırıb 
mayeni təzyiq altında çıxarmaqdan ibarətdir. Hidravlik motorların 
işləmə prinsipi isə təzyiq altında daxil olan maye axınının 
lövhələrə təsiri ilə işçi kameraların artmasına və onların 
yerdəyişməsinə  əsaslanır. 

Birtəsirli sadə lövhəli hidravlik maşının əsas hissəsi hərəkət 
etməyən statorun 2 daxilində e ekssentrisitetlə yerləşən fırlanan 
rotor 1-dir (şəkil 6.5.1). 

Rotorun oyuqlarında (pazlarda) lövhələr 3 yerləşirlər. Rotor 
fırlandıqda lövhələr onunla birgə fırlanaraq, eyni zamanda radial 
istiqamətdə irəli-geri hərəkət edir. Lövhələrin  xarici ucları 
statorun Rs radiuslu dairəsi üzrə sürüşür. Statorda iki ədəd (4 və 5) 
pəncərələri açılmışdır ki, bunlar da maye gətirən və aparan 
xətlərlə birləşirlər. Pəncərələr 4 və 5 arasında olan tağın qövsləri 

z
π2  arasındakı bucağın addımına uyğundur (burada z – lövhələrin 



sayıdır). Lövhəli maşınların işçi həcmi statorun radiusu Rs və 
rotorun aktiv radiusu ra ilə təyin edilir. Bunlar  Rs – ra = e  ilə 
ifadə olunur. Radius ra B “ölü” nöqtəsində statorla rotor 
arasındakı minimal aralıq qədər olan rotorun radiusundan r 
böyükdür. 

İş zamanı mərkəzdənqaçma qüvvəsinin, yayın və ya xüsusi 
roliklərin qüvvələrinin təsiri ilə lövhələr öz pazlarından xaric 
olunur. Bu lövhələrin öz pazlarında irəli-geri hərəkətlərinə görə 
işçi kameralarının həcmi dəyişir: qəbuledici boşluqda artır, 
boşaldıcı boşluqda isə azalır.  

Şəkil 6.5.1-də göstərilən istiqamətlər üçün maye 4 
boşluğundan 5 boşluğuna ötürülür. Nasos rejimində rotorun 
fırlanma istiqaməti dəyişdikdə maye axınının istiqaməti də 
dəyişir. Beləliklə, nasos rejimində 4 boşluğunda sorma prosesi, 5 
boşluğunda isə vurma prosesi yerinə yetirilir. 

Lövhəli hidravlik maşının girişinə 4 maye təzyiq altında 
verildikdə lövhələr yerini dəyişərək rotoru fırlanma hərəkətinə 
gətirir. Bu halda hidravlik maşın hidravlik mühərrik rejimində 
işləyir. 

Lövhələrin sayı, adətən elə sayda qəbul olunur ki,  
qəbuledici və boşaldıcı həcmləri bir-birindən ayırmaq üçün eyni 
vaxtda statorun ab kipləşdirici çıxıntısında ən azı 2...3 lövhə olsun 
(şəkildə 2 lövhədir). Ümumiyyətlə, kiçik sərfli lövhəli hidravlik 
maşınlarda lövhələrin sayı 12-yə qədərdir. Lövhələrin pazlarda 
pərçim olunmaması üçün lövhələrin hündürlüyü elə qəbul 
olunmalıdır ki, pazdan çıxan hissənin uzunluğu onun 
hündürlüyünün 0,4-dən çox olmasın. 

Lövhəli nasosun veriminin və lövhəli hidravlik mühərrikin  
valının dövrlər sayının iş zamanı tənzimlənməsi onun 
ekssentrisitetinin e kəmiyyətinin dəyişməsi ilə yerinə yetirilir. 
Adətən belə hallarda rotor tərpənməz, stator isə yerini dəyişən 
olur (şəkil. 6.5.2). Statorun yerdəyişməsi ilə ekssentrisiteti hər 2 
tərəfə dəyişmək mümkündür. Bunu etdikdə nasosda maye 
axınının,  hidravlik mühərrikdə isə valın fırlanma istiqamətinin 
dəyişməsi əldə olunur. Ekssentrisitetin qiyməti 0-a bərabər 



olduqda lövhəli maşının daxilində maye sirkulyasiya edir və 
girişdə və çıxışda maye axını olmur. 

Şəkil 6.5.2-də tənzimlənən lövhəli hidravlik maşının sxemi 
göstərilmişdir. Hidravlik maşına maye verən 5 və aparan 10 
pəncərələr bunların hərəkətsiz yan qapağında yerləşirlər. Həmin 
qapağın 4 və 11 istiqamətləndiricilərində statorun həlqəsi 12 
sürüşərək hərəkət edə bilər. Bu halda eksentrisitet e və maşının 
işçi həcmi qo dəyişir. Statorun O′ mərkəzi rotorun fırlanma 
mərkəzindən keçdikdə eksentrisetin e işarəsi dəyişir. Bu da 
verimin (və ya valın fırlanma) istiqamətini dəyişir. Stator 7 və 14  
itələyiciləri vasitəsilə yerini dəyişir. 

Lövhələr ilə stator arasındakı kontakt qüvvəsini azaltmaq 
üçün nasosda əmələ gələn yükü hidrostatik boşalması tətbiq 
edilir. Bunun üçün gövdənin yan qapaqlarında tağlarla 6 və 13 ilə 
ayrılan yarımhəlqəvi ovuqlar 2 və 8 açılır. Hər ovuq ona yaxın 
pəncərə və lövhə altındakı boşluqla 3 birləşir və boşluq 3-dən 
mayeni vermək üçün istifadə edilir. Lövhələrin kənarı 15 çəp 
olduqda lövhələr statora olan sıxıcı radial qüvvədən bir qədər 
boşalır. Belə ki, lövhələr altındakı təzyiq onun xarici kənarına 
təsir edən belə qüvvə ilə bir qədər müvazinətləşdirir. Lövhələrin 
əyilməsini zərərsizləşdirmək üçün onlar fırlanma istiqamətinə ξ 
bucağı qədər meyliləşdirirlər. Səsi azaltmaq üçün p1 və p2 təzyiqi 
altında olan boşluqla lövhələr arasındakı işçi kameraların 
birləşməsi tədricən drosselin 1 və 9 kanalları ilə aparılır. Bu növlü 
nasoslar 10...12 MPa təzyiqlərdə istifadə edilir. 

İş zamanı lövhələr statora sıxılmalıdır. Lövhələrin ilk 
sıxılması mərkəzdənqaçma qüvvə təsiri ilə və bəzən də yay 
vasitəsilə olur. Sonra, iş zamanı lövhələrin sıxılması 6 
boşluğundan daxil olan mayenin, lövhənin daxili başına təsir edən 
hidrostatik təzyiqlə yaranır. Yüksək (p ≈ 14...16 MPa) təzyiq üçün 
hazırlanan lövhəli hidravlik maşınlarda, yuxarıda göstərildiyi 
kimi boşluqlar yüksək və alçaq təzyiqli pəncərələrlə birləşirlər. 
Beləliklə, burada işçi həcm artmaqla bərabər lövhə müəyyən 
qədər hidrostatik tarazlaşır. Bununla da statorla lövhələri 
arasındakı kontakt (toxunma) yükü azalır və mexaniki FİƏ artır. 
Lakin, bu tədbir lövhəli hidravlik maşınların, o cümlədən 



nasosların, quruluşunu mürəkkəbləşdirir. Orta və alçaq təzyiqli (p 
< 7 MPa) nasoslarda 6 boşluğunun hamısına yüksək p2 təzyiq 
altında maye vurulur. Bu nasosun quruluşunu yaxşılaşdırır, amma 
alçaq təzyiq tərəfindən mexaniki və həcmi itkiləri artırır.  

Lövhələri irəli aparmaq üçün mərkəzdənqaçma qüvvəsinin 
istifadəsinin vacib olması lövhəli nasosların minimal dövrlər 
sayını məhdudlaşdırır: nmin > (0,4...0,6) nmax. Bu nasosu işə 
buraxdıqdan sonra başlanğıc halda (hələ ki istilik az olduğu üçün 
özlülük çox olduqda) xüsusilə əhəmiyyətlidir. Sıxışdırıcı lövhənin 
işçi səthinə tam Δp = p2 – p1 təzyiqlər fərqi təsir etdikdə və onun 
sürüşən başına təsir edən sürtünmə qüvvəsi təsirindən lövhə 
əyilir. Nəticədə, rotorun oyuğuna sıxan moment yaranır. 
Lövhələrin tez yeyılmasının və onların oyuqlara pazlaşmasının 
qarşısını almaq üçün oyuqlarda lövhələrin maksimal uçması 
(çıxması) 2e onun rotora batan hissəsindən az olmalıdır. Bu 
verilmiş statorun radiusunda Rs ekssentrisiteti e  artırmaqla q 
həcminin artmasını məhdudlaşdırır. 

Lövhələrin statora sürtünməsi nasosun maksimal dövrlər 
sayını və nəticədə nasosun maksimal verimini məhdudlaşdırır. 

Birtəsirli lövhəli hidravlik maşınlarda təzyiqin 
məhdudlaşdırılmasına səbəb lövhələrlə stator arasındakı təmas 
yükü, eləcə də təzyiq altında olan boşluq tərəfindən yaradılan və 
rotora təsir edən birtərəfli təzyiq qüvvəsinin yüküdür. Bu 
qüvvələr yastıqları yükləyir və maşınların vurma təzyiqinin 
yüksək qiymətlərində onların xidmət müddətini xeyli 
məhdudlaşdırır. Bu nöqsanı aradan qaldırmaq üçün lövhəli 
maşınlar iki və ya nadir hallarda üçtəsirli şəkildə yerinə yetirilir. 
Bu maşınlarda yüksək və kiçik təzyiqli kanallar simmetrik 
yerləşdirilərək vala təsir edən qüvvələri kəskin halda azalır. 

Rotorun, praktiki olaraq, tam müvazinətləşdirilməsi ikitəsirli 
lövhəli nasoslar vasitəsilə əldə edilir (şəkil 6.5.3). Burada rotor 1 
lövhələr ilə birlikdə xüsusi enkəsikli stator 3 içərisində yerləşir. 
Lövhələrin sayı z cüt (8-dən az olmamaqla) olur.  

Bu tipli hidravlik maşınlar nasos rejimində rotor dövr 
etdikdə sorma və vurma prosesləri iki dəfə baş verir. Maye 
təzyiqinin rotorun əks diametral tərəflərinə təsir etməsi ilə 



yastıqlara təsir edən qüvvələr dəf olunur. Statorun profili elə 
şəkildə hazırlanır ki, lövhələrin statora zərbələrinin olmaması şərti 
ilə mayenin verimi müntəzəm olsun. Pazlarda lövhələrin hərəkəti 
zamanı sürtünmə qüvvələrini azaltmaq və onların sıxılmaması 
üçün lövhələr radial şəkildə deyil, rotorun radiusuna kiçik bucaq 
altında (7...15°) yerləşdirilir. 

Hidravlik maşının bir dövrdə istənilən iki qonşu lövhələri iki 
işçi sikl qət edərək, A aralığındakı mayeni 5 pəncərəsindən 7 
pəncərəsinə və sonra A′ aralığındakı mayeni 8  pəncərəsindən 4 
pəncərəsinə aparır. 4 və 7, eləcə də 5 və 8 pəncərələri bir-birilə 
cüt olaraq və p1 gətirən, p2 aparan boşluqlara birləşirlər.  

Lövhəli maşınlarda sızmalar aşağıdakı yerlərdə baş verir 
(şəkil 6.5.3): 

– rotorun yan səthləri ilə yan sıxıcı disklər arasında 
aralıqlardan I, I′, II, II′ ; 

– rotorun oyuğu ilə lövhələr arasındakı aralıqdan VII;  
– yan disklərlə gövdə arasındakı aralıqlardan III və IV; 
– tağlarda lövhələrin xarici başları ilə stator (V) arasından; 
– lövhələrin yan səthləri ilə yan disklər (VI) arasında. 
Odur ki, yellənən qovşaqların (rotor ilə lövhələr, stator, yan 

disklər) hissələri yüksək dəqiqlik və təmizliklə hazırlanmalıdır. 
6.5.4 şəklində göstərilmiş ikitəsirli nasosun işçi orqanları 

şəkil 6.5.4 a-də verilir. δn1 və δn2 aralıqları arasındakı statorun en 
kəsik hissəsində lövhələrin nisbi hərəkətində sürətin səlis 
dəyişməsini təmin edən və onların statora ola bilən zərbəsinin 
qarşısını alan əyridir. Statorun δn1 və δn2 sahəsində rotorun 
mərkəzindən uyğun olaraq Rs1 və Rs2 radiusu ilə qövs çəkilir. 

Yuxarıda izah edilmiş statorun formasına görə lövhələr tağ 
üzrə hərəkət etdikdə iki lövhə arasındakı qapalı mayenin qiyməti 
dəyişmir. Bununla da kipliyi yaxşılaşdırmaq üçün aralıqların 

açılma bucağı δn lövhələrin arasındakı bucaqdan 
z
π2 -dən böyük 

götürüldüyü üçün qapalı həcmin dəyişməsindən yaranan 
döyüntülər və səs aradan qaldırılır. Rotorla stator eksentrik 
olduğundan (dairəvi mərkəzlərinin üst-üstə düşməməsi) qapalı 



həcm həmişə dəyişdiyi üçün göstərilən üstünlüyü birtəsirli 
maşınlarda almaq mümkün olmur. 

Alçaq təzyiqli 5 və 8 yüksək təzyiqli 4 və 7 sahələrin (şəkil 
6.5.3) çarpaz yerləşməsi nəticəsində  rotor və yastıqlar radial 
qüvvədən yüklənmirlər. Lövhələrin daxili başlarının altında 
kipliyi təmin etmək üçün p2 təzyiqi ilə dəlikdən 10 boşluğa 14 
(lövhənin altına) maye vurulur. Bu məqsəd üçün yan disklərin 9 
və 13 hidravlik sıxılması nəzərə alınmalıdır. Bunun üçün disk 9 
elə hazırlanmışdır ki, o təzyiq altında olan boşluq tərəfdən ox 
istiqamətində hərəkət edə bilsin. 

Disklərin ilk sıxılması yay 12 ilə aparılır. n = const ilə 
işləyən nasosların lövhələrinin başlanğıc sıxılması 
mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri ilə baş verir. Nasosda fırlanma 
istiqaməti dəyişmədiyindən lövhələri irəliləmə istiqamətində 
müəyyən ξ bucağı altında yerləşdirmək mümkündür. Bunun 
vasitəsilə də statorla sürüşən qüvvədən alınan sıxıcı moment 
azalır. 

Yüksək olmayan təzyiqli (pn ≤ 7 MPa) ikitəsirli nasosun 
lövhələri radial qüvvədən boşalmadığı üçün (xüsusilə sorucu 
tərəfdən) lövhələrin statorla sürtünməsi böyük olur. Bu mexaniki 
FİƏ-nı azaldır, lövhələrin və statorun yeyilməsinin qarşısını 
almaq üçün belə nasoslar böyük təzyiqlərdə istifadə edilmir. 

Quruluşu mürəkkəbləşən hallarda lövhələr yükü boşaldılmış 
ola bilərlər. Yükü boşaldılmış lövhəli nasoslar təzyiq 14 MPa olan 
və qısa müddətdə 17 MPa kimi pikə yüksəlmiş təzyiqlərdə 
istifadə edilə bilər. 

Belə nasosun işçi hissəsinin sxemi şəkil 6.5.4 b-də 
verilmişdir. Rotorun hər oyuğunda iki lövhə 2 və 2′ yerləşərək 
statorla kamera 1 arasında iki kipləşdirici haşiyə yaradır. Lövhələr 
arasındakı boşluq 3 yan disklərlə 13 və 9 (şəkil 6.5.3) qövslü 
oyuqlarda (4, 4′ və 5, 5′) birləşirlər. Bunlardan, lövhələrin 
yerləşdiyi sahədən asılı olaraq, p2 yüksək və ya p1 alçaq təzyiqlər 
gətirilir. Bunun nəticəsində lövhələr radial qüvvədən boşalır və 
onların daxili başları maye vermək imkanına malik olur,  

İkitəsirli, lövhəli hidromaşınların (şəkil 6.5.3) üstünlüyü 
onları sökmədən daxilində olan yellənən qovşağın (stator, rotor, 



yan disklər) hissələri yeyildikdə tez dəyişdirilməsinə imkan 
verməsidir. Eləcə də, yalnız Rs2 radiusunu (şəkil 6.5.4, a) və 
statorun birləşən profilini dəyişməklə müxtəlif işçi həcmli qo 
hidravlik maşınlarını əldə edilməsidir. Bu maşınların  çatışmazlığı 
onların tənzim edilməsinin mümkün olmayasıdır. 

Lövhəli nasosların sorma qabiliyyəti çox yaxşıdır. Nasosun 
girişində maye səviyyəsini qaldırmadan (əlavə təzyiq 
yaradılmadan) onların işləməsidir. Bunların girişində minimal 
buraxıla bilən pa təzyiqi və maksimal dövrlər sayı nmax, porşenli 
nasoslardakı kimi nasosun girişindən işçi kameranın boşluğuna 
kimi olan təzyiq itkisinə əsasən təyin edilir. Gövdənin gətirici 
kanalı və gətirici pəncərə (şəkil 6.5.4, a) həmişə böyük hazırlanır 
(pəncərədə mayenin sürəti 2 m/san-dən böyük olmamalıdır). Odur 
ki, onlar az müqavimətli olur. Əsas itkilər fırlanan lövhələr 
arasındakı kameranın girişində baş verir. 

İkinci, əsas təzyiq itkisi mayenin fırlanan kamerada 
mərkəzdənqaçma qüvvəsini yox edilməsinə sərf olunur. Radial 
porşenli nasosların əksinə olaraq mərkəzdənqaçma əsasında 
təzyiq artımı daxil olan maye axınına qarşı təsir edir və müəyyən 
qədər yox edilir. Bu zaman kamerada təzyiq buraxıla bilən 
minimal təzyiqdən pmin az olmamalıdır. 

Minimal təzyiq pmin təsirindən mayedən həll olmuş qaz 
ayrıldığından verim azalmağa başlayır. Onu pmin = 0,04...0,05 
MPa götürmək olar.  

Göstərilənlərə əsasən lövhəli nasoslar üçün kavitasiya 
yaranması ilə verimin azalması şərtinə görə nasosun girişində 
minimal təzyiqi pmin = 0,07...0,08 MPa qəbul etmək lazımdır.  

İş prinsipinə görə lövhəli hidromaşınlar dönən hidravlik 
maşınlardır. Lakin bu tipli nasosların əksəriyyətindən onların 
quruluşu dəyişmədən hidromotor kimi istifadə etmək olmur. Buna 
səbəb hidromotorlarda tezliyin böyük sərhəddə dəyişməsi və 
fırlanma istiqamətinin dəyişməsidir. 

İkitəsirli hidromotorun fırlanma istiqaməti dəyişdiyindən 
onların lövhələri yalnız radial istiqamətində yerləşdirilir. Fırlanma 
tezliyinin dəyişməsi və nəticədə stabil mərkəzdənqaçma 
qüvvəsinin olmaması irəliləyən lövhələrin məcburi irəli 



sürüşməsini tələb edir. Bunun üçün lövhələrin altına lövhəli yay 
yerləşdirilir. Yorğunluq nəticəsində yay hərəkətsiz ola bilər. Odur 
ki, lövhəni aparmaq üçün statorun profilini təkrar edən daxili 
yumrucuqlardan da istifadə edilir. 

Lövhəli hidromotorlarda ümumi FİƏ-nın qiyməti η = 0,8 
olur. Burada əsas itki mexaniki itkidir. Bu bütün itkilərin 3/4-nü 
təşkil edir. 

İkitəsirli nasoslar və mühərriklər adətən tənzimlənməyən 
olur. 

6.5.2. Lövhəli hidromaşınların məhsuldarlığı 

Lövhəli nasoslar işləmə prinsiplərinə və konstruksiyalarının 
kiçik ölçülərinə görə nisbətən yüksək maye axın həcmini vurmağa 
malikdirlər. Lövhəli hidravlik maşınların məhsuldarlığını 
hesablamaq üçün şəkil 6.5.5-də göstərilmiş birtəsirli lövhəli 
hidravlik maşının sadələşdirilmiş sxemindən istifadə edək. 

 Hərəkət edən lövhə ilə aparan maye axının elementar həcmi 
dQ: 

dQ = vlbdR = ωRbdR  m3/san,                  (6.5.1) 

burada vl – lövhənin işçi sahəsinin mərkəzinin xətti sürəti, m/san; 
R – lövhənin işçi sahəsinin mərkəzinin fırlanma radiusu, m; b – 
lövhənin eni, m; ω – lövhənin fırlanmasının bucaq sürətidir, 
1/san.  

Lövhənin işçi sahəsinin mərkəzinin fırlanma radiusu R 
dəyişən parametrdir və   Rs  – e və Rs  + e hədləri arasında dəyişir,  
Rs – statorun radiusudur. 

ω = 2π n olmasını nəzərə alaraq lövhəli maşının sərfini 
aşağıdakı düsturla təyin etmək olar: 
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Bu düsturda lövhələrin tutduğu həcmin maşının sərfinə təsiri 
nəzərə alınmayıb. Lövhənin δ qalınlığı olarsa, onların təsiri ilə 
azalan həcm sərfi: 

nbz
Cos

eQl δ
α

2
=                             (6.5.3) 

təşkil edir, harada z – lövhələrin sayıdır. α – lövhələr və rotorun 
radiusu arasındakı bucaqdır. 

Bunu nəzərə alaraq və Rs-i statorun diametri D ilə əvəz 
etsək,  birtəsirli lövhəli hidravlik maşının nəzəri sərfi olur: 
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 Lövhələrin meylliyi olmasa (lövhələr və rotorun radiusu 
arasında bucaq α  = 0o), onda birtəsirli lövhəli hidravlik maşının 
sərfi  

( ) nzDbeQ1 ⋅−= δπ2                            (6.5.5)  
olacaq. 

Birtəsirli lövhəli hidravlik maşının nəzəri işçi həcmi:  
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Əgər lövhənin altındakı boşluq 6 (şəkil 6.5.1) lövhə 
salındıqda yüksək təzyiqli p2 pəncərə 5 ilə və çıxarıldıqda alçaq 
təzyiqli pəncərə 4 ilə birləşirsə, onda onlar hərəkət etdikdə radial 
porşenli nasosun əlavə silindrini yaradır və mayeni vurur. Bundan 
əlavə, rotor fırlandıqda, lövhələrin yerdəyişmə qanunu daha 
mürəkkəb olduğundan və bunu nəzərə aldıqda maşının nəzəri işçi 
həcmi ifadəsində k əmsalı ilə düzəliş aparmaq olur.  

Onda dəqiqləşmiş işçi həcm bərabərdir: 
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burada k – lövhələrin sayından asılı olaraq nəzəri alınan düzəliş 
əmsalıdır: 

Cədvəl 4.6.1.  

Nəzəri düzəliş əmsalı k lövhələrin sayından asılılığı 
 

z 3 5 7 9 11 
k 0,827 0,936 0,968 0,980 0,986 

Tənzimlənən hidravlik maşın üçün həcmi sərf: 
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harada,  
0e
eue =   – hidravlik maşının tənzimləmə parametridir; e, 

eo – ekssentrisitetin mövcud və maksimal qiymətidir. 
İkitəsirli lövhəli hidravlik maşının nəzəri sərfi belə tapılır 

(şəkil 6.5.6): 

( )r-Rb2bhfQ lll2 vvv === 22 ,               (6.5.9) 

burada, f – lövhələrin işçi sahəsi, m2; R və r – statorun böyük və 
kiçik yarımoxları, m;  h – lövhənin işçi hündürlüyü, m, hansı ki h 
= R – r; b – lövhənin enidir, m. 

Lövhənin orta sürətinin qiyməti: 

2
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= ωv  , m/san  .                     (6.5.10) 

Sürətin  qiymətini yerinə yazdıqda: 

( ) ( )2222 2 rRbnrRbQ2 −=−= πω , m3/san .   (6.5.11) 

Lövhələrin təsirinə görə sərfin azalması: 
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2   .                     (6.5.12) 



İkitəsirli lövhəli hidravlik maşının tam nəzəri sərfi: 

( ) ( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−−=

α
δπ

Cos
)rRzrRbnQ2

222  , m3/san .    (6.5.13) 

Lövhələr və rotorun radius arasında α = 0o olarsa, onda 
ikitəsirli lövhəli hidravlik maşının nəzəri sərfi: 

( )[ ] )(22 zhRhbnzhrRhbnQ or δπδπ −=−+= .      (6.5.14) 

Burada Ror – statorun böyük və kiçik yarımoxlarının orta 
qiymətidir. 

İkitəsirli lövhəli hidravlik maşının işçi həcmi: 

( ) ( )
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⎦
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⎢
⎣

⎡ −
−−=

α
δπ

Cos
rRzrRbqo

222   .           (6.5.15) 

Lövhəli hidravlik maşınların həqiqi məhsuldarlığını Qhəq 
maşının həcmi FİƏ ηhəc bilərək təyin etmək olar: 

Qhəq = Qnəzηhəc .                           (6.5.16) 
 

Müasir lövhəli hidravlik maşınların FİƏ-ı yüksəkdir. 
Təcrübələr göstərir ki, bu maşınların yüksək təzyiqlərdə istismarı 
zamanı FİƏ (η) və həcmi FİƏ (ηhəc) yüksək qiymətlərinin 
saxlanmasına imkan verir. 
 

6.5.3. Lövhəli hidromaşınlarda təsir edən  
qüvvələr və momentlər 

Lövhəli hidravlik maşınlarda  maye təzyiqi lövhələrin işçi 
səthinə təsir edərkən qüvvələr yaranır. Lövhəli hidravlik maşınlar 
nasos kimi işləyərkən rotorun fırlanma oxunda yaranan burucu 
moment nasosu hərəkətə gətirən mühərriklə dəf olunur. Həmin 
maşın mühərrik rejimində işləyərkən rotorda yaranan fırladıcı 
moment işə gətirilən maşının lazımi momenti ilə dəf edilir. Bu 
halda təsir edən qüvvələr rotorun yastıqlarında yük yaradırlar. 



Lövhənin işçi səthinə təsir edən qüvvə Pl həmin işçi səthin 
qiymətinin f  lövhəyə hər iki tərəfdən təzyiqlər fərqi Δp ilə 
hasilinə bərabərdir (şəkil 6.5.5): 

Pl  = f Δp .                               (6.5.17) 

Şəkil 6.5.5-də göstərilmiş birtəsirli lövhəli hidravlik 
nasosun sadələşdirilmiş kinematik sxemindən tapmaq olar ki, 
lövhənin işçi sahəsinin mərkəzinin fırlanma radiusu R bərabərdir: 

R = Rs Cos β – e Cos ϕ. – 0,5h.                  (6.5.18) 

β  bucağının 0-ra yaxın olmasına görə qəbul etmək olar: 

R = Rs – e Cos ϕ – 0,5h.                    (6.5.19) 

Lövhənin işçi hündürlüyü h, hansı ki, fırlanma bucağından 
ϕ  asılı olaraq, 0-dan  2e qədər dəyişir: 

h = R – r = e(1 – Cos ϕ)                   (6.5.20) 

Bunu nəzərə aldıqda, bucaqdan asılı olaraq lövhənin təzyiq 
mərkəzinin radiusu: 

R = Rs – 0,5e(1 + Cos ϕ )                  (6.5.21) 

Fırlanma zamanı ϕ  bucağında ani burucu moment 
olacaqdır:  

( )RCos pbeRfpM ϕϕ −Δ=Δ= 1             (6.5.22) 

yaxud, R və f qiymətlərini yerlərinə yazsaq, alınır: 

( )[ ]( )ϕϕϕ Cos Cos e,R pbeM s −+−Δ= 1150 .         (6.5.23) 

ϕ = 180° olduqda burucu moment maksimum qiymətə 
malik olacaqdır: 

pbeRM smax Δ= 2 .                         (6.5.24) 



Nəzəri momentin orta qiymətini aşağıdakı düsturdan 
tapmaq olar: 

pqM o Δ⋅=
π2
1

,                         (6.5.25) 

harada, qo – lövhəli hidravlik maşının işçi həcmidir. Onun 
qiymətini  
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zD beqo 2                       (6.5.26) 

yerinə yazsaq, birtəsirli lövhəli hidravlik maşının orta nəzəri 
momentini bu düsturdan tapmaq olar: 
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 Birtəsirli lövhəli hidromotorun çıxış valındakı faydalı 
moment Mv  motorun mexaniki FİƏ ηmex nəzərə almaqla 
hesablanır: 

M = M ηmex.                              (6.5.28) 

İkitəsirli hidromotor üçün ani burucu moment: 

ϕϕ RfpM Δ= 2 .                           (6.5.29) 
Bu düsturda 

f = bh = b (Rφ  – r)  və Rφ = R – 0,5e(1 + Cos ϕ )    (6.5.30) 

qiymətlərini yerinə yazdıqda ani moment üçün alırıq: 

( )222 rRpbM −= ϕϕ Δ                        (6.5.31) 

İkitəsirli lövhəli hidravlik maşının nəzəri momentinin orta 
qiymətini aşağıdakı düsturdan tapmaq olar: 

( ) ( )
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⎢
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δ

Cos
rRzrRpbM 22                (6.5.32) 



Rotora təsir edən maye təzyiqinin statik qüvvəsi: 

pDbRr Δ=                               (6.5.33) 

burada, b – rotorun enidir. 
Buradan görünür ki, rotora təsir edən qüvvə Rr – lövhəli 

hidravlik maşının ölçüsü və mayenin təzyiqi ilə düz mütənasibdir. 
Buna görə, bu tipli birtəsirli hidravlik maşında təzyiq 3,0…4,0 
MPa-dan yuxarı olmur. 

Statora lövhələrin sıxılması nəticəsində yaranan xüsusi 
təzyiq aşağıdakı düsturla tapılır: 

δ
σ

b
R vlþ=                                  (6.5.34) 

Qeyd etmək lazımdır ki, nasosun tənzimləyici elementinin 
yerini dəyişdirməsi və tənzimləməni lazımi vəziyyətdə saxlamaq 
üçün göstərilən əsas qüvvəni dəf etmək lazım olur. Yaranan bu 
qüvvə maye tərəfindən lövhələrə təsir edən qüvvənin, maşının 
eksentrisitetinin sürtünmə qüvvəsinin və dinamik yüklərinin 
cəminin nəticəsidir. 

6.5.4. Lövhəli hidromaşınların konstruksiyaları 

Lövhəli nasoslar və hidromotorlar xarici firmalarda istehsal 
olunan hidravlik intiqallarda geniş istifadə olunur. Onlar arasında 
Yelesk «Hidrointiqal» ixtisaslaşdırılmış  zavodu (Rusiya), 
«Racine» (ABŞ), «Oswald Forst» (Almaniya), «Boehringer» 
(Almaniya) firmalarının Enor və Sturm konstruksiyalı lövhəli 
nasoslar və hidromotorlar daha məşhurdurlar.  

Şəkil 6.5.7-də «Magdeburg» firmasının üfüqi tipli torna 
yarımavtomat dəsgahının hidravlik intiqalında yerləşdirilmiş 
«Oswald Forst» firmasının Enor tipli qoşalanmış lövhəli 
nasosunun konstruksiyası göstərilmişdir. 

Nasosun aparıcı valında 1 nasosun iki rotoru (2 və 10) 
yerləşdirilib. Rotorun 2 pazlarının daxilində statorla 3 
kontaktlaşan lövhələr 4 quraşdırılıb. Stator 3 nasosun gövdəsində 
sərt bərkləşməsinə görə  bu nasos tənzimlənən deyil. İkinci 



nasosun statoru 9 xüsusi istiqamətləndiricilərdə dəstə 6 və 
ekssentrik mexanizm vasitəsilə yerini dəyişə bilər və bunun 
nəticəsində stator və rotor oxlarının arasında olan ekssentrisitetin 
e qiyməti də dəyişir. Bu səbəbdən ikinci nasos tənzimləmə  
funksiyasına malikdir. 

Rusiyanın Yelesk «Hidrointiqal» ixtisaslaşdırılmış  zavodu 
tərəfindən  istehsal olunan  Г12-2 və Г12-4 tipli lövhəli ikitəsirli 
nasosların tək və qoşalanmış konstruksiyaları şəkil 6.5.8 və 6.5.9-
da verilir. 

Bu nasosların konstruksiyalarının xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, intiqal valındakı 4 silindrik rotor 1 iki paylayıcı 
həlqələrin (disklərin) arasında yerləşir, onların biri – (7) yastı və 
tərpənməzdir, o biri isə  – (6) kipləşdirici rezin həlqəli 3  üzəndir. 
Kamera 2-yə  daxil olan işçi maye təzyiqinin təsiri ilə disk 6  
statora 8 sıxışdırılır; ilkin sıxışdırma yaylarla 5 yerinə yetirilir. 
20Х, ШХ15 markalı poladlardan və metal-keramik materiallardan  
hazırlanmış üzən disklər, 55% sızmaların qarşısının alaraq, 
nasosun işinin  uzunömürlüyünü 7000 saata çatdırır. 

Г12-4 tipli nasoslarda 8 lövhə yerləşdirilib, nasosun verimi 
– 3...12 dm3/dəq, nominal təzyiq – 6,3 MPA-dır, Г12-2 nasoslarda 
isə 12 lövhə, və həmin nominal təzyiqdə verim – 5...200 dm3/dəq-
dir. 

БГ12-2 tipli nasosda nominal təzyiq – 12,5 MPA-dır. 
Ikitəsirli qoşalanmış nasosların əhəmiyyətli olan müsbət 

cəhəti ondan ibarətdir ki, onların vasitəsilə hidravlik qurğuda işçi 
mayenin bir-birindən asılı olmayan iki axınını yaratmaq olar. 

Lövhəli nasosları hidromotor kimi istifadə etmək üçün 
onların konstruksiyada lövhələrin statora sıxışdırılması tərtibatı 
nəzərə alınmalıdır. Lövhəli hidravlik maşını nasos rejimində işə 
salma anında (hərəkətin başlanğıc yükü olmadığı zaman) onun 
lövhələrı mərkəzdənqaçma qüvvələri ilə statora sıxışdırılır. 
Hidromotor rejimində isə hərəkətinin başlanğıcında yük olduğu 
zaman lövhələr məcburi statora sıxışdırılmalıdırlar. 

Şəkil 6.5.10-da həmin Yelesk «Hidrointiqal» zavodu 
tərəfindən istehsal olunan МГ16-1 markalı hidravlik motor 
göstərilir. Bu konstruksiyada lövhələr 1 altında yerləşən lövhəli 



çiyin ağac şəkilli yaylarla 3 statorun daxili səthinə sıxışdırılır. Hər 
yay iki lövhəni sıxışdırır, onlardan biri statorun daxilində, digəri 
isə çıxmış halda olurlar. Bu səbəbdən yaylara böyük yük təsir 
etmir və onların iş şəraiti  asanlaşır. Konstruksiyada maye təzyiqi 
ilə  valın hər iki istiqamətində zolotnik 2 vasitəsilə üzən paylayıcı 
həlqənin 5 statora 4 sıxışdırılması tətbiq olunub. Bu tip 
konstruksiyalı hidromotorlar, iş zamanı rotorun kiçik ətalət 
momentinə malik olması səbəbdən, onlar işə salma və dayanma 
vaxtını olduqca az tələb edir.  

İstehsal olunan bu tipli hidromotorlarin çıxış valında 
moment 5-dən 150 Nm kimi olur.   

Qeyd olduğu kimi ikitəsirli nasoslar və hidravliki 
mühərriklər çox vaxt tənzimlənməyən olur. Şəkil 6.5.11-də 
maşınqayırma dəzgahlarında yağlamaq və digər köməkçi  
funksiyaları yerinə yetirmək üçün ikitəsirli L seriyalı  lövhəli 
nasos göstərilmişdir.  

Bu nasoslar 5…100 dm3/dəq-də sərfli və 6,5 MPa təzyiq 
üçün istehsal olunur. Daha yüksək sərf yaratmaq üçün bu nasoslar 
həmin seriyalı qoşalaşmış nasoslardan istifadə olunur. Ümumi 
valda yerləşən nasosun biri 6,5 MPa təzyiq və kiçik məhsuldarlıq, 
o biri isə 2,5 MPa təzyiq və yüksək məhsuldarlığa malikdirlər. 
Muftaya yaxın yüksək təzyiqli nasos yerləşdirilir. Bu hidravlik 
maşınların etibarlığı və işləmə müddəti lövhələrin keyfiyyətindən 
asılıdır. Buna görə lövhələr yüksək temperatura davamlı 
materiallardan  istehsal olunur. 

Rotor və stator adətən legirlənmiş poladdan, yan kipləşdirici 
lövhələr isə tuncdan istehsal olunur. Bu maşınların yük altında 
etibarlı işləmə zamanı 3000 saatdan yüksək olur.  

Şəkil 6.5.12-də tənzimlənən xüsusi tipli lövhəli nasos 
göstərilmişdir. 

Bütün quraşdırılmış detallarla birgə nasosun gövdəsi 1 öz 
vəziyyətini rotora 3 nisbətən köndələn istiqamətdə dəyişə bilər və 
bununla nasosun verimi tənzimləyir. Nasosun gövdəsi 1  
hidrosilindrinin 4 ştoku 3 ilə hərəkətə gətirilir. Bu hidrosilindr əl 
ilə işləyən birporşenli nasosla işləyir. Gövdənin ilkin vəziyyətə 
qayıtması isə 6 yayla yerinə yetirilir. Radial aralıqları 



kipləşdirmək üçün xüsusi əlavə lövhələrdən istifadə olunur. 
Nasosun lövhələrinin məcburi radial istiqamətdə hərəkətləri 
roliklər 7 vasitəsilə yerinə yetirilir, hansı ki, statorun həlqə şəkilli 
pazlarında hərəkət edir. Bu nasosun işçi təzyiqi 3,5 MPa qədər, 
məhsuldarlığı isə 160 dm3/dəq-dir. 

Digər xarici ölkələrdə lövhəli hidravlik maşınları istehsal 
edən məşhur «Vickers» və «Denison» (ABŞ) firmalarıdır. 
«Vickers» firmasının istehsal etdiyi lövhəli nasosun (şəkil 6.5.13) 
vurma təzyiqi 7 MPa qədərdir. Bu konstruksiyada arxa paylayıcı 
həlqə 7 üzən olub, vurulan maye təzyiqi ilə statora 2 və silindrik 
rotora 2 sıxışdırılır. Digər nasosların konstruksiyalarından fərqləri 
aşağıdakı kimidir: 

– stator 2 eyni zamanda nasosun aralıq gövdəsini təşkil edir; 
– tərpənməz yastı paylayıcı həlqə bu konstruksiyada yoxdur; 
– xüsusi tipli yastıq 4 istismar zamanı yağlanmır (yağlama 

yalnız nasosun quraşdırılması zamanı aparılır); 
– val 5 hər tərəfli içmi maye ilə əhatə edilir və havanın 

sorulmamağına görə yastıqdan  sonra kipləşdirici 6 yerləşdirilir. 
Nasosun vurma təzyiqini  15,4 MPa qədər artırmaq üçün 

«Vickers» firması digər istehsal etdiyi lövhəli nasosunda 
yüksüzləşdirilmiş lövhəli konstruksiyadan istifadə edir (şəkil 
6.5.14). Bu nasosda mayenin sorulması nasosun qapağından 4, 
vurulması isə nasosun gövdəsindən 7 baş verir. Hər 12 lövhənin 1 
daxilində olan pazda taxma 2 yerləşdirilir. Lövhələrin altında olan 
boşluq 3 sorma sahədə giriş xətlə birləşir, lövhənin 1 statora 5 
sıxışdırılması isə təzyiq altında mayenin boşluqdan 9 taxmanın 2 
altına gətirməsi ilə baş verir. İşçi mayenin təzyiq altında boşluğa 
9 verilməsi paylayıcı diskdə 8 kanallarla 6 və rotorda 10 olan 
pazlardakı 11 taxmalarla yerinə yetirilir.  

«Denison» firmasının (ABŞ) istehsal etdiyi Т1D0202S tipli 
lövhəli nasos şəkil 6.5.15-də göstərilmişdir. Nasosun valında 5 
oturdulmuş rotorda 7 radial vəziyyətdə statora 2 yaylarla 6 
sıxışdırılmış 10 lövhə 1 yerləşdirilmişdir. Üzən paylayıcı disk 3  
işçi mayenin təzyiqi ilə və yayla 4 statora 2 sıxışdırılır. Bu tipli 
konstruksiyada böyük tezliklərlə yüklənməyə və deformasiyaya 



məruz qalmış yayların 6 materialına və onun istehsalına yüksək 
tələblər irəli sürülür.  

«Denison» firmasının istehsal etdiyi lövhəli nasoslarda 
lövhələrin statora sıxışdırıcı yaylarına düşən radial istiqamətində 
yükünü azaltması üçün sorma zamanı lövhələrin altında olan 
boşluqlar nasosun sorma kamerası ilə birləşirlər. Lövhələrin yan 
səthlərində olan pazlarla lövhələrin altında və üstündə olan 
boşluqlar əlaqələnirlər və onlarda olan təzyiqlər bərabərləşir. Belə 
lövhələrin yüksüzləşdirilməsi ilə bu nasoslarda vurma təzyiqi 14 
MPa çatdırılmışdır.   

«Teves» firmasının (Almaniya) yüksəkmomentli altıtəsirli 
lövhəli hidromotorunun konstruksiyası şəkil 6.5.16-də göstərilir. 
Hidromotordakı 20 işçi lövhə 2 ümumi 140 sayda olan yaylar 3 
vasitəsilə statora 1 sıxışdırılır. İşçi mayenin təzyiqi artdıqca 
paylayıcı disklər 4 deformasiya  olur (əyilir), bununla stator və 
disklər arasında aralıqlar azalır və bu sızmaların artmasına imkan 
vermir. Bunun üçün rotorun 6 hər iki istiqamətində avtomatik 
şəkildə işləyən reduksiya klapanları ilə (şəkildə göstərilməyib) 
işçi maye azaldılmış təzyiqlə həlqəvi kameralara 5 verilir. İşçi 
mayenin təzyiqi 16 MPa olduqda bu hidromotorun çıxış valında  
2500 Nm faydalı moment əldə etmək olar  

Qeyd etmək lazımdır ki, lövhəli nasosların və 
hidromotorların istismar zamanı normal işlərini təmin etmək üçün 
onları istehsal etdikdə rotorun yan səthləri ilə paylayıcı həlqələri 
arasında olan aralıqlar, maşının ölçülərindən asılı olaraq, 
0,008...0,06 mm-dən çox olmamalıdır. Lövhələrlə rotordakı 
pazlar arasında məsafələr 0,01...0,03 mm olmalıdır. Bu ölçülər 
artanda hidravlik maşının həcmi FİƏ kəskin olaraq azalır, 
sızmalar isə aralıqların qiymətinin kubu ilə artır.    

Misal 6.5.1. 

Aşağıdakı verilənlərə əsasən lövhəli nasosun işçi və  
konstruktiv ölçülərini təyin etməli: nasosun verimi Qn həq = 100 
dm3/dəq, işçi təzyiqi p = 3,0 MPa, rotorun fırlanma sürəti n = 960 
dövr/dəq, hidromexaniki FİƏ ηhmex = 0,96, həcmi FİƏ ηhəc = 0,9. 
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Eksentrisitetin qiymətini  e = 4 mm qəbul etsək (6.5.2) 
düsturundan tapırıq: 
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Lövhənin enini b = 25 mm qəbul etsək, onda statorun 
radiusu: 
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rotorun radiusu isə: 

r = 92 – 4 – 1 =  87  mm 
alınar. 

Yekun olaraq, statorun daxili diametrinin qiyməti Ds = 185 
mm və rotorun xarici diametri dr = 175 mm qəbul edirik. Rotor və 
stator arasındakı məsafəni 1 mm götürürük. 

Lövhələrin işçi hündürlüyü onun tam h hündürlüyünün 0,4 
hissəsinə bərabər olduğunu qəbul edərək, tapırıq: 

 2,22
4,0
18

4,0
12

=
+

=
+

=
eh  mm. 

Lövhələrin sayı z = 12,  lövhələrin qalınlığı δ = 2,3 mm 
qəbul etsək, lövhələrin ümumi həcmini nəzərə alaraq nasosun 
nəzəri veriminin azalması aşağıdakı kimi olar: 

528096040223052122 =⋅⋅⋅⋅⋅==Δ ,,,nebzQl δ  sm3/dəq =          
= 5,3 dm3/dəq. 



Verimin azalmasını kompensasiya etmək (dəf etmək) üçün 
eksentrisiteti yenidən tapırıq: 

2,4
3,5111

4111
=

−
⋅

=e  mm. 

Onda nasosun işçi həcmi: 

960
111000

==
n

Q
qo

нязн  = 116 sm3/dövr. 

Nasosun nəzəri gücü: 
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100060

100,310111 63
=

⋅
⋅⋅⋅
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pQNn нязн   kVt. 

Nasosun faydalı gücü: 
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,,pQN fn =

⋅
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щягн  kVt. 

Nasosu hərəkətə gətirən mühərrikin gücü: 

655
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,
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n
1.m.e ===
η
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Şəkil 6.5.1.  Birtəsirli lövhəli 
hidravlik maşının sxemi 

 
1 – rotor;  
2 – stator; 

  3 – lövhə;  
4, 5 – gətirən və aparan pəncərələr;  
6 – lövhə üçün  rotorda oyuq. 



 
 
 

 
 
 

Şəkil 6.5.2. Birtəsirli tənzimlənən lövhəli 
hidravlik maşının sxemi 

1, 9   – drosselləyici  kanallar;   
2, 8   – yarımhəlqəvi ovuqlar; 
 3       – lövhə üçün  rotorda oyuq;  
4, 11  – stator həlqəsinin istiqamətləndiriciləri;  
5, 10  – maye axınını gətirən və aparan pəncərələr;  
6, 13  –  gövdənin yan qapağında taqlar; 
7, 14  –  stator itələyiciləri;  
9,10    – verim pəncərələri;   
12       – stator həlqəsi;  
15       – lövhənin çəpləşdirilmiş ucu. 
 



 
Şəkil 6.5.3. İkitəsirli lövhəli hidravlik maşının sxemi 

 
1 –  rotor; 2 – lövhələr; 3  – stator  4, 7 –  maye axının daxil olduğu pəncərələr; 5, 8 –  maye axının xaric olduğu 

pəncərələr; 6, 14 – boşluqlar; 9, 13 – yan kipləşdirici diskləri; 10 – dəlik; 11 – drenaj dəliyi; 12 – yay; 
 



 
 

Şəkil 6.5.4. İkitəsirli lövhəli hidravlik maşınların işçi 
orqanlarının sxemi: 

 а  − yüklənmiş lövhələrlə; b − yükdən azad olunmuş qoşalanmış 
(cütləşmiş) lövhələrlə  



 
Şəkil 6.5.5.  Birtəsirli lövhəli hidravlik maşının  

sadələşdirilmiş sxemi 
 

 
Şəkil 6.5.6. Ikitəsirli lövhəli hidravlik maşının (nasosun)  

sadələşdirilmiş sxemi 
 



 
 
 

Şəkil 6.5.7   «Oswald Forst» firmasının lövhəli ikitəsirli 
qoşalanmış nasosun konstruksiyası 

1 – val; 2, 10 – rotorlar; 3, 9 – stator; 4 – lövhələr; 5 – nasosun gövdəsi; 7 – 
şarnirin barmağı; 8 – istiqamətləndirici mil; 6 – gətirici dişli çarx 
  



 

 
Şəkil 6.5.8. Yelesk «Hidrointiqal» zavodu (Rusiya) istehsalı 

  Г12-2 və Г12-4 tipli lövhəli ikitəsirli nasos 
 
 
 

 
 

Şəkil 6.5.9.  Г12-2 və Г12-4 tipli lövhəli ikitəsirli  
qoşalanmış nasos 

 



 
Şəkil 6.5.10. Yelesk «Hidrointiqal» zavodunun МГ16-1 markalı 

ikitəsirli lövhəli hidravlik motoru 

 
Şəkil 6.5.11.   L seriyalı ikitəsirli lövhəli hidravlik nasos  



 
Şəkil 6.5.12. Tənzimlənən  xüsusi tipli lövhəli nasos 

1 – nasosun gövdəsi (stator); 2 – rotor;  3 – itələyici hidrosilindrin ştoku; 4 – tənzimləyici porşenli nasos; 
 5 – tənzimləyici təzyiqi yaradan  hidrosilindr; 6 – yay; 7 –roliklər; 8 – kipləşdirici 



 

Şəkil 6.5.13.  «Vickers» firmasının  (ABŞ) lövhəli nasosunun 
konstruksiyası  

 
 

 

Şəkil 6.5.14.  «Vickers» firmasının yüksüzləşdirilmiş lövhəli 
nasosunun konstruksiyası  

 
 



 
Şəkil 6.5.15.  «Denison» (ABŞ) firmasının lövhəli nasosunun 

konstruksiyası  
 

 
 
Şəkil 6.5.16.  «Teves» firmasının (Almaniya) yüksəkmomentli 

lövhəli hidromotorunun konstruksiyası  
 



6.6. Dişli çarxlı hidromaşınlar 
 

Quruluşu sadə, gücü az olduğundan dişli çarxlı 
hidromaşınlar hidravlik sistemlərdə qidalandırmaq, yağlama 
mayelərini vermək və idarə sistemini maye ilə təmin üçün tənzim 
edilməyən nasoslar kimi geniş miqyasda daha çox tətbiq edilir. 

Çarx dişlərinin ilişmə növünə görə bu hidravlik maşınlar 2 
qrupa bölünür: 

1. xarici ilişmə ilə işləyən dişli çarxlı hidravlik maşınlar; 
2. daxili ilişmə ilə işləyən dişli çarxlı hidravlik maşınlar. 
Ən geniş yayılan birinci növdür. Daxili ilişmə ilə işləyən 

dişli çarxlı nasoslar nadir hallarda istifadə olunur. Dişli çarxlı 
nasosların və mühərriklərin konstruksiyasının sadəliyi və işinin 
etibarlığı onların geniş yayılmasının səbəbidir. Bu hidravlik 
maşınların əsas nöqsanı digər tipli rotorlu hidravlik maşınlara 
nisbətən kiçik işçi təzyiqə malik olması (30 MPa-dan kiçik) və 
tənzimlənmənin çətinliyidir. Buna görə də belə hidravlik maşınlar 
adətən köməkçi nasos kimi həcmi hidravlik intiqallarda istifadə 
olunur. Belə hidromaşınlarda dişli çarxların dövrlər sayı  n = 
700...4000 dövr/dəq ola bilər və onlar Q = 1000 dm3/dəq verimi 
təmin edirlər. Bunların həcmi FİƏ η0  = 0,82 ... 0,95 və mexaniki 
FİƏ isə ηmex = 0,70 ... 0,95 sərhədlərində dəyişir. 

Müasir zamanda “Bosch Rexroth” firması tərəfindən  
istehsal olunan xarici ilişməli dişli çarxlı AZRC markalı nasoslar 
aşağıdakı parametrlərə malikdirlər: nominal təzyiq pnom = 28 
MPa; dövrlər sayı nnom = 1500 ... 4000 dövr/dəq; işçi həcm qn = 
56 sm3/dövr; nominal sərf Qnom = 80  dm3/dəq; güc N = 25 kVt. 
Daxili ilişməli dişli çarxlı PGP markalı nasosların parametrlərı: 
nominal təzyiq pnom = 25 MPa; dövrlər sayı nnom = 2000 ... 3000 
dövr/dəq; işçi həcm qn = 250 sm3/dövr; nominal sərf Qnom = 360 
dm3/ dəq; güc N = 100 kVt. 

İstehsalatda geniş yer almış xarici ilişməli dişli çarxlı 
hidromaşınlar (şəkil 6.6.1 və dişli çarxlı nasosun sadələşdirilmiş 
sxemi – şəkil 6.6.2) bir-biri ilə ilişmiş iki eyni dişli çarxdan 1 və 9 
ibarətdir. Bunlar kamera içərisində yerləşirlər. Çarxlar ilə kamera 
arasında hər tərəfdə kiçik aralıqlar olur. Kameranı gövdə 15 və 



yan diskləri 2 və 14 təşkil edirlər. Gövdədə ilişdirilmiş sahənin 6 
hər iki tərəfində yüksək p2 və alçaq p1 (nasos rejimi) təzyiqli 
xətlərlə birləşən A və B boşluqları vardır. A boşluğundan vurulan 
maye dişlər arasındakı boşluğu dolduraraq B boşluğuna keçir və 
oradan p2 təzyiqli xəttə sıxışdırılır. 

 
6.6.1. Dişli çarxlı maşınların sərfi 

 
Şəkil 6.6.3-də dişli çarxlı nasosun verim prosesinə dair sxem  

göstərilmişdir. Dişli çarxlı nasosun ani maye verimi Qi dişlərarası 
sıxışdırılan maye həcminin p1 təzyiqli boşluqdan p2 təzyiqli 
boşluğuna hərəkəti nəticəsində hopan maye həcminin cəbri 
cəminə bərabərdir. Dişlərin toxunduğu A nöqtəsi ilişmə xətti üzrə 
yer dəyişir (şəkil 6.6.3). Buna görə də işçi dövrdə nasosun ani 
veriminin  Qi dəyişməsinə səbəb olur. 

Dişli ilişmələrin nəzəriyyəsindən məlumdur ki, toxunma 
parçaları addım bucağı qədər döndükdə onların uzunluğu parabola 
qanunu ilə dəyişir. Uyğun olaraq, sabit olmayan Qi-də minimal  
Qmin və maksimal Qimax qiymətlər arasında dəyişir.  

Ani verimin maksimal qiyməti Qmax toxunma parçanın 
uzunluğunun minimal qiymətində (radiuslar O1A və O2A  O1O2 
oxu ilə üst-üstə düşdüyü anda) alınır və bərabərdir: 

( ) ( ) brrbrrrQ bmax ωω 2
1

2
2122 −=−= ,            (6.6.1) 

burada ω – çarxların bucaq sürəti; rb – başlanğıc dairənin 
radiusu, r1  və  r2 – dişlərin daxili və xarici radiuslarıdır; b – dişli 
çarxın enidir. 

Qmin qiyməti maşının quruluşundan asılıdır. Kipliyi 
yaxşılaşdırmaq və dişli çarxın gediş yolunu səlis etmək üçün 
ilişmənin üstünü örtülü edirlər, belə ki, dövri hissəsi müddəti  
eyni zamanda iki cüt diş təmasda olur. Lakin iki diş arasındakı 
maye həcmi (şəkil 6.6.3) qapalı olur və bu zaman verimin 
döyüntüsü ΔQ maksimum olur. Qapalı M (şəkillər 6.6.3 və  6.6.4) 
həcmində fırlanmanın başlanğıcında azalan, sonra artan təzyiqin 
döyüntüsü də böyük olur. Mayenin qapanması maşında səsi, 



dişlərin kavitasiya eroziyasını və yastıqlarda zərbə yükünü 
yaradır. Bu nasoslarda ötürücü valda momentin döyüntülərinin 
artmasına, hidromotorlarda isə müqavimət momentinin daima yük 
altında olmasına və gətirən xətdə təzyiq döyüntülərinin artmasına 
səbəb olur. Hər iki halda yastıqların işləmə müddəti azalır. 
Dişlərarası kiplik yüksək olarsa, bu hadisə nasosun sıradan 
çıxmasına gətirib çıxarır. Bu kəskin təzyiq artımının 
(kompessiyanın) qarşısını almaq üçün nasosun konstruksiyasında 
dişlərin qeyri-işçi olan səthlərində və yaxud dişlərarası çuxurda 
xüsusi kanallar yerləşdirilir (şəkil 6.6.4). Bu kanallar vasitəsilə 
qapanmış maye dişli çarxlı naşınların giriş və çıxış boşluqlarına 
ötürülür. Bu səbəbdən nasosun verim döyüntüsü ΔQ kimi azalır.  

Nəzəri hesablamalara görə minimal verim Q  min bərabərdir: 

btrrQmin ω⎟⎟
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2 ,                    (6.6.2) 

burada t – dişlərin addımıdır. 
Kvadratik zonada verimin döyüntüsü ΔQ-nin dəyişməsi      

Qmax və Qmin qiymətlərin orta verimi Qor təyin etməyə imkan verir. 
Verimin itkisi təxminən ΔQ/3 olaraq, dişli çarxlı nasosun orta 
verimi Qor olur: 

btrrQQQ maxor ωΔ
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Dişli çarxlı nasosun veriminin qeyri bərabərsizlik (qeyri 
müntəzəmlik) əmsalı 

12
trr

4
t

Q
QQ

2
2

1
2
2

2

or

minmax

−−
=

−
=σ  .                (6.6.4) 

Dişin həcmini çökəyin həcminə bərabər qəbul edib, nasosun 
işçi həcminin qo kəmiyyətinə orta rb radiuslu, b qalınlıqlı və h enli 



həlqənin həcmi kimi baxmaq olar (şəkil 6.6.5). Onda dişli çarxlı 
nasosun orta veriminin Qn qiymətini təqribi müəyyən etmək üçün 
aşağıdakı ifadədən istifadə edilir: 

( )bnrrDhbnrnqQ bbon 122 −=== ππ .              (6.6.5) 

m modulu korreqilləşmə olunmamış ilişmədə dişlərin 
ölçüləri modulla ifadə edilir və (6.6.3) və (6.6.4) ifadələrindən 
asılı olaraq Qn və σ  daha rahat şəkil alır: 

( ) nCoszbmQn
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burada α – dişli çarxların ilişmə bucağıdır. 
Dişli çarxlı hidromotorlarda σ-nın böyük qiyməti 

hidroötürücülərdə təzyiq döyüntülərinin və fırlanmanın 
bərabərsizliyini artırır ki, buna görə də dişli çarxlı 
hidromtorlardan az istifadə edilir. 

Təcrübi hesablamalarda isə (6.6.5) tənliyindən tapılan orta 
sərf qiymətindən istifadə olunur, hansı ki, h = 2m  və  2rb = Db, 
(haradakı Db – başlanğıc çevrənin diametridir) olduğunu nəzərə 
alaraq, aşağıdakı düsturla tapılır: 

bmnDbmnrQ bbn  2 4 ππ == .                  (6.6.8) 

(6.6.8) tənliyində Db = mz   əvəz etdikdə alınır: 

zbnmπQ 2
n 2=  .                            (6.6.9) 

Dişli çarxlı hidravlik maşınların işçi həcmi 
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Bu düsturlardan görünür ki, nasosun sərfi dişli çarxların 
modulunun kvadratı, dişlərinin eni və sayı ilə düz xətti asılılıqla 
dəyişir. Təcrübədə dişlərin sayı adətən 6...16 arasında olur. Eyni 
sərf olduqda, dişlərin modulu artdıqda və buna uyğun olaraq 
dişlərin sayı azaldıqda hidravlik maşınların əndazə ölçüləri azalır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dişli çarxların dişlərinin sayı 6...12 
olduqda, diş arası həcm dişlərin həcmindən böyük olur və buna 
görə də sərf üçün düsturda 2π qiymətinin yerinə rəqəmli əmsal K 
istifadə olunur, hansı ki, adətən K = 7-yə bərabər qəbul olunur, 
korreqiləşmiş dişlər üçün isə  K = 9,4 qəbul olunur: 

bmnKDQ b= .                            (6.6.11) 

Dişli çarxların modulu ilkin olaraq aşağıdakı düsturla tapılır: 

vb,
Qm n

0860
= , mm,                        (6.6.12) 

harada ki, Qn – nasosun həqiqi sərfi, dm3/dəq; b – dişli çarxın eni, 
mm;  v – dişlərin başlığının çevrəvi sürətidir, m/san. 

Qeyd edildiyi kimi, dişli çarxlı maşınların veriminin 
döyüntüsü yüksəkdir. Hətta maşınlarda qapalı həcmin şəraiti 
istifadə edildiyi halda belə onların veriminin bərabərsizliyi 
böyükdür və bu bərabərsizlik digər həcmi maşınların 
bərabərsizliyindən çoxdur. Bərabərsizliyi azaltmaq üçün bu 
maşınların dişlərinin sayını z artırmaq lazımdır. Bu isə öz 
növbəsində verilmiş işçi həcmini qo təmin etmək üçün başlanğıc 
radiusunun rb və çarxlarının eninin b artırılmasını tələb edir ki, 
bunun nəticəsində də maşının ölçüsü və ağırlığı artır. 

Çarxların dişlərinin sayı artdıqca dişli çarxlı maşının 
işləməsinin müntəzəmliyi də artır. Məsələn, 6 dişli çarxlar üçün 
təzyiq döyüntüsü (təzyiqin pulsasiyası) əmsalı  kp ≈ 0,19-dur. 
Dişlərin sayı 14 olduqda döyüntü əmsalı kp ≈ 0,08 olur. Bu 



çarxların sayı z = 6 üçün sərfin qeyri-müntəzəmlik əmsalı σ(6) ≈ 
1,017,  z = 14 olanda isə – σ(14) ≈ 1,07-dir: 
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Lakin, dişli çarxlı nasoslarda dişlərin sayı artdıqca dişarası 
maye həcminin qapanması çətinləşir. 

Radial dişlərin başlıqları və gövdə arasındakı aralıqlardan 
maye axınının sızmaları aşağıdakı düsturla tapılır: 
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burada, Δp – nasosun giriş və çıxış boşluqları arasında təzyiqlər 
fərqi, s – xarici r2 radiusla dişlərin uzunluğu, δ – radial aranın 
qiyməti, z1 – sızmalar xəttinin radial uzunluğudur. 

Birinci toplanan təzyiqlər fərqinin nəticəsində əmələ gələn 
sızmalardır. İkinci toplanan isə dişli çarxın fırlanması nəticəsində 
əmələ gələn sızmalardır. Mənfi işarəsi  nasos üçün, müsbət işarəsi 
isə hidravlik mühərrik üçün götürülür. 

 
6.6.2. Dişli çarxlı hidravlik maşınların fırladıcı momenti 

Dişli çarxlı hidromaşınların yuxarıda göstərilən verim 
prosesini təmin edən sahədə olan dişlərə tətbiq edilən maye 
təzyiqi ilə təyin edilir. Verimin bərabərsizliyi haqqında deyilənləri 
eyni ilə dişli çarxlı hidromaşınların momentinə də aid etmək olar.  

Dişli çarxlı hidravlik maşınların fırladıcı momentini təyin 
etmək üçün dişli çarxların 1 və 2 O1B1A və O2B2A müstəvilərini 
nəzərdən keçirək, harada ki, A – dişlərin ilişmə nöqtəsidir (şəkil 
6.6.3). 

Bu nöqtə A  O1 və O2 mərkəzlərindən müvafiq olaraq x və y 
məsafədədir.  Dişli çarxların nəzəriyyəsində göstərilir ki, çarxların 



işləmə zamanı ani yaranan fırladıcı momenti Mi aşağıdakı tənliklə  
ifadə olunur: 

( )222 ibi lmmrpbM −+= ,                  (6.6.15) 

harada li – ilişmə xəttinin uzunluğunun yarısıdır. 
İlişmə xəttinin uzunluğu çarxların işi zamanı lmax-dan 0 kimi 

dəyişir.  li = OA = lmax olduqda fırladıcı moment minimaldır: 

( )222 maxbmin lmmrpbM −+= .                (6.6.16) 

li = 0 olduqda isə fırladıcı moment maksimal qiymətə 
malikdir: 

( )22 mmrpbM bmax +=  .                     (6.6.17) 

Beləliklə, nasosun ani sərfi və fırladıcı momenti onun 
çarxlarının dişlərinin ilişmə xəttindəki ilişmə nöqtəsinin yerləşmə 
vəziyyətindən asılıdır, yəni nasosun sərfi Qmin-dan Qmax-a, 
momenti isə Mmin-dan  Mmax-a qədər dəyişir. 

Dişli çarxlı hidravlik maşınların (nasos və hidromotorda) 
fırladıcı momentinin nəzəri orta qiymətini aşağıdakı düsturla 
tapmaq olar: 

pqM oπ2
1

= ,                             (6.6.18) 

burada qo – hidravlik maşınların işçi həcmidir. 
Ümumi asılılıqdan 

ωππ
Qpp

n
QpqM o ===

2
1

2
1                 (6.6.19) 

dişli çarxlı nasosun ani sərfini belə tapmaq olar: 

p
MQ i

i = .                                (6.6.20) 

Moment üçün (6.6.16) düsturdan qiyməti bu tənliyə yazsaq, 
alınar: 



( )222 ibi lmmrbQ −+=ω                    (6.6.21)  

(6.6.11) və (6.6.17) düsturlarindan istifadə edərkən dişli 
çarxlı hidravlik maşınlar üçün fırladıcı momentin orta qiymətini 
aşağıdakı düsturdan tapmaq olar: 

mbpDmbpDKM bb ≈=
π2

.                  (6.6.22) 

Nasosun yüksək FİƏ-nı təmin etdiyi çarxların ən kiçik 
çevrəvi sürəti işçi mayelərin özlülüyündən asılıdır. Ən kiçik 
çevrəvi sürət, hansı ki, təcrübi düsturdan tapılır: 

BY
p

min 0172,0=v   m/san,                 (6.6.23) 

burada p – təzyiq, MPa; BY – işçi mayenin şərti dərəcələrlə qəbul 
olunmuş özlülüyüdür. 

Dişli çarxların çevrəvi sürətinin maksimum qiyməti isə 
dişarası həcmin işçi maye ilə tam dolması şərtini təmin etməklə 
6...8 m/san kimi götürülə bilər. Nasoslar üçün istifadə olunan dişli 
çarxların üstü örtülmə əmsalı adətən 1,1...1,2 qiymətləri arasında 
qəbul olunur.  

Dişli çarx nasoslarının digər nöqsanlarından biri mayenin 
radial təzyiqinin dişli çarxlara böyük təsirin olmasıdır. Şəkil 
6.6.6-da çarxın perimetrində maye təzyiqinin paylanma sxemi 
göstərilmişdir. Gövdə ilə dişlərin başı arasında olan sızma 
nəticəsində təzyiq p2-dən p1-ə kimi azalır. Təzyiqlərin təsiri 8 və 
13 (şəkil 6.6.1) yastıqlarına düşən R yükünü yaradır. Bu təzyiqdən 
yaranan qüvvə nasosun yastıqlarına ötürülür və aşağıdakı düsturla 
təyin olunur: 

( ) pbDR Δ= 27,0...6,0                        (6.6.24) 

burada D2 – dişli çarxın xarici diametri, b – dişli çarxın eni,       
Δp = p2 – p1     – nasosun çıxış və giriş boşluğunda olan təzyiqlər 
fərqidir. 



Yastıqların dayaq səthlərinə təsir edən xüsusi təzyiq σ 
bərabərdir: 

dl
R

=σ ,                                  (6.6.25) 

burada d və l – yastığın diametri və uzunluğudur. 
Buna görə də yastıqlara təsir edən qüvvəni (yükü) azaltmaq 

üçün b = (0,4...0,6)Db götürülür. 
İstismar və layihələndirmə təcrübələrdən dişlərin 

modulundan m  asılı olaraq, onların eni b  2 MPa qədər təzyiqlədə  

b = (6...10)m, 

daha yüksək təzyiqlər üçün isə (təxmini 10 MPa qədər) 

b = (3...6)m 

götürülməsi məsləhətdir. Lazım olarsa, bu qiymət (çarxın eni) 
sonra dəqiqləşdirilir. 

Nasosun sorma qabiliyyətini artırmaq üçün dişarası həcmi 
(yəni dişarası həcmlərin tam maye ilə dolması üçün) maye 
axınının nasosa dişli çarxın bütün eni boyunca daxil olması təmin 
olunmalıdır. 

Qəbuledici giriş kanallarında maye axınının sürəti 1,5...2 
m/san-dən yüksək olmamalı, mütləq təzyiq isə 0,040...0,045 MPa-
dan yüksək olmalıdır. Nasosun sorma kamerasında giriş təzyiqini 
artırmaq üçün çox vaxt giriş kanalı diffuzor şəklində yerinə 
yetirilir (şəkil 6.6.7). 

Dişli çarxlı maşınlarda sürtünməyə sərf olan enerji 
böyükdür. Bunlar dişlərin başının yan disklərə (2 və 14), dişlərin 
başının 11 gövdəyə 15 və yastıqlarınin (8 və 13) kipləşdirmələrinə 
5  sürtünməsidir (şəkil 6.6.1). p2 təzyiqi altında olan sahədən p1 
təzyiqli sahəyə sızmalar, başlıq aralığından I, radial aralığından II 
və kipləşmə olmayan sahələrdən (6) baş verir. Lövhəli 
hidromaşınlardan fərqli olaraq dişli çarxlı hidromaşınlarda radial 
aralığı II özü-özünə kipləşdirici etmək çətindir. Bunların ölçüləri 
gövdənin, çarxın və yastıqların hazırlanma dəqiqliyi ilə təmin 
edilir. Aralığın boşluqlarından sızmanı azaltmaq yan diskləri 



hidravliki sıxmaqla olur. Bunun üçün 14 diskinin altındakı 10 
kamerasına p2 təzyiqli maye verilir. Başlanğıc sıxma yay 
vasitəsilə olur. Çarxın  1 özünü istiqamətləndirməsi və yan disklər  
9 arasından və eləcə də çarxın 7 oxu arasındakı sahədən sızan 
mayeni aparmaq üçün çarx p1 təzyiqi altında olan sahə ilə 
birləşdirilir. Aparıcı vala təsir edən qalıq ox qüvvəsinin az 
hissəsini yastıq  14  qəbul edir. 

Radial aralıqlarda özü sıxlaşma (kipləşmə) olmadığından 
dişli çarxlı maşınlarda sızma eyni şəraitdə olan lövhəli 
maşınlardakından çoxdur. Səthi sürtünmələrin artması mexaniki 
itkiləri artırdığından xarici ilişmələri olan maşınların FİƏ-ları 
yüksək olmur. Dişlərin sadə xarici ilişməsindən istifadə edildikdə 
dişli çarxlı hidravlik maşınların qabarit ölçüsü və kütləsi artır. 
Dişli çarxlı hidravlik maşınları tənzimlənən həcmli qo hazırlamaq 
çox çətindir. Bu nöqsanın  aradan qaldırıjması dişli çarxlı 
hidravlik maşının quruluşunun mürəkkəbləşməsi ilə əlaqədardır. 

Verimin bərabərliyini artırmaq və işləmə zamani səsin 
azaltması üçün çəp dişli və şevron dişli çarx götürmək lazımdır 
(şəkil 6.6.8). 

6.6.3. Daxili ilişməli dişli çarxlı hidravlik maşınlar 

Daxili ilişməli dişli çarxlı hidravlik maşınların energetik və 
kütlə göstəriciləri xarici ilişməli dişli çarxlı hidravlik 
maşınlarından böyükdür (şəkil 6.6.9). Dişli çarxlı nasosların 
aparıcı hissəsi xarici dişli çarx 2-dir, aparılan çarx isə 3-dür. 
Gətirən 4 və aparan 1 pəncərələr gövdənin yan qapaqlarında 
yerləşirlər. Daxili əhatə edən dişli çarx 3 gövdənin oyulmuş 
yerində onunla yastıq təşkil edərək fırlanır və buna görə daxili 
ilişməli dişli çarxlı hidravlik maşınlar böyük yük altında işləmək 
qabiliyyətinə malikdirlər. Çarxlar arasında aypara şəklində 
kipləşdirici element (5) yerləşir. 

Daxili ilişməli nasosun verimini (6.6.9) və ya (6.6.11) 
tənliklər ilə hesablamaq olar. Bu tənliklərdə aparan dişli çarxın 
parametrlərini nəzərə almaq lazımdır. 

Eyni işçi həcmdə daxili ilişməli nasosların ölçü və kütləsi 
praktiki olaraq lövhəli nasoslar kimi, xarici ilişməli 



nasoslarınkından bir qədər çoxdur. Bunların lövhəli nasoslardan 
üstünlüyü onların lövhələri ilə stator arasındakı təmas 
sürtünməsinin və lövhəli nasosların maksimal təzyiqlərinin 
məhdudluğunun olmamasıdır. Daxili ilişməli nasoslarda çarxlar 
yastıqlarla səmtlənir və ilişmə yerlərindən başqa, hər yerdə 
hazırlanma dəqiqliyi ilə təyin edilən aralıqlar təmin olunur. Əgər 
bu dəqiqlik aralığın kiçik alınmasına imkan yaradırsa, onda nasos 
lövhəli maşınları buraxıla bilən təzyiqindən böyük olan 
qiymətlərində az sıxma ilə işləmə qabiliyyətinə malik olur. 
Yüksək təzyiqlərdə daxili ilişməli nasosların işində onların 
təzyiqlərinin məhdudlaşdırılmasının əsas amili yastıqların işləmə 
qabiliyyətidir. 

Şəkil 6.6.10-da uzun müddət 20 MPa-dan yüksək 
təzyiqlərdə işləyə bilən daxili ilişməli nasosun sxemi 
göstərilmişdir. Burada əhatə olan çarx 3, onda olan dəliklərə 10 
qidalanan hidrostatik yastıqların 9 bölmələrinə söykənir. Yastıq 
çarxı 3 yükləyən bərabər təzyiq qüvvəsi sahəsində yerləşir. 
Aypara şəkilli kipləşdirici element 5 özü yönəldilən 
düzəldilmişdir. 2  çarxının perimetri az olduğundan yastıqlar 6 və 
7 sürüşmək üçün qəbul etdiyi qüvvədən az qüvvə ilə yüklənir. Bu 
nasoslar uzun müddətli işləyən yastıqlarla təmin edildikdə və 
çarxlar yüksək dəqiqliklə hazırlandıqda onlar FİƏ-larına və enerji 
tutumuna görə lövhəli hidromaşınlardan üstün olur və 
tənzimlənən porşenli maşınlarla rəqabət apara bilər. 

Şəkil 6.6.11-də sikloidli daxili ilişməli aypara şəkilli 
kipləşdiricisi olmayan dişli çarxlı nasoslarda daxili aparıcı 1 və 
xarici aparılan çarxlar 2 daima bir-birinlə toxunaraq A zonasında 
şaquli simmetrik oxla izolə edilmiş kamera yaradır ki, burada 
maye p1 təzyiqli sahədən p2 təzyiqli sahəyə aparılır. B zonasında 
hər sahəyə ilişən dişlərlə ayrılır. Bu şəraiti yerinə yetirən əsas şərt 
çarxlarda dişlərin sayının bir ədəd fərqli olmasıdır. p1 və p2 
təzyiqli sahələrin ayrılması dişlərin xətti görüşən yerlərində, 
məsələn 3, 4, 5 və 6 nöqtələrində olur. Çarxların hazırlanması çox 
dəqiq olmalıdır. Lakin kipləmə sahəsinin uzunluğunun az olması 
bu nasosların 10...15 MPa-dan böyük təzyiqlərdə istifadə 
edilməsinə imkan vermir. Bu nasosların kütləvi hazırlanması 



nisbətən ucuz, son dərəcə yığcam olduğundan onlar 5...7 MPa 
təzyiqli kiçik hidroötürücülərdə nasos və hidromotor kimi istifadə 
edilir. İzah edilən daxili ilişməli dişli çarxlı hidromaşınlar yüksək 
keyfiyyətli maşınlardır. Lakin bunların həyata keçirilməsi, onların 
hazırlanmasında böyük dəqiqlik tələb edir. Odur ki, sadə, xarici 
ilişməli dişli çarxlı nasoslar daha geniş yayılmışlar. Bunlar 
qiymətcə bütün həcmi hidromaşınlardan ucuzdur. Bunlardan az 
məsuliyyətli hallarda orta və alçaq təzyiqlərdə (pn < 10 MPa) kiçik 
güclərin əldə edilməsində istifadə edilir.  

6.6.4. Dişli çarxlı hidravlik maşınların konstruksiyaları 

Hal-hazırda istehsalatda Ш, HШ ДНШ tipli  dişli çarxlı 
nasoslardan və mühərriklərdən (Rusiya) geniş istifadə olunur. 
Onların məhsuldarlığı 5…125 dm3/dəq, təzyiqi isə 1,3 MPa 
qədərdir.  

Ш tipli nasosun konstruksiyası şəkil 6.6.12-də 
göstərilmişdir. Nasosun əsas hissələri bunlardır: 1 – nasosun 
gövdəsi; 2 – dişli çarxlar; 3, 4 – silindrik yastıqlar; 5 – iynəvarı 
yastıqlar; 6 – oymaqlar; 7, 8 – qapaqlar; 9, 10 – təzyiqi azaldan 
kanallar. 

Şəkil 6.6.13-da dişli çarxlı xüsusi ДНШ tipli konstruksiyalı 
nasos – mühərrik göstərilmişdir.  

Bu hidravlik maşınlarda dişli çarxların 4 və 5 yan 
aralıqlarını aradan qaldırmaq üçün yan səthlərində tuncdan 
hazırlanmış 1 və 2 dayaq – oymaqlardan istifadə olunur. Bundan 
əlavə, kipləşdirilməni artırmaq üçün xüsusi porşenlər 3 tətbiq 
olunur. Bu hidravlik maşınların işçi təzyiqi 6...12 MPa ola bilər. 

Dişli çarxların 3 yan səthlərini kipləşdirən çuqun (çuqun СЧ 
21-40) oymaqların 2 daxilində fırlanan iynəvarı standart 
yastıqlarla 1 işləyən dişli çarxlı Г11-2 markalı nasosun 
konstruksiyası şəkil 6.6.14-də göstərilib. 40Х poladdan 
hazırlanmış və cilalanmış dişli çarxların səthləri  RC 56-58 
dərəcəsinə qədər sərtləşdirilib. Dövrlər sayı n = 1500 dövr/dəq və 
2,5 MPa-da bu tipli nasosların verimi 5...140 dm3/dəq təşkil edir 
və öz etibarlığına və uzunömürlülüyünə (5000 saatdan artıq) görə 
kütləvi şəkildə maşınqayırma dəzgahlarında istifadə olunur. Bu 



dişli çarxlı nasosların digər növündə iynəvarı diyircəklər 
bilavasitə 5 və 4 vallarla kontakta olurlar. Yan aralıqlar  hər 
tərəfdən 0,030…0,04 mm-dən artıq olmamalıdır. Gövdə və 
çarxların dişləri arasında radial ara məsafə isə 0,02 ... 0,09 mm 
qədər olur. 

14,0 MPa təzyiqə qədər işləyən  «Keelavite» (İngiltərə) 
firması tərəfindən istehsal olunan dişli çarxlı nasos-motor 
hidravlik maşınlarının konstruksiyasında da yüksək yükləmələrə 
qadir olan diyircəkli yastıqlardan istifadə olunur (şəkil 6.6.15). Bu 
konstruksiyada valların və dişli çarxların ox istiqamətində 
fiksasiya olunması (bərkidilməsi) cütləşmiş radial dayaqlı 
yastıqlar 1 vasitəsi ilə yerinə yetirilir. Digər (ikinci) dayaq kimi 
diyircəkli yastıqlar istifadə olunur.  

Gövdə hissələrinin 4 və 2 və dişli çarxların arasında yan 
0,025 mm-lik ara məsafə əlavə 5 taxılmış həlqə ilə təmin edilir. 

Modelin ölçüsündən asılı olaraq dövrlər sayı n = 
1500...6000 dövr/dəq-də nasosların verimi  300 dm3/dəq qədər 
çata bilir. 

14,0 MPa təzyiqdə 115 dm3/dəq verimi olan «Hydreco» 
firmasının uzun silindrik rolik yastıqlı ХН20692 model tipli dişli 
çarxlı nasosunun konstruksiyası şəkil 6.6.16-da göstərilib. 

Bu konstruksiyasının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 
hermetikliyini artırmaq üçün dişli çarxların yan səthlərinin 
kipləşdirilməsi üçün bimetal membranlardan 1 istifadə olunur, 
hansı ki sürtünən səthi tuncdan hazırlanır (Sn − 8,96%; Pb − 
9,87%, Сu − 81,17%). Hermetikliyin artırılması təzyiq altında 
olan işçi mayenin membranların altına verilməsi ilə baş verir və 
bunun nəticəsində gövdə hissələrinin və dişli çarxların arasında 
yan ara məsafələr və sızmalar azalır . 

«Pratt» (Fransa) firması tərəfindən istehsal edilən üç dişli 
çarxlı nasos-hidromotorun konstruksiyası şəkil 6.6.17-də 
verilmişdir. Bu hidravlik maşınlarda iki giriş (axıtma) 1 və iki 
çıxış 2 boşluqları olaraq orta aparan dişli çarx işçi mayenin 
təzyiqi ilə yaranan qüvvə yükündən azaddır. Aparılan dişli 
çarxların dayaqlarını yükdən azad etmək üçün əks (üzbəüz) 
yerləşən dişlər arası çökəklər kəsişməyən radial dəliklərlə 



birləşdirilib. Dayaqların yükdən bu üsul ilə azad edilməsi 
müəyyən qədər  bu hidravlik maşının həcmi FİƏ azalmasına 
gətirir. 

10,0…14,0 MPa təzyiqə qədər işləyən və yüksək 
hermetikliyə, kompakt ölçülərinə malik olan dişli çarxlı hidravlik 
maşınların istehsalı üzən oymaqların tətbiqi ilə mümkündür. Bu 
oymaqlar, yastıqların vəzifəsini yerinə yetirərək, eyni zamanda 
işçi maye təzyiqlə dişli çarxların yan səthlərinə sıxır.  10,0 MPa 
nominal təzyiqi olan və kənd təsərrüfatı, tikinti və yol 
maşınlarının hidravlik intiqallarında çox geniş tətbiq olunan НШ 
markalı dişli çarxlı nasosun konstruksiyası 6.6.18 şəklində verilib. 
Bu nasosların əsas texniki parametrləri cədvəl 6.6.1-də verilib.  

 
Cədvəl  6.6.1 

НШ markalı nasosların əsas texniki parametrləri  
 

Markası Əsas parametrlər НШ-10Д НШ-32Д НШ-46Д
Orta nəzəri verim dm3/dəq 

п  = 1100 dövr/dəq olduqda 
 

11 
 

35 
 

51 
n = 1650  dövr/dəq olduqda  16,5 52 77 

Təzyiq, MPa:    
nominal 10,0 10,0 10,0 

maksimal (qısa müddətdə) 13,5 13,5 13,5 
Nominal təzyiqdə,    n  = 1650 ...  
1650  dövr/dəq  və ДП-11 markalı 
yağının temperaturu 50° С  olduqda 
nasosun həcmi FİƏ 0,92 0,92 0,92 
Kütləsi, kq   2,55 6,65 7,14 

Bu nasoslarda üzən yüksək keyfiyyətli tuncdan (məsələn, 
Бр.Ос 10-20) hazırlanmış oymaqlar 6 və 2  nasosun kamerasına 5 
verilmiş təzyiq altında işçi mayenin təsirlə vallarla birgə olan dişli 
çarxların 7 və 1 yan səthlərinə sıxılır. 4 və 8 gövdə hissələrinin 
kipləşdirilməsi rezindən hazırlanmış həlqə 5 ilə yerinə yetirilir. 
Nasosun ayrı-ayrı nöqtələrində təzyiqin qeyri düz paylanmasının 



nəticəsində alınan 6 və 2 oymaqlarının əyrililiyini aradan 
qaldırmaq üçün kipləşdirici rezin həlqə 9 yerləşdirilir və xüsusi 
kanal 10 ilə yüksək təzyiqli kamera nasosun girişi ilə birləşdirilir. 

Bu tipli nasosların, o cümlədən üzən 6 və 2, həmçinin 
hərəkətsiz qalan oymaqlarının materialları yastıqlar cütü olmasına 
görə yüksək tələbat və hazırlanmasında yüksək dəqiqlik tələb 
olunur. Bu səbəbdən bu nasosların istismar müddəti, xüsusilə 
kənd təsərrüfatı maşınlarında, adətən nadir hallada 1000 saatdan 
artıq olur. 

 
Misal 6.6.1.  

Aşağıdakı verilənlərə əsasən dişli çarxlı nasosun əsas 
ölçülərini və gücünü tapmalı: həqiqi sərf Qhəq = 60 dm3/dəq = 1,0 
dm3/san, işçi təzyiq 2,0 MPa, dövrlər sayı n = 1450 dövr/dəq = 
24,17 dövr/san, həcmi FİƏ ηhəc = 0,92, hidromexaniki FİƏ ηmex = 
0,85, dişlərin sayı z = 14. 

Həlli: 

Nasosun nəzəri sərfi: 
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  dm3/dəq = 1,083 dm3/san. 

İlkin olaraq, V.V.Yermakova görə dişli çarxın başlanğıc 
çevrəsinin diametrini yarımemperik düsturdan tapaq:  
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m = 6 mm qəbul edirik. Dişli çarxın xarici diametri: 
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Dişli çarxın eni (sm-lə): 
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Nasosun işçi həcmi: 
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Dişlərin çevrəvi sürəti: 
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Nasosun faydalı gücü: 
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Nasosun valında nəzəri moment: 
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Nasosun valında həqiqi moment: 
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Nasosu hərəkətə gətirmək üçün elektrik mühərrikinin gücü: 

255017,2414,328,162.. =⋅⋅⋅== nMN me πùÿã  Vt = 
= 2,55 kVt. 

 
 



 

 
Şəkil 6.6.1. Dişli çarxlı hidravlik maşının konstruksiyası 

 

 
 

Şəkil 6.6.2. Dişli çarxlı nasosun sadələşdirilmiş sxemi 
(işarələr şəkil 6.6.1 kimidir) 

 



 
Şəkil 6.6.10. Daxili ilişməli radial qüvvələrin hidrostatik üsulu ilə 

tarazlaşdırılan yüksək təzyiqli dişli çarxlı nasosun sxemi 
 

 
 

Şəkil 6.6.11. Daxili sikloidli ilişməli  
dişli çarxlı nasosun sxemi 

 



 

 
Şəkil 6.6.12. Ш tipli dişli çarxlı nasos 

 

 
 

 
Şəkil 6.6.13. ДНШ  tipli dişli çarxlı nasos və hidravlik mühərrik 

 



 

Şəkil 6.6.14. Г11-2 tipli dişli çarxlı nasosun konstruksiyası 

 
Şəkil 6.6.15.   «Keelavite» firmasının dişli çarxlı nasos-

hidromotorun konstruksiyası  



 

 
 

Şəkil 6.6.16.  «Hydreco» firmasının dişli çarxlı nasosun 
konstruksiyası   

 

 
Şəkil 6.6.17. «Pratt» firmasının üç dişli çarxlı  

nasosun - hidromotorun konstruksiyası   
 



 
 

Şəkil 6.6.18. НШ tipli dişli çarxlı nasosunun konstruksiyası  
 



 
 

Şəkil 6.6.3. Dişli çarxlı nasosun veriminin hesablanmasına dair 
sxem 

 

 

Şəkil 6.6.4. Dişli çarxlı nasoslarında mayenin qapanması 
nəticəsində əmələ gələn yüklərdən azad edən tərtibatlar 

 



 
Şəkil 6.6.5. Dişli çarxlı nasosun verimini sadələşdirilmiş üsulu ilə 

hesablamaq üçün sxemi 

 
Şəkil 6.6.6. Dişli çarxların çevrəsi ilə maye təzyiqinin paylanması 

 

 

 
Şəkil 6.6.7. Nasosun sorma qabiliyyətini artırmaq üçün 

diffuzorlar və konfuzorlar  



 

 
 

Şəkil 6.6.8. Çəp dişli (a) və şevron dişli (b )çarxlı hidravlik 
maşınların sxemləri 

 
 
 
 

 
 

Şəkil 6.6.9.  Daxili ilişməli dişli çarxlı hidravlik maşınların 
sxemləri 

 



6.7. Vintli hidravlik maşınlar 

Vintli hidravlik maşınlar nasos və hidravlik mühərriklər 
kimi müasir sənayenin müxtəlif sahələrində, o cümlədən neft-
mədən işlərində, geniş istifadə olunurlar. Həcmi hidravlik 
maşınların bir növü olaraq, onlar porşenli və plunjerli hidravlik 
maşınların bütün müsbət cəhətlərinə malikdirlər. Lakin, bunlarla 
yanaşı onlarla müqayisədə vintli hidravlik maşınların bir neçə 
əlavə üstünlükləri vardır: 

– bu maşınlarda hərəkətdə olan yalnız bir hissə – daxili 
vintdir; 

– hidravliki müqaviməti yaradan mürəkkəb şəkilli gətirici 
və aparıcı kanalların olmaması; 

– nasoslarda klapanların olmaması; 
– porşenli və plunjerli maşınlara nisbətən daha böyük 

hissəcikləri olan və çirklənmiş mayelərlə işləmə imkanı; 
– ətalət qüvvələrinin olmamasına görə porşenli və plunjerli 

maşınlara nisbətən veriminin və təzyiqin (momentin)  
daha kiçik qeyri müntəzəmliyinə malik olması; 

– nasos rejimində yüksək öz-özünə sorma qabiliyyətinə 
malik olması; 

– eyni sərfəli porşenli və plunjerli maşınlara nisbətən kiçik 
ölçülü və kiçik kütləyə malik olmaları və s. 

Neft-mədən sənayesində bu tipli nasoslar neftin və suyun, 
gilli məhlulların nəql edilməsində, vintli hidravlik mühərriklər 
neft və qaz quyularının qazılmasında tətbiq olunurlar. Nasosların 
hal-hazırda  məhsuldarlığı 1,5...500 m3/saat, təzyiqi 25 MPa, 
dövrlər sayı 18000 dövr/dəq ola bilər.  

Bu tipli hidravlik maşınların, o cümlədən batırılmış tipli 
nasosların və hidravlik mühərriklərin ən zəif, sıradan tez çıxan 
hissəsi gövdədə vintlə təmasda olan qondarma çənbərin daxili, 
xüsusi rezin-metal materialdan hazırlanmış səthidir. Bu səbəbdən 
neft-mədən quyudibi gərgin şəraitində işləyən vintli nasoslar və 
mühərriklər nisbətən tez-tez quyudan çıxardılır və  onların daxili 
hissəsi – çənbərlər dəyişdirilir. 

 



6.7.1.  Vintli nasosların təsnifatı 

Vintli nasoslar parametrlərinə görə aşağıdakı kimi təsnif 
oluna bilərlər: 

1) vintlərin sayına görə: 
– birvintli;  
– ikivintli;  
– üçvintli və  s.; 

 2) vintlərin profilinə görə: 
– sikloidal; 
– evolvent-sikloidal; 
– xüsusi profilli; 

 3) maye axının girişlərinin sayına görə: 
– birtərəfli; 
– ikitərəfli;   

4) vurma təzyiqinə görə: 
– kiçik təzyiqli (< 1,0 MPa);  
– orta təzyiqli (1,0 ... 5,0 MPa);  
– yüksək təzyiqli ( > 5,0 MPa);  

5) vurulan maye növünə görə: 
– adi (təmiz su üçün);  
– neft üçün;  
– mayeləşmiş qazlar üçün və s.;  

6) iş şəraitinə görə: 
– yer üzərində işləyən;  
– batırılmış tipli;  

7) fəzada yerləşməsinə görə: 
– üfüqi;  
– şaquli. 

Ümumiyyətlə, vintli hidravlik maşınlara çoxgirişli dişləri 
çəp olan dişli çarxlı hidravlik maşınlar kimi baxmaq olar. İş 
zamanı daxili və ya xarici daimi ilişmədə olan bir və ya bir neçə 
vint cütlükləri arasında yaranan boşluqlar giriş kamerasından çıxış 
kamerasına doğru vintlərin oxu boyu istiqamətində hərəkət 
edirlər.  

Bu tipli hidravlik maşınlardan ən geniş yayılmışı birvintli 



nasos və hidravlik mühərrik və üçvintli iki girişli vintli 
nasoslardır.  

Belə tipli birvintli hidravlik maşınlara herotor hidravlik 
maşınlar deyilir. Herotor hidravlik maşınlarda əsas əlaməti – 
daxili rotorun dişlərinin (girişlərin) sayı z2 xarici vintin (statorun) 
dişlərinin sayından z1 bir diş az olmasıdır (Rene Muano prinsipi): 

z2 = z1 – 1.                                (6.7.1) 

 Burada z – istənilən (z ≠ 0) təbii rəqəm ola bilər. Məsələn,    
z1 = 5 və z2 = 4 olduqda (işarəsi – 4:5 və ya 4/5) vintlərinin en 
kəsik sahələri şəkil 6.7.1 -dəki kimi olacaqdır. Şəkil 6.7.2-də z1 = 
4 və z2 = 3 (işarəsi – 3:4 və ya 3/4) herotor mexanizmin ilişmə 
əyrilərinin (statorun – daxili və rotorun – xarici) qurulmasına dair 
sxem göstərilib. Daxili vint planetar O1 mərkəzi ətrafında e 
radiuslu hərəkət edərək eyni zamanda O2 mərkəzi ətrafında 
fırlanma hərəkətinə malikdir.  

6.7.2.  Birvintli nasoslar  

Herotor vintli mexanizmin son tipli maşının (z2 = 1, z1 = 2) 
iş prinsipi birvintli Muano nasosunda istifadə olunub. Bu nasosda 
xarici vintin (statorun) ilişmə xətti hiposikloidal əyrisi düz xəttə, 
daxili vintin  (rotorun) hiposikloidası isə nöqtəyə çevrilir.     

Birvintli nasosun konstruksiyası şəkil 6.7.3-də verilmişdir. 
Nasosun əsas hissələri: gövdə 1; çənbər 2; vint 3; universal 
Kardan-Huq şarniri (ya ekssentrikli mufta) 4; hərəkətə gətirən val 
5, yastıqlar 6 və kipləşdiricilərdir 7. 

İntiqal valı 5 ilə vint 3 arasında yerləşən borucuq sorma 
kamerasını təşkil edir. Dairəvi kəsikli vint 3 birgirişlidir və o 
kardan (qoşalaşmış kardan, ekssentrik mufta və ya elastik 
elementli) birləşmə vasitəsilə val ilə fırlanma hərəkətə gətirilir. 
Çənbərin 2 daxili səthi ikigirişli vint şəklində hazırlanmışdır və 
onun addımı daxilində olan vintin addımından iki dəfə böyükdür. 
Vintin hərəkəti zamanı çənbərin daxili və vintin xarici səthləri 
arasında boşluqlar əmələ gəlir, hansılara ki maye daxil olub 
qapanır. Vintin hərəkəti davan etdikdə maye ilə birlikdə bu 



qapanmış həcmlər vurma kamerasına sıxışdırılır. Eyni zaman 
sorma kamerasında vakuum yaranır və oraya yeni maye porsiyası 
daxil olur. Bu nasosların sorma hündürlüyü 6...8 m ola bilər və bu 
onların müsbət cəhətlərindən biridir. 

Nasos vintinin istənilən kəsiyi R radiuslu dairə təşkil edir 
(şəkil 6.7.4). Bu dairənin mərkəzi О1 vintin mərkəzindən О2 
ekssentrisitet e qədər məsafədə yerləşir. Vintin bir tam dövr 
ərzində sinusoidal formalı abcd əyrisinin təşkiledicisi vint oxunun 
istiqamətində vintin addımı t qədər sürüşmüş olur. 

Rezin çənbərin daxili boşluğunun en kəsik sahəsi vintin oxu 
boyunca eyni, lakin bir-birinə nəzərən çevrilmiş olur. Çənbərin en 
kəsik sahəsi düz xətlərlə birləşdirilmiş mərkəzləri 4e qədər 
aralanmış məsafədə yerləşmiş D diametrli iki yarımçevrədən 
ibarətdir. Çənbərin vint şəkilli səthinin addımı Т  fırlanan vintin 
iki addımına t bərabərdir: Т = 2t. Beləliklə, vintin bir tam 
dövründə çənbərin daxili və vintin xarici səthləri arasında 
qapanan həcm vint  oxunun istiqamətində 2t məsafəyə irəliləyir. 

Onda, qapanan həcminin en kəsik sahəsi F 

F = 4 e 2R = 4 eD                                (6.7.2) 

olmasını nəzərə asaq, vintin bir dövründə nasosun verimi (yəni 
birvintli nasosun işçi həcmi) qo: 

qo = FT =  4 eDT = 8 eDt                        (6.7.3) 
olacaqdır. 

Birvintli nasosun nəzəri verimi Qnəz : 
 

Qnəz  = qo n = 8 eDt·n.                        (6.7.4) 
  
 Vintlər ilişmə halında olduqda yaranan təcrid olunmuş 
kameralar nəzəri olaraq bir-birilərindən tam ayrılırlar. Lakin bəzi 
hissələrdə kameranın sərhədlərində dişlərin yan səthləri birləşən 
hissəsinə ayrılmanı aralığın bütün uzunluğunda yerinə yetirmək 
mümkün olmur, yalnız bu toxunan xətlərdə mümkündür. Odur ki, 
sızması az olan maşınları hazırladıqda vintlərin böyük dəqiqliklə 
hazırlanması tələb olunur. Buna görə nasosun həqiqi verimi Qhəq: 



Qhəq  = ηhəcQnəz                        (6.7.5) 

Birvintli nasosların verimi 0,6...60 m3/saat, vurma təzyiqi 
2,5 MPa qədər, tam FİƏ ηn = 0,4...0,65; həcmi FİƏ ηnhəc =  
0,75...0,85 olur.  Mayenin özlülüyü ν = 32...65 sSt, temperaturu – 
70oC çox olmamalıdır. Rotorun dişlərinin sayı adətən 4...8 olur. 
Ümumi təyinatlı birvintli 1B tipli nasosun kəsiyi şəkil 6.7.5 və 
birvintli 1B 6/5 X (Rusiya) markalı nasosun xarakteristikası (n = 
1450 dövr/dəq, v = 1 sSt) şəkil 6.7.6-da verilir. Birvintli 1B tipli 
nasosların  texniki xarakteristikaları cədvəl 6.7.1-də göstərilir. 

6.7.3. Vintli elektrik dalma quyu nasosları 

Vintli dalma (batırılmış) quyu nasosları dalma elektrik 
mühərriki vasitəsi ilə hərəkətə gətirilir. Adətən vintli dalma quyu 
nasosu qurğusunda birvintli qoşalaşmış nasoslardan istifadə 
olunur. İşçi səthi xromlanmış və pardaqlanmış polad vint və 
rezin-metal çənbərdən (qurşağından) ibarət olan birvintli nasoslar 
mayenin vurulması zamanı etibarlı işləmiş və digər nasoslara 
nisbətən səmərəli olduqlarını göstərmişdirlər. 

Vintli dalma quyu nasos qurğusunun dəstinə (şəkil 6.7.7) 
vintli quyu nasosu 5, hidravliki mühafizə ilə birlikdə elektrik 
mühərriki 7, nasos-kompressor boru kəməri 4, kabel xətti 6, xarici 
örtük, transformator 1, idarəetmə stansiyası 2 daxildir. 

Nasos qurğusu quyuya nasos-kompressor boru kəməri 4 ilə 
buraxılır. Nasos-kompressor boru kəmərinə kabel xüsusi tipli 
qurşaqlarla 3 bağlanılır. Elektrik mühərriki idarəetmə stansiyası 2  
vasitəsi ilə işə salınır. 

Vintli dalma quyu aqreqatlarının, onlarda istifadə olunan  
vintli nasoslarının növləri və onların texniki göstəriciləri cədvəl 
6.7.2-də verilmişdir. 

Vintli nasosun əsas işçi elementləri neftə dözümlü xüsusi 
tərkibli rezindən hazırlanmış iki çənbərin daxilində fırlanma 
hərəkəti edən xarici səthləri pardaqlanmış və yeyilməyə davamlı 
xrom örtüklü 4 və 6 birgirişli iki ardıcıl qoşalaşmış vintlərdən 
ibarətdir (şəkil 6.7.8). Çənbərlərin daxili boşluğu addımı vintin 
addımından iki dəfə çox olan ikigirişli vintvarı səthdən ibarətdir. 



Nasosun vintləri elektrik mühərriki ilə və bir-biri ilə val 8 və 
ekssentrik muftalarla (5 və 7) əlaqələndirilir. Hər iki vint  (4 və 6) 
eyni istiqamətdə fırlanır. Ancaq vintlərdən biri sağ istiqamətli, 
digəri isə sol istiqamətli spirala malikdir. 

Buna görə də yuxarıdakı vint mayeni aşağıya doğru, 
aşağıdakı vint isə əksinə, aşağıdan yuxarıya doğru vurur. Bu da 
vintlərin müvazinətləşməsinə imkan verir. Belə ki, vintlərdə olan 
təzyiqlər bir-birinin əksinə yönəlmiş olur.   

Mühərrik işlədiyi zaman vint öz oxu ətrafında fırlanır. Eyni 
zamanda vintin oxunun özü diametri d = 2e olan çevrə boyunca 
fırlanma hərəkəti edir. Nəticədə planetar hərəkət alınır. Vintin 
spiralının daraqları bütün uzunluğu boyunca kəsilməz olaraq rezin 
çənbər ilə təmasda olur. Vint və çənbər arasında boşluq yaranır. 
Bu boşluğun en kəsik sahəsi vintin diametrinin 4e-yə olan 
hasilinə, vintin oxu istiqamətində hündürlüyü isə çənbərin 
addımına Т  bərabər olur (T = 2t, t – vintin addımıdır). Sorulan 
maye vintlə çənbər arasındakı boşluğa vintin addımı hüduduna 
dolur. Fırlanma vaxtı vint irəliləmə hərəkəti etmir. Odur ki, vintin 
hər bir dövründə boşluqda olan maye vintin addımı qədər 
irəliləyir.  

Nasosun verim əmsalı vintlə çənbərin təmas səthlərindən 
mayenin geriyə sızmasını, sorma sistemində qazın olması 
nəticəsində nasosun maye ilə tam dolmamağını, qazın ayrılması 
nəticəsində neftin çökməsini nəzərə alan əmsaldır. 

Yuxarı və aşağı vintlərin öz oxları ətrafında fırlanması və 
eyni zamanda d = 2e diametrli çevrə üzrə fırlanması üçün onlar 
xüsusi tipli ekssentrik mufta ilə əlaqələndirilir (şəkil 6.7.8). 
Hidravliki mühafizənin yuxarı kipkəcindən və yastığından çıxan 
ucu aşağıda yerləşən vintə ekssentrik mufta 7 ilə birləşdirilir. 

Ekssentrik mufta nasos tərəfindən vurulan mayenin 
içərisində işləyir. Nasos iki tərəfdən sorma və yuxarı vintlə aşağı 
vint arasında yerləşən ümumi vurma sisteminə malikdir. Maye 
nasosun çıxışından yuxarı vintin çənbərinin örtüyü ilə nasosun 
gövdəsi arasındakı həlqəvi fəzaya vurulur. Sonra maye xüsusi çəp 
kanalla yuxarı vintin qəbul torunun yanından keçərək nasosun baş 
hissəsində yerləşən çoxfunksiyalı qoruyucu klapana və onun 



oyuğundan axaraq şlam borusuna və oradan da nasos-kompressor 
boru kəmərinə daxil olur. 

Nasosun aşağı hissəsində hermetikləşdirici kipkəc və iki 
sıralı radial-dayaq yastığından, aşağıda işəsalma muftası 
yerləşdirilir. İşəsalma muftası mühərriki və protektorun valını 
nasosun valı ilə əlaqələndirir. Bu əlaqə yalnız mühərrikin valında 
yaranan maksimal burucu momentə müvafiq gələn dövrlər sayı ilə 
fırlandıqda icra olunur. 

Bu məqsədlə muftada mühərrikin valının dövrlər sayının 
müəyyən olunmuş qiymətində ilişməyə daxil olan hərəkətli 
ekssentrik yumurcuq quraşdırılmışdır. Belə işə salma muftasının 
olması nasosun valında burucu moment maksimum olduqda 
nasosu etibarlı işə salmağa imkan verir. 

Bundan əlavə işəsalma muftası nasosun valının nəzərdə 
tutulmuş istiqamətdə fırlanmasının əksi istiqamətdə fırlanmasına 
imkan vermir. Belə ki, əks fırlanma hallarında işə salma muftası 
mühərrikin valı ilə nasosun valını əlaqələndirmir. Bununla da 
nasosun hissələrinin və yiv birləşmələrinin açılmasının qarşısı 
alınır. Əks fırlanma zamanı nasos-kompressor boru kəmərindən 
vurulan mayenin quyuya axıdılması baş verir. Bu prosesin 
sonunda nasosun rezin çənbəri quru sürtünmə nəticəsində qızaraq 
onun daxili orqanlarının sıradan çıxmasına səbəb olur. Bu neqativ 
halların baş verməsinə səbəb olan əks fırlanmanın qarşısının 
alınmasında işə salma muftası müstəsna əhəmiyyətə malikdir.  

Vintli nasosun məxsusi elementlərindən biri də zolotnik-
pistonlu qoruyucu klapandır. Qoruyucu klapan pistonla birlikdə 
zolotnik və yəhərdən ibarət olub nasosdan yuxanda yerləşdirilir. 
Klapan bir neçə funksiyanı yerinə yetirir. Onlardan ən əsası 
nasosu quru sürtünmədən xilas etmək, nasosda təzyiqin 
yüksəlməsinin qarşısını almaq, qaldırıb-endirmə əməliyyatları 
vaxtı nasos-kompressor boru kəmərlərini maye ilə doldurub-
boşaldılması zərurətini yaratmamaq və s. ibarətdir. Bundan əlavə 
müəyyən olunmuş məhsuldarlıq və təzyiqdə qoruyucu klapan 
çıxarılan mayeni nasos-kompressor boru kəmərləri ilə yer səthinə 
istiqamətləndirir, mayedə böyük miqdarda qaz olduqda və laydan 
quyuya maye axını kifayət qədər olmadıqda təzyiq xəttindən 



mayeni quyuya axıtmağa imkan yaradır.  
Vintli nasosun əsas elementləri sırasına eyni zamanda şlam 

borusu da daxildir. Şlam borusunun əsas məqsədi nasos-
kompressor boru kəmərindən qopmuş bərk hissəciklərin nasosun 
işçi orqanına daxil olmasının qarşısını almaqdır. O, sadəcə yuxarı 
hissəsi bağlı, yan tərəflərində isə deşiklər olan borudur. Enən bərk 
hissəciklər bu boru ilə nasos-kompressor borusu arasında olan 
boşluğa yığılır və nasosa daxil olmasının qarşısı alınır. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan görünür ki, vintli dalma 
elektrik nasosları mərkəzdənqaçma dalma elektrik nasoslardan 
konstruktiv cəhətdən nisbətən sadədir. Hal hazırda onlar yüksək 
etibarlığa və yüksək təmir arası müddətə malikdirlər. Bu nasoslar 
artıq sənayedə öz geniş tətbiqini tapmışlar. 146 və 168 mm 
diametrli istismar kolonuna malik quyularda işləməklə onların 
məhsuldarlığı 16...200 m3/sut-ya hesablanmışdır. 

Bu qoşalaşmış nasoslarda spirallı sağ və sol olan iki vintin 
olması nəticəsində nasos hidravliki cəhətdən yüklənmədən azad 
olur və onların dayaq yastıqları və dabanlığı yüksək dərəcədə 
yüklənməyə məruz qalmır. Bu səbəbdən onların uzunömürlülüyü 
artır. Nasosun ən zəif yeri onun rezin çənbəridir. Belə ki, kifayət 
qədər yağlanmadıqda (quru sürtünmə ilə işlədikdə) dərhal о 
sıradan çıxır və işəgötürmə qabiliyyətini itirir. 

Vintli nasoslar duru mayelərə nisbətən özlü mayelərdə daha 
yaxşı işləyir. Mərkəzdənqaçma dalma elektrik nasoslarından 
fərqli olaraq onlar mayenin vurulması vaxtı qatı emulsiya 
yaratmırlar. Nasosun həcmi FİƏ ηhəc = 0,8-ə çata bilər. 

Şəkil 6.7.9-də kütləvi istehsal olunan ЭВНТ5А-100-1000 
markalı (Rusiya) vintli dalma elektrik nasosunun su ilə çıxarılmış 
xarakteristikası (l əyriləri) və müqayisə üçün özlüyü 1,35 St 
(sm2/san) olan qliserinlə çıxarılmış xarakteristikası (2 əyriləri) 
göstərilmişdir. Vintli nasosların həcmi nasoslar silsiləsinə daxili 
olduğuna baxmayaraq, az dərəcədə olsa da onun məhsuldarlığı 
yaratdıqları basqıdan asılı olur. Basqı artdıqca vintlə çənbərin 
təmas səthlərindən mayenin geriyə sızmalarda artır və bu da 
müəyyən qədər məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Buna baxmayaraq vintli nasoslar yüksək faydalı iş əmsalı və 



daha geniş tövsiyə olunan işləmə rejiminə malikdirlər. Nasosun 
bu xassəsi eyni bir nasosun müxtəlif dinamiki səviyyəyə malik 
olan quyularda müvəffəqiyyətlə işləməsinə imkan verir. Məsələn, 
basqısı 1000 m, məhsuldarlığı 40...100 m3/sut olan nasosun 
optimal FİƏ-nın sahəsi basqının 350 m-dən 1000 m-ə qədər olan 
hədləri daxilindədir. 

Vintli nasosların quyudan qaldırılmadan işləmə müddəti 1,5 
ilə çatır. Qeyd olunan kimi, vintli nasosların işi yüksək özlülüklü 
mayelərdə daha səmərəli olur. Onlar mayedə qazın olmasına о 
qədər həssas deyillər və qazın nasosun işçi orqanına daxil olması 
verimin kəsilməsinə səbəb olmur. 

Dalma elektrik mühərrikinin funksiyası vintli quyu 
nasosunu işə salmaqdan, yəni onun valına fırlanma hərəkəti 
verməkdən ibarətdir. Elektrik mühərriki xüsusi yağla 
doldurulmuş, üçfazalı asinxron tipli və şaquli quruluşlu 
mühərrikdir. Dalma elektrik mühərriki (şəkil 6.7.10) adi elektrik 
mühərriklərində olduğu kimi stator və rotordan ibarətdir. 
Mühərrikin yuxarı hissəsində daxilində ox 1 boyu qüvvəni qəbul 
edən dayaq yerləşdirilmiş başlıq 2 və kabel birləşməsinə malikdir. 
Mühərrikin valının yuxarı hissəsi onun hidravliki mühafizənin 
valı ilə əlaqələndirilməsi üçün şlisli mufta ilə tamamlanır. 
Mühərrikin aşağı hissəsində onun bünövrəsində süzgəc 9 və 
mühərriklə kompensatorun daxili fəzalarını əlaqələndirən klapan 
10  yerləşir. 

Mühərrikin daxili mühafizə edici quru transformator yağı ilə 
doldurulur. Statorun uzunluğu böyük olduqda statorla rotor 
arasında olan ara boşluğunda yağ qızır. Yağın müəyyən yerlərdə 
qızmasının qarşısını almaq üçün yağ mühərrik daxilində dövr 
etdirilir.  

Dalma elektrik mühərrikin yan səthi ilə vintli nasosdan 
fərqli olaraq kabel keçmədiyindən göstərilmiş qruplarda onun 
diametri üzrə ölçüləri böyük olur. ПЭД (Rusiya) tipli dalma 
elektrik mühərrikinin gücü 16...125 kVt, qidalanma xətti elektrik 
gərginliyi – 500...1900 V, dövrlər sayı – 1500 və ya 3000 
dövr/dəq, nominal cərəyanın gücü – 31,5...52,5 А,  güc əmsalı 
0,77... 0,87,  FİƏ – 76...84  %-dır. 



Dalma elektrik mühərrikinin işgörmə qabiliyyətinin 
yüksəldilməsində onun hidravliki mühafizə sistemi xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Hidravliki mühafizə sisteminin əsas vəzifəsi 
mühərrikin daxilinə lay məhsullarının daxil olmasının qarşısını 
almaq, mühərrikdə yağın qızması, soyuması və kipləşdiricilərdən 
axması nəticəsində onun həcminin dəyişməsini tənzimləməkdən 
ibarətdir. Dalma elektrik mühərrikinin hidravlik mühafizə sistemi 
müstəqil bir sistemdir. O, protektor və kompensatordan ibarətdir. 
Bu sistem lay məhsullarının mühərrikə dolaraq onun daxilində 
olan yağın izolyasiya edici qabiliyyətinin azalmasının, dolaqlara 
dolaraq onun qısa qapanmasının və yastıqların yağlanması 
prosesinin pisləşməsinin qarşısının alınmasında müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir. 

6.7.4. İkivintli nasoslar  

İkivintli nasoslarda qapanan həcm ilişmədə olan iki vint və 
tərpənməz stator-çənbər arasında əmələ gəlir. Bunlar adətən 
20...40 dm3/dəq-də və 10 MPa vurma təzyiqə qədər buraxılır. 
İkivintli  nasosların vintlər yivinin profili çox vaxt sadə hazırlanan 
düzbucaq şəkildə olur, bu isə vintlərinin sinxron fırlanması üçün 
əlavə dişli çarxlı cütlükdən k istifadə olunmasına gətirir (şəkil 
6.7.11). İkivintli  üfüqi nasosun konstruksiyasının sxemi  6.7.12 
şəkildə göstərilmişdir.   

İkivintli nasosun hesabı (nəzəri) məhsuldarlığı aşağıdakı 
tənliklə təyin edilir: 

Q = F⋅t⋅n,                                   (6.7.6) 

burada F – vintlərin kanallarının canlı kəsik sahəsi, m2 ilə; t – vint 
yivinin addımı, m ilə; n – bir saniyədəki dövrlər sayıdır. 

F kəmiyyətinin qiyməti kifayət qədər dəqiqliklə aşağıdakı 
ifadədən təyin olunur: 

4
)( 22

dx DDF −
=

π  ,                          (6.7.7) 

burada Dx və Dd – uyğun olaraq vintin xarici və  girinti hissəsinin 
diametrlərdir. 



İkivintli nasosun bir dövründə verimi (ikivintli nasosun işçi 
həcmi) qo: 

qo = Ft =  
4

)( 22
dx DD −π t                       (6.7.8) 

olacaqdır. 

İkivintli nasosun nəzəri verimi Qnəz : 
 

Qnəz  = qo n = 
4

)( 22
dx DD −π t n.              (6.7.9) 

  
 Nasosun həqiqi verimi Qhəq: 

Qhəq  = ηhəcQnəz                            (6.7.10) 

Burucu momentin təsiri nəticəsində əmələ gələn oxboyu 
qüvvələrin təsirinin azaltmaq üçün hidravlik yüksüzləşdirmədən 
istifadə edilir. Bunun üçün a və b kanalları ilə vintlərinin uclarının 
yan səthlərinə nasosla vurulan maye verilir (şəkil 6.7.12). 
Nasosun yüksüzləşdirməsi üçün digər üsuldan – qoşalaşmış 
vintlərin tətbiqi ilə də yerinə yetirilir (şəkil 6.7.11).  Qoşalaşmış 
vintlərin bir tərəfi – sol, digər tərəfi isə sağ yivlidir. Bu ikivintli 
nasoslar iki girişlidirlər. 

Neft sənayesində istifadə olunan ikivintli nasosların verimi 
1,6...36 m3/saat, vurma təzyiqi 1,1 MPa qədər; tam FİƏ – 
0,3...0,57; həcmi FİƏ – 0,75...0,85; nasosun gücü – 1,15...18 kVt; 
aqreqatın  gücü – 2,2...22 kVt olur.  Ümumi təyinatlı ikivintli 2B 
tipli nasosun kəsiyi şəkil 6.7.13 və ikivintli  2BB 4/16 markalı  
(Rusiya) nasosun xarakteristikası (n = 2900 dövr/dəq) şəkil 6.7.14 
verilib. İkivintli 2B tipli nasosların  texniki xarakteristikaları 
cədvəl 6.7.3-də göstərilir. 

6.7.5. Üçvintli nasoslar  

Qeyd olunan kimi geniş yayılmış vintli nasoslardan – 
üçvintli (iki girişli yivli) nasoslardır (şəkil 6.7.15). Nasosun bir 
dənə aparan 1 və iki aparılan 2 vinti var ki, bunlar da yastıqların 



içərisində 5 və gövdə 3 daxilində fırlanırlar. Vintlər üç ikidişli 
çarxdan düzəldilir. Dişlərin yan səthləri sikloidal, xarici səthləri 
isə silindrik olub gövdənin 4 daxili səthi ilə sürüşürlər.  

Vintlər ilişmə halında olduqda  təcrid edilmiş kameraları 
yaradırlar. Vintlər fırlandıqda kameralar irəliləyərək yer 
dəyişirlər. İşçi siklin başlanğıcında onlardan hər biri p1 təzyiqli 
maye gətirən sahə (nasosun girişi) ilə, axırda isə p2 təzyiqli sahə 
(nasosun çıxışı) ilə birləşirlər və buraya da maye vintin yan səthi 
ilə sıxışdırılır. 

Üçvintli horizontal nasoslar əsasən 800 m3/saat-da və 25 
MPa vurma təzyiqli buraxılır ki, bunlarla vurulan mayenin 
özlülüyü 0,1...60 sm2/san (Pz) arasında olmalıdır. Üçvintli 
nasoslar iki gövdə şəkilində: mayenin nasosa birtərəfli verilməsi 
və mayenin nasosa ikitərəfli verilməsi şəkilində hazırlanır. 

6.7.16-ci şəkildə üçvintli «УМО» tipli nasosun ümumi 
görünüşü və kəsilişi göstərilmişdir. Şəkildə: 1 – nasosun gövdəsi; 
2 – nasosun köynəyi; 3 – aparan vint (orta hissədə); 4 – aparılan 
vintlər (aparan vintin yanlarında);  5 – qapaq; 6 – dabanaltı; 7 – 
kürəvi klapandır. 

Nasosun iki qonşu vintlər arasında tuşlanmış sahənin  maye 
ilə dolu olduğunu fərz edək. Bu maye həcminin hərəkəti nəzərdən 
keçirildikdə fəzada yerləşdirilmiş maye həcminin vint ilə birlikdə 
fırlana bilməyən qaykanın vint boyunca hərəkəti kimi ciddi olaraq 
işçi vintin oxu boyunca yerdəyişməsini görəcəyik. Burada 
aparılan vintlər 4 mayenin vintvarı enişdə vint boyunca geri 
axmasının qarşısını alır. Aparan vintin 3 üzərində olan çıxıntılar 
isə mayeni vintin oxu boyunca itələyən pistonun rolunu görür. 

Pistonlu nasoslarda olduğu kimi, vintli nasoslar da iş zamanı 
çox böyük təzyiq yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. 6.7.16-ci 
şəkildə göstərilmiş «УМО» tipli üçvintli nasos p = 6 MPa  təzyiqə 
hesablanmışdır. Adətən belə nasos Q = 19 dm3/san məhsuldar-
lığını dövrlər sayının qiyməti n = 1500 dövr/dəq olan zaman 
təmin edir.  

Üçvintli nasosun işçi həcmi: 

qo = (F – f)t, m3                            (6.7.11) 



burada F – vintlərin yerləşdirildiyi gövdə zolağının en kəsik 
sahəsi, m2 ilə; f – həmin kəsikdə vintlərin tutduğu sahə, m2 ilə; t – 
vintin addımıdır, m  ilə. 

Vintin profillərinin ölçülərinin nisbəti sikloidal ilişmə 
nəzəriyyəsinə əsasən müəyyən edilir (işarələr səkil 6.7.15-də 

göstərilib). Adətən 
3
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dd =  ; dx = Dd qəbul olunur. Burada Dx , Dd – aparan dx, dd – 

aparılan vint yivlərin xarici və daxili diametrləridir. Bu zaman:  

F – f = 1,24307 dx
2.                           (6.7.12) 

 Onda nasosun işçi həcmi; 

qo = (F – f)t = 4,1dx
3.                         (6.7.13) 

 İş zamanı vintlərin istənilən vəziyyətdə nasosun giriş 
kamerası çıxış kamerasından əlaqəsi olmamasi üçün vintlərin 
təmasda olan hissələrin uzunluğu vintlərin addımından t bir qədər 
artıq olmalıdır: 

Lmin = (1,2...1,3)t.                          (6.7.14) 

 Nasosda daha yüksək hermetik əldə etmək və yüksək 
təzyiqlər (15...20 MPa) yaratmaq üçün L = (6...8)t qəbul olunur, 
yəni nasosda  ardıcıl yerləşmiş 6...8 pillə yaradılır. Adətən 2...3 
MPa yaratmaq üçün bir pillə tələb olunur. Pillələrin lazımi sayını 
n əldə etmək üçün vintin uzunluğu  L olmalıdır: 

L ≥ (n + 0,1)t.                          (6.7.15) 

Üçvintli nasosun nəzəri verimi aşağıdakı düsturla təyin 
oluna bilər: 

Qn nəz = qo n = (F – f)t n, m3/san.                (6.7.16) 

və ya 
  Qn nəz = qo n = 4,1dx

3n,                        (6.7.17) 



Üçvintli nasosun həqiqi verimi: 

Qn həq = ηn həc qo n =ηn həc (F – f)t n, m3/san           (6.7.18)  

burada ηn həc – nasosun həcmi FİƏ; n – nasosun dövrlər sayıdır, 
dövr/san ilə. 

(6.7.16) və (6.7.17) düsturlara əsasən üçvintli nasosun 
aparılan vintlərinin xarici diametrini dx  aşağıdakı ifadədən 
tapmaq olar: 

3
14 hяcn
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Q

dx =  ,                         (6.7.19) 

Nasosun həcmi FİƏ ηn həc = 0,90...0,95 qəbul etmək olar. 
Vintli hidromaşınlarda sızmalar yalnız daxildə olur. Sızma 

vintlərin ilişmə uzunluğunda və vintlərin dayaq yastıqlarında 6 
baş verir. 

Yüksək təzyiqli maşın hazırladıqda sızmanı azaltmaq üçün 
vintin uzunluğu artırılır. Belə maşınların gövdəsində eyni zaman 
ardıcıl olaraq 10...15 kamera yerləşir. İki qonşu kameralar 
arasında təzyiq düşküsü az olduğundan vintlərin qıraqlarının 
kipliyinin mükəmməl olmamasına baxmayaraq sızmalar az olur. 
Belə maşınlar pn ≈ 25 MPa təzyiqdə normal işləyirlər. pn = 1,5...2 
MPa təzyiqlərdə nasos işlədikdə gövdənin uzunluğunun 
(1,2...1,5)t qədər olması kifayətdir. Bu zaman yüksək təzyiqli 
nasosun həcmi FİƏ ηhəc = 0,7...0,8, alçaq təzyiqli nasoslarda 
0,95...0,9 kimi çatır. 

Vintli nasosların üstünlükləri ondan ibarətdir ki,  aparan və 
aparılan vintlərin ilişməsi qüvvə ilə yüklənmir. Aparılan vintin 
dişlərinin yan səthinə təsir edən p2 təzyiqli sahədə mayenin təzyiq 
qüvvəsi onu aparan vintin fırlanma istiqamətinə hərlətməyə 
çalışır. Bu təmasda olan haşiyələri (kənarları) qoruyur və nəticədə 
maşının iş müddətini uzadır. Vinti p1 təzyiqli sahəyə itələməyə 
çalışan ox boyu qüvvəsi vintin 6 başı  altında açılmış 2 deşikdən 
yüksək təzyiq altında verilən mayenin hidrostatik qüvvəsi ilə 
müvazinətləşir. Aparılan vinti aparandan ayırmağa çalışan radial 



qüvvələri gövdə qəbul edir. Nəticədə, mexaniki itkilər vintin 
gövdəsinə, ilişmədə və yastıqlardakı sürtünmələrdə baş verir. 

Deyilənlər göstərir ki, vintli hidromaşınlarda sürtünməyə 
sərf olan güc əhəmiyyətli dərəcədədir. Bu maşınlar FİƏ-larına 
görə (ηmex ≈ 0,9...0,8) porşenli nasoslardan geri qalır. Digər 
çatışmamazlıq onların dəyişən həcmli (qo) hazırlanmasının, yəni 
verimin tənzim edilməsinin mümkün olmamasıdır.  

Bu tipli hidravlik maşınlarda daxilinin rahatlığı nəticəsində 
maye vintə daxil olduqda basqı itkiləri az olur. Və bu itkilərin 
minimum olduğundan nasosun sorma qabiliyyəti yaxşıdır. 
Aparılan tədqiqatın nəticəsi göstərir ki, nasosun kamerasında 5 
təzyiq 0,06...0,07 MPa olduqda, vintlərin kameralarında mayenin 
ox boyu sürəti va = (5...5,6) m/san-dən artıq olmadıqda nasos 
verimi tam təmin edir. va sürəti verim və fırlanma tezliyi ilə 
əlaqədə olduğundan alırıq: 
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va-nın göstərilən ifadəsini və vintlərin ölçüsündən istifadə 
edərək, öz-özünə sorma rejimində fırlanma tezliyinin buraxıla 
bilən son qiymətini təyin etmək olar. 

Vintli hidravlik maşınların digər üstünlüyü onlarının 
sərflərinın bərabərsizliyinin az olması, qapanmış həcmlərdə təzyiq 
döyüntüsünün olmaması və nəticədə onların səssiz işləməsidir. Bu 
mayenin ötürülməsinin diskret xarakterinin olmasına baxmayaraq, 
kameranın ayrılması uzadılmış aralıqla olmayıb, kamera kontakt 
xətlərlə ayrıldığından p2 təzyiqli sahədən mayenin 
sıxışdırılmasının fasiləsiz olması ilə izah edilir. 

Vurulan mayenin özlülüyü ν, nasosun vurma təzyiqi p və 
rotorun dövrlər sayının n, nasosun verimi  Q və gücü N dəyişir və 
onların yenidən hesablanması aşağıdakı düsturlarla aparıla bilər:  

− mayenin özlülüyü dəyişdikdə: 
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− vurma təzyiqi dəyişdikdə: 
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− dövrlər sayı dəyişdikdə: 
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Burada η – nasosun tam FİƏ; «o» indeksi ilkin verilənlərinə 
aiddir.  

Bu düsturlar hesablama təcrübələrdə geniş istifadə olunur. 
Sənayedə istifadə olunan üçvintli nasosların verimi 1,6...36 

m3/saat, vurma təzyiqi 10 MPa qədər; tam FİƏ – 0,3...0,57; həcmi 
FİƏ – 0,75...0,85; nasosun gücü – 1,15...70 kVt; aqreqatın  gücü – 
2,2...110 kVt olur.  Ümumi təyinatlı üçvintli 3B tipli nasosun 
kəsiyi şəkil 6.7.17 və üçvintli 3B 1,6/40 markalı  (Rusiya) 
nasosun xarakteristikası (n = 1450 dövr/dəq) şəkil 6.7.18 verilir. 
Üçvintli 3B tipli nasosların  texniki xarakteristikaları cədvəl 
6.7.4-də göstərilir. 

Misal 6.7.1.  

Üçvintli nasosun əsas konstruktiv parametrlərinin aşağıdakı 
verilənlərə görə təyin edilməsi: nasosun nn = 25 dövr/san olduqda 



nasosun hesabı (nəzəri) verimi Qn nəz = 4,75 dm3/san, vurma 
təzyiqi pn = 7 MPa olmalıdır. 

Həlli: 

Nasosun işçi həcmi: 
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(6.7.18) düstura əsasən üçvintli nasosun aparılan və aparan 
vintlərinin diametrləri dx = Dd  aşağıdakı ifadədən tapmaq olar: 
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hяqn = 36·10–3 m =  36 mm, 

Tövsiyə olunduğu kimi, tapırıq: 
– aparan vintin daxili və aparılan vintin xarici diametrləri:  

 dx = Dd = 36 mm; 

–  aparan vintin xarici diametri Dx: 

3
5 x

x
dD =

3
365 ⋅

= = 60 mm; 

 – aparılan vintin daxili diametrləri dd: 

3
x

d
dd =

3
36

= = 12 mm; 

– vintin addımı t: 

3
10 xdt =

3
3610 ⋅

= = 120 mm; 

– tələb olunan vurma təzyiqini nəzərə alaraq – pn = 7 MPa, 
nasosda pillələrin sayı n = 3 qəbul edilir və vintlərin uzunluğu L:  

L = (n + 0,1)t = (3 + 0,1)120 = 372 mm. 



Nasosun həcmi FİƏ ηn həc = 0,95 və hidromexaniki FİƏ  
ηhmex ≈ 0,9 qəbul edib, nasosun həqiqi verimini tapırıq: 

Qn həq = Qn nəz ηn həc = 4,75·0,95 = 4,5 dm3/san. 

Hidromexaniki FİƏ ηhmex ≈ 0,9 olduqda nasosun gücü: 
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6.7.6. Vintli quyu hidravlik mühərrikləri 

Neft-mədən işlərində quyu baltalarının işləməsinin tədqiqi 
göstərir ki onların uzunömürlüyü onları hərəkətə gətirən 
mühərriklərin parametrlərindən, xarakteristikalardan asılıdır. 
Həmin tədqiqatlara görə şaquli və maili quyuların qazılmasında 
quyu baltalarını fırlatmaq üçün quyu vintli hidravlik mühərriklər 
ən əlverişli quyu mühərrikləridir. 

Vintli quyu hidravlik mühərriklərinin (Д1-170 markalı 
mühərrik) keçmiş SSRİ-də 1967...1969 illərdən başlayaraq 
qazımada geniş istifadəsi başlandı və onların digər mühərriklərlə 
müqayisədə bir neçə üstünlükləri aşkarlandı.  

ABŞ-da vintli quyu hidravlik mühərriklərinin inkişafı ilə 
çoxlu saylı tədqiqat işləri aparılır. «Dayna Drill» firmasının 
verilənlərinə görə şaquli və maili quyuların qazılması və 
quyuların xüsusi təmir işləri üçün 11 fərdi ölçülü  vintli hidravlik 
mühərriklər istehsal olunur. Bu firmada  istehsal olunan vintli 
hidravlik mühərriklərin xarici diametri 244 mm, ən kiçik isə 44 
mm-dir. 

Əks Muano prinsipi ilə hazırlanan vintli hidravlik 
mühərriklər (şəkil 6,7.19) həcmi hidravlik mühərriklərin bir növü 
olaraq quyudibi qazıma aqreqatlarında geniş tətbiq edilir. Onlar 
yer səthindən nasoslarla qazıma kəmərinə vurulan gilli məhlulun 
axını ilə hərəkətə gətirilir. 

Vintli nasoslar kimi vintli hidravlik mühərrikdə statordan və 



ekssentrik yerləşdirilmiş vintli rotordan ibarətdir. Mühərrik sanki 
daxili ilişməli vint dişli cütü əks Muano prinsipini xatırladır. 
Bunlarda da statorun dişlərinin sayı rotorun dişlərinin sayından 
bir artıqdır ki, bu da ona planetar hərəkət edərək statorun 
dişlərindən yumaqlanma imkanı verir. Bu zaman rotorun oxu 
ikiqat ekssentrisitetə bərabər diametrli çevrə üzrə hərəkət edir. 
Rotoru gövdə ilə tuşoxlu yerləşən şpindel valı ilə birləşdirmək 
üçün ekssentrisiteti kompensə edən kürəvi ikili oynaqlı (şarnirli) 
mufta vardır. 

Vintli mühərrikin şpindeli radial rezin-metal yastıqlarda 
bərkidilmiş və oxboyu yükləri qəbul etmək üçün kürəvi dabanla 
təchiz olunmuşdur. Şpindelin vallarınin içi boşdur, yuxarı 
hissəsində mayenin baltaya keçməsi üçün kanal vardır. Gövdə 
çevirici vasitəsilə qazıma kəmərinin aşağı hissəsinə bərkidilir. 

Təsir prinsipinə görə vintli hidravlik mühərriklər həcmi 
rotor hidravlik maşınlarına aid olunurlar. Vintli hidravlik nasoslar 
kimi bunların işçi orqanlarının əsas elementləri aşağıdakılardır: 

– yüksək və aşağı təzyiq kameralarına malik stator-gövdə; 
– fırladıcı momenti şpindelin valına ötürən aparan rotor-

vint; 
–  vintli səthlərin qıfıllayıcıları. 
Stator və rotorun vintli səthləri mühərrikin işçi həcmini bir 

sıra boşluqlara bölür. Yüksək və aşağı təzyiq sahələri ilə əlaqədar 
boşluqlar – kameralar, qapalı boşluqlar (mühərrikin işçi həcmləri) 
isə – şlüzlər adlanır. Nəzəri olaraq bir addımda boşluqlar dövri 
olaraq yüksək və aşağı təzyiqli kameralarla əlaqələnir. Rotor və 
statorun vintli dişlərinin səthləri bir birini qarşılıqlı kəsərək 
mayenin yüksək təzyiq sahəsini aşağı təzyiq sahəsindən ayırır və 
onun bir kameradan digərinə sərbəst axmasının qarşısını alır. 
Aparan vintdə mayenin təzyiq düşküsünün təsiri altında şpindelin 
valına ötürülən fırlanma momenti əmələ gəlir. Mühərrikdə təzyiq 
düşküsü nə qədər çox olarsa, fırlanma momenti də bir о qədər çox 
olar. 

Vintli mühərriklər vintli nasoslar kimi bir sıra üstünlüklərə 
malikdirlər ki, onları hidravliki quyudibi mühərrikləri kimi 
istifadə etməyə imkan verir: 



– maye axınının klapan və zolotnik paylayıcılarının 
olmaması; 

– rotor-stator cütü detallarında nisbi yerdəyişmənin 
olmaması; 

– təmas xəttinin vəziyyətinin fasiləsiz dəyişməsi qazıma  
məhluluna imkan verir ki, kameradan və şlüzlərdən abraziv 
hissəcikləri çıxarsın; 

Həcmi vintli mühərriklərin rotor-stator cütündə şlüzlərin 
yaranması şərti aşağıdakılardır: 

– statordakı dişlərin sayı zı rotordakı dişlərin sayından z2 bir 
ədəd artıq olmalıdır; 

– statorun dişlərinin addımının Т rotorun dişlərinin addımına 
t olan nisbəti dişlərin sayının nisbətinə mütənasib olmalıdır:  
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Stator və rotorun dişlərinin sayının nisbəti ötürmə ədədi i  
adlanır və  
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Vintli mühərriklərin texniki xarakteristikaları cədvəl 6.2-də 
verilmişdir  

6.7.19 şəkildə göstərilən Д1-170 markalı vintli mühərrikin 
konstruksiyası əsas hissələrdən: vint cütlüyü (1 və 2), ikioynaqlı 
birləşmə (şarnir – 3) və birləşdirici keçidlərdən ibarətdir.  

 Mühərrikin əsas işçi orqanı vintlər cütlüyündən (1 və 2) 
ibarətdir. Poladdan hazırlanmış statorun daxilində vulkanizasiya 
vasitəsilə birləşdirilən daxili 10 girişli yivli səthdən ibarət metal-
rezinli çənbər yerləşdirilib. Xarici səthi 9 girişli yivli səthdən 
hazırlanmış poladlı rotorun oxu statorun oxuna nisbətən 
ekssentrisitetlə yerləşdirilib.   
 Fırladıcı moment rotordan 2 şpindelin valına  4 ikioynaqlı 
şarnirlə ötürülür. Bu tipli ötürücü ekssentrik yerləşən rotorun 2 
statorun 1 oxunun ətrafında fırlanmasının planetar şəklində yerinə 



yetirməsinə imkan verir. 
 Vintli quyu mühərrikinə şpindel valından əlavə bunlar 
daxildir: şpindelin gövdəsi 5;  çoxsıralı radial yastıq 6; metal-
rezinli radial yastıq 7 və doldurma (salnik) tipli yan kipləşdirici 8.  

Vintli quyu mühərriklərinin səməliliyini artırmaq üçün onlar 
iki seksiyalı konstruksiya şəklində istifadə oluna bilərlər.  

Şəkil 6.7.20-də göstərilən mühərrikin konstruksiyasında 
ikişarnirli birləşməli elastik val və ya əyilgən xortum-boru 6 ilə 
əvəz olunub və buna görə mühərrikin oxlu dayağı 3 işçi orqanın 
üst hissəsində yerləşdirilmişdir. Mühərrikin gövdəsi 2 statorun 5  
yuxarı hissəsinə birləşdirilib. Rotorun 4 valının yuxarı hissəsi 
elastik val 6 ilə, aşağı hissəsi isə balta 7 ilə sərt əlaqədədir. 

Birgirişli rotorlu vintli hidravlik mühərrikin valında fırladıcı 
moment analitik düsturla tapıla bilər: 

π
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= ,                          (6.7.29) 

burada D – rotorun en kəsiyin diametridir.  
 Rotorun dövrlər sayı, həcmi rotorlu hidravlik maşınlar kimi: 

o

m

q
Qn = ,                                 (6.7.30) 

haradakı Qm – mühərrikin sərfi; qo –  mühərrikin işçi həcmidir. 
Vintli  nasoslar kimi, vintli mühərrikin işçi həcmi aşağıdakı 

kimi hesablanır: 
2)( zTfFqo −= ,                         (6.7.31) 

burada z2 – rotorun dişlərin (girişlərin) sayıdır. 
Hiposikloidal ilişməli vintli mühərrikin F – f (işçi həcminin 

en kəsik sahəsi) belə tapılır: 

F – f = 2π e2(z2 –1) + 8 e r .                (6.7.32) 

 Ötürmə əmsalı i = ½  (1:2) olduqda: 
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Birgirişli vintli mühərriklər yüksək sürətli olduğuna görə 
çıxış valının 100...200 dövr/dəq alınması üçün çoxgirişli 
vintlərdən istifadə olunur. Adətən, girişlərin sayı 6...12 qəbul 
olunur. Rotor yivinin girişlərin sayı z2 = 9 optimal sayıdır 

Hidravlik mühərriklərin əsas xarakteristikası valında 
yaradılan momentin təzyiq düşküsündən asılılığıdır. Buna görə 
vintli mühərriklərin işçi xarakteristikası təzyiq düşküsünün Δp , 
dövrlər sayının n, gücün N və FİƏ η müxtəlif yükləmələrdə 
yaranan müqaviməti dəf edən valın momenti  M  ilə asılılıqlarıdır. 

Д tipli vintli hidravlik mühərriklərin işçi xarakteristikaları 
cədvəl 6.7.5-də verilib. 

Şəkil 6.7.21-də Д2-172 sabit sərfdə alınan vintli quyu 
mühərrikinin xarakteristikası göstərilib. Bu xarakteristikada   
mühərrikin üç rejimini müəyyən etmək olar: yüksüz rejim, 
optimal rejim və maksimal ola bilən (tormozlama) rejim. 

Yüksüz rejim vintli mühərriklərin işə salma rejimidir və bu 
zaman təzyiq düşküsü 1,0...2,0 MPa olmalıdır. Bu rejimdə vintli 
mühərrik valının dövrlər sayı maksimal olur. 

Yüklənmə artdıqca, mühərrikdə təzyiq düşküsü də adətən 
düz xətlə artır, tələb olunan güc və tam FİƏ da artır, lakin 
sızmaların artması ilə əlaqələr valın dövrlər sayı isə azalır.  

Tam FİƏ-nın maksimal qiymətinə uyğun olan rejimə 
optimal rejim deyilir, bu rejimdə olan parametrlər mühərrikin 
optimal parametrləri adlanır. 

Mühərrikin gücünün maksimal qiymətinə uyğun olan rejimə 
effektiv rejim deyilir. Adətən, quyu vintli mühərriklərində optimal 
rejim və effektiv rejim üst-üstə düşmürlər. Vintli mühərriklərin 
dayanıqlı iş rejimi zonası bu iki rejimlərin arasında yerlışir. Bu 
zonada vintli mühərriklərin hidromexaniki FİƏ ηhmex = 40...50%, 
həcmi FİƏ ηhəc = 30…90%, tam FİƏ isə η  = 50…55% olur. 

Mühərrikin valında moment son – maksimal həddinə 
çatdıqda onun valı dayanır. Mühərrikin maksimal momentinin 
qiyməti  rotor-stator cütlüyün hermetikliyin dərəcəsini göstərir .  



Yüksüz rejimindən optimal rejimə qədər mühərrikin dövrlər 
sayı sərflə düz mütənasibdir və buna görə mühərrikin ilkin dövrlər 
sayını n1 və sərfi Qm1  bilərək, sərf dəyişdikdə yeni dövrlər sayının 
n2 aşağıdakı kimi hesablamaq olar: 

m2

m1
21 Q

Qnn = .                             (6.7.34) 

Ümumiyyətlə, həcmi hidravlik mühərriklərdə onların 
dövrlər sayı yüklənən momentdən az asılı olmalıdır. Lakin, vintli 
hidravlik mühərriklərdə təzyiqlər fərqi artdıqca onlarım daxilində 
sızmaların artması müşahidə olunur və bu vintli mühərriklərin 
qeyrisərtliyinə gətirir. Sızmaların miqdarı asılıdır: 

– rotor və stator aralarında təmas xəttinin uzunluğundan: 
– mühərrikin işçi həcminin en kəsik sahəsindən: 
– təzyiq düşküsündən; 
– mayenin özlülüyündən və sıxlığından; 
– işçi kameraların sayından və s. 
Hal-hazırda dərin qazıma işlərində, o cümlədən maili 

quyuların qazımasında Baker Hughes firmasının (ABŞ) istehsal 
olunan «Dayna Drill» və «Navi Drill» markalı vintli hidravlik 
mühərrikləri geniş yayılmışdır (şəkil 6.7.22) (http:/ 
/bakerhughes.com). 1995-ci ildən başlayaraq INTEQ 
kompaniyasının  Baker Hughes firması Navi-Drill markalı ISO 
9001 və API Q1 standartlarına cavab verən vintli hidravlik 
mühərriklərin yeni X-treme və Ultra X-treme növlərinin 
istehsalına başlayıb (şəkil 6.7.23). Rotor-stator yivlərin 
girişlərinin sayı – 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 və 9/10; mühərrikin 
diametri  2-3/8” ...12-3/4”; sərf – 100...6600 dm3/dəq; baltanın 
dövrlər sayı – 50...1185 dövr/dəq; yüksüz halda təzyiq düşküsü – 
0,6...2,4 MPa; nominal rejimdə təzyiqlər düşküsü – 5,0...14,25 
MPa; moment – 395...40200 Nm-dir. 

Navi-Drill markalı müasir vintli hidravlik mühərriklərinin 
işçi xarakteristikaları (seçilmiş növləri) cədvəl 6.7.6 verilmişdir. 

 
  



 

Şəkil 6.7.1. 4:5 (4/5) ötürmə əmsalı olan 
 herotor tipli maşının en kəsiyi  

(1 – stator; 2 – rotor) 
  

 

Şəkil 6.7.2. 3:4 ötürmə əmsalı olan herotor tipli  
mexanizmin en kəsiyinin qurulmasına dair. 

 



 
 

Şəkil 6.7.3. Birvintli nasosun konstruksiyası 
 

1 – gövdə; 2 – çənbər; 3 –  vint; 4 – universal şarnir (oymaq); 5 – hərəkətə gətirən val; 
 6 – yastıqlar;  7 – kipləşdiricilər.  



 
Şəkil 6.7.4.  Vintli nasosun vinti və çənbəri. 

a – vint-çənbər (2 və 3) cütlükdə qapanmış həcmlər (1);  
b –  nasosun vinti, c – nasosun çənbəri və gövdəsi (4). 

 
Cədvəl 6.7.1. 

Birvintli 1B tipli nasosların  texniki xarakteristikası 
 

Nasosun 
markası 

Verim, az 
olmamaqla, 

dm3/san  

Vurma 
təzyiqi,

MPa 

Dövrlər 
sayı, san–1 
(dövr/dəq) 

Nasosun 
gücü, çox 

olmamaqla,
kVt 

Nasosun 
FİƏ,  

%  

Nasosun 
kütləsi, 

kq 

1В 1,6/5  0,60  0,5 48 (2900) 1 34,7  45 
1В 6/5 1,40 0,5 24 (1450) 2 43,4 45
1В 6/10  1,40  1 24 (1450) 3,8 51,4  55 
1В 20/5  4 45  0,5 24 (1450) 2 55,5  96 
1В 80/5  8,90  0,5  12 (730)  10 44,4  140 
 



 
 
 

Şəkil 6.7.5. Ümumi təyinatlı birvintli 1B tipli nasosun kəsiyi 
 

1 – qabaq qapaq; 2 – çənbər; 3 – vint; 4 – arxa qapaq;  
5 – kronşteyn; 6 – kardanlı val; 7 – şarnir birləşməsi. 

 
 
 

 
 

Şəkil 6.7.6. Birvintli 1B 6/5 X markalı nasosun xarakteristikası 
 (n = 1450 dövr/dəq, v = 1 sSt) 



 

Şəkil 6.7.7.  Qoşalaşmış  
vintli elektrik dalma nasos 

qurğusu. 
  

1 – transformator;  
2 – idarəetmə  qurğusu;   
3 – qurşaqlar; 
4 – nasos-kompressor boruları  
 5 – nasos;  
6 – kabel;  
7 – hidravlik mühafizə hissəsi 
ilə   dalma elektrik mühərriki. 



 

Şəkil 6.7.8. 
Qoşalaşmış vintli 

dalma nasosu 
 
1 – şlam borusu;  
2 – qoruyucu klapan;  
3 – torvarı filtrlər;  
4 və 6 – sağ və sol 
istiqamətli işçi vintlər; 
5 və 7 – ekssentrik 
şarnirli muftalar;  
8 – aparıcı valla 
dayaq;  
9 –mərkəzdənqaçma 
tipli yumurcuqlu 
işəsalma muftası 
 



 
 
Şəkil 6.7.9.  ЭВНТ5А-100-1000 markalı (Rusiya) vintli dalma 

elektrik nasosunun su (l ) və qliserinlə (2) çıxarılmış işçi 
xarakteristikası  



 

Şəkil 6.7.10. 

Vintli dalma 
nasosun dalma 

elektrik mühərriki: 
 
1– ox istiqamətli 
dayaq;,    
2 – başlıq;    
3 – yuxarı yastığın 
gövdəsi;  
4 – stator;  
5 – rotor;  
6 – aralıq yastığı;   
 7 – aşağı yastığın 
gövdəsi;    
8 – özül;    
9 –  süzgəc (filtr),  
10 – axıdıcı klapan 



a) 

b) 
Şəkil 6.7.11. İki girişli ikivintli nasosun konstruksiyasının sxemi   

(qabaqdan (a) və yuxarıdan (b) görünüşləri) 
 



 
 
 
 

 
 

Şəkil 6.7.12. İkivintli nasosun konstruksiyasının  
və hesablamaya dair sxemləri  



 
 

Şəkil 6.7.13. Ümumi təyinatlı qoşalaşmış ikivintli 2B tipli nasosun kəsiyi (yuxarıdan görünüş) 

1 – gövdə; 2 –aparan və aparılan rotorlar; 3 – kipləşdirici; 4 – sinxronlaşdırıcı dişli çarxlar 
 



Cədvəl 6.7.3 
 

İkivintli 2B tipli nasosların (Rusiya) texniki xarakteristikası 
 

Nasosun 
markası 

Verim, az 
olmamaqla, 

dm3/san  

Vurma 
təzyiqi,

MPa 

Dövrlər 
sayı, san–1 
(dövr/dəq) 

Nasosun 
gücü, çöx 

olmamaqla,
kVt 

Nasosun 
FİƏ,  

%  

Nasosun 
kütləsi, 

kq 

2ВВ 16/16 1,6 0,4 48 (2900) 1,15 30 60
2ВВ 25/16 2,5 0,4 48 (2900) 1,45 35 60
2ВВ 4/16 4 0,4 48 (2900) 1,5 45 60
2ВВ 63/16 6,3 0,4 48 (2900) 2,15 47 60
2ВВ 10/16 10 0,4 24 (1450) 2,9 52 160
2ВВ 16/16 16 0,4 24 (1450) 3,9 55 160
2ВВ 25/16 25 0,4 24 (1450) 6 57 160
2ВГ 25/16 14 0,4 16 (980) 8,5 32 200
2ВГ 40/16 36 0,4 24 (1450) 18,5 34 299 

 

 
 

Şəkil 6.7.14. İkivintli 2BB 4/16 markalı nasosun xarakteristikası 
 (n = 2900 dövr/dəq) 

 



 
Şəkil 6.7.15. Üçvintli nasosun konstruksiyası 

1 – aparan vint; 2 – aparılan  vintlər; 3 – gövdə; 4 – daxili gövdə; 5 – yastıqlar 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

Şəkil 6.7.16. IMO firmasının üfüqi üçvintli nasos     

1 – nasosun gövdəsi; 2 – nasosun köynəyi; 3 – aparan vint (orta 
hissədə); 4 – aparılan vintlər (aparan vintin yanlarında);  5 – qapaq; 6 – 

dabanaltı; 7 – kürəvi klapan. 
 
 



 
 

Cədvəl 6.7.5 

Д tipli vintli hidravlik mühərriklərin işçi xarakteristikaları 
 

Mühərrik 
Parametrlər 

Д1-195 Д2-172М Д1-217 Д-85 Д1-54 
Baltanın 
dövrlər 
sayı 
(dövr/dəq) 

100…130 115…220 200…250 225…200 180…480

Moment 
(kNm) 5,0…6,1 2,9…4,15 1,0…1,2 0,27…0,34 0,06…0,08

Faydalı 
güc (kVt) 50…80 33…92 20…30 6…10 1,3…3,1 

Sərf 
(dm3/san) 30…40 23…36 12…15 5…7 1,0…2,5 

Təzyiqlər 
düşküsü 
(MPa) 

5,0…6,0 4,5…6,0 3,5…4,5 2,7…3,0 3,8…4,2 

Mühərrikin 
diametri, 
mm 

195 172 127 88 54 

Uzunluğu, 
mm 6235 6900 4400 3195 2000 

Kütləsi, kq 1090 880 305 105 25 
 



 
Şəkil 6.7.17. Üçvintli şaquli nasosun konstruksiyası 

1 – gövdə; 2 – çənbər; 3 – aparan vint; 4 – aparılan  vintlər; 5 – 
yuxarı qapaq; 6 – kipləşdirici; 7 – aşağı qapaq 

 



 
Şəkil 6.7.18. Üçvintli 3B 1,6/40 markalı nasosun xarakteristikası 

 (n = 1450 dövr/dəq) 
 

Cədvəl 6.7.4 

Üçvintli 3B tipli nasosların (Rusiya) texniki xarakteristikaları 
 

Nasosun markası 
Verim, az 

olmamaqla, 
dm3/san  

Vurma 
təzyiqi, 

MPa 

Dövrlər sayı, 
san–1 

(dövr/dəq)  

Nasosun 
gücü, çox 

olmamaqla, 
kVt 

3В  0,25/0,25 0,45 2,5 48 (2900) 0,6 
3В  1,6/40 3,24 2,5 24 (1450) 6 
3В  8/63 11,6 4 24 (1450) 10 
3В 16/25 21,6 2,5 48 (2900) 20,5 
3В 40/25 32,4 2,5 24 (1450) 33 
3В 63/25 47 0,63 24 (1450) 15 
3В 125/16 90 1 24 (1450) 18,5 
3В 320/16 126 1 24 (1450) 60 
3Вx2 500/10 400 0,4 24 (1450) 70 

 
 



Cədvəl 6.7.2 
Vintli dalma quyu aqreqatlarının  

və  vintli nasoslarının texniki göstəriciləri 
 

Parametrlər 

У
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Nasosun markası ЭВНТ5А-
16-1200 

ЭВНТ5А-
25-1000 

ЭВНТ5А-
63-1200 

ЭВНТ5А-100-
1000 

ЭВНТ5А-
100-1200 

ЭВНТ5А-
200-900 

Nominal verim, m3/sut  16 25 63 100 100 200 
Nominal təzyiq, МPа  12 10 12 10 12 9 

en kəsiyi 117 117 117 117 117 117 aqreqatın uzunluğu 8359 10671 11 104 13071 13474 13677 
en kəsiyi 103 103 103 103 103 103 

Əndazə 
ölçüləri, mm nasosun uzunluğu 3488 3488 4143 4443 4053 4646 

Elektrik mühərrik ПЭД5,5- 
123/4В5 

ПЭД5,5- 
123/4В5 

ПЭД22-
123/4В5 

ПЭД32-
123/4В5 

ПЭД32-
123/4В5 

ПЭД32-
123/4В5 

elektrik mühərrikinin 5,5 5,5 22 32 32 32 Güc, kVt nasosun 4,5 5,5 19,5 23 16 31 
aqreqatın  38,6 40,6 41,4 51,4 46,3 49,8 FİƏ, % nasosun 48,3 51,4 59,6 59,1 53,5 65,7 
aqreqatın  341 342 546 556 697 713 

Kütlə, kq  nasosun 105 106 136 150 126 160 
 



 
 

Şəkil 6.7.22.  «Dayna Drill » (a) və  «Navi Drill» (b)  
firmalarının vintli quyu mühərrikləri: 

1 − axıdıcı klapan, 2 − stator, 3 − rotor;  
4 − ikioynaqlı birləşdirmə; 5 − keçirici hissə;  

6 − birləşdirici mufta; 7 − ara  oymağı 



 
Şəkil 6.7.19. Д-170 tipli vintli quyudibi mühərrik:  

1, 2 – vintli stator və stator; 3 – ikioynaqlı birləşmə; 4 – şpindelin valı; 5 – gövdə;  
6 –  radial yastıq; 7 – radial yastıq; 8 – yan kipləşdirici 

 



 
 

Şəkil 6.7.20. Oxlu dayağı yuxarıda yerləşən vintli mühərrik 

1 – kanallar; 2 – mühərrikin gövdəsi; 3 – oxlu dayaq; 4 – rotor;   
5 – stator; 6 – elastik, əyilgən boru; 7 – balta  

 



Cədvəl 6.7.6 
Navi-Drill markalı vintli hidravlik mühərriklərin işçi xarakteristikaları 

(seçilmiş növləri) 
Nominal Maksimal 

M
üh
ər

rik
in

 
di

am
et

ri 

M
üh
ər

rik
in

  n
öv

ü 

V
in

tlə
rin

 
gi

riş
lə

rin
in

 sa
yı

 

Sə
rf

 (d
m

3 /d
əq

) 

B
al

ta
nı

n 
dö

vr
lə

r 
sa

yı
 (d

öv
r/d
əq

) 

Y
ük

sü
z 

ha
ld

a 
tə

zy
iq

 (M
Pa

) 

Tə
zy

iq
lə

r 
dü
şk

üs
ü 

(M
Pa

) 

M
om

en
t 

(N
m

) 

Fa
yd

al
ı g

üc
 

(k
V

t) 
Tə

zy
iq

lə
r 

dü
şk

üs
ü 

(M
Pa

) 
M

om
en

t 
(N

m
) 

2-3/8" X-treme 5/6 100-300 145-435 0,6 5,0 395 18 6,25 495 

2-7/8" X-treme 5/6 100-450 110-490 0,8 8,0 845 43 10,0 1055

3-1/2" X-treme HS 1/2 230-680 400-1185 2,0 10,5 775 96 14,0 1035

3-3/4" X-treme LS 5/6 400-1200 50-155 2,1 6,8 6050 97 8,4 7550

4-3/4" X-treme 5/6 400-1200 110-325 2,1 14,0 5950 205 19,0 8080

6-1/2" Ultra X-treme 5/6 1000-2500 90-220 1,5 6,0 7840 180 7,5 9800

6-3/4" X-treme 5/6 1000-2500 90-220 2,4 9,0 11760 270 12,0 15675

8" X-treme 5/6 1500-3400 85-195 1,5 8,0 15900 325 10,0 19875

9-1/2" X-treme HS 1/2 1500-4000 365-975 1,5 14,25 7500 765 19,0 10000

12-3/4" X-treme 5/6 3000-6600 70-150 2,0 8,0 40200 630 10,0 50250

12-3/4" Ultra X 9/10 3000-4800 70-110 1,6 5,0 24000 276 8,0 38400
 



 
Şəkil 6.7.21. Sabit sərfdə alınan Д2-172 vintli quyu 

 mühərrikinin xarakteristikası  
 



 

 
Şəkil 6.7.23. «Baker Oil Tool»  firmasının  

vintli (3/4) quyu mühərriki: 

1 − gövdə; 2 − axıdıcı klapan; 3 − rotor; 4 − stator;  
5 − oynaqlı birləşdirmə; 6 – şpindel; 7 – aparıcı val 

 



7. DÜZXƏTLİ VƏ DÖNMƏ HƏRƏKƏTLİ  
HİDRAVLİK MÜHƏRRİKLƏRİ 

 
İrəli-geri və dönmə hərəkətli həcmi hidromühərriklərə güc 

və döndərici (momentli)  hidravlik silindrlər aiddirlər. Güc 
hidravlik silindrləri vasitəsilə onların çıxış bəndlərində məhdud 
qiymətdə irəliləmə hərəkətini, döndərici (momentli) hidravlik 
silindrlərdə isə çıxış valının məhdud bucaq arasında fırlanma 
hərəkəti yaradılır. Hidrosilindrlərin hazırlanması sadə, istismarda 
davamlı, onların köməyi ilə xeyli qüvvələr və sürətlər almaq olar, 
onların yerləşdirilməsi nasosun, paylayıcının və tənzimedici 
aparatların hidravlik qurğuda quraşdırılması yerindən asılı deyil. 

7.1. Hidravlik güc silindrləri 

7.1.1. Hidravlik güc silindrlərinin təsnifatı  
və ümumi məlumat 

Hidravlik güc irəli-geri hərəkətli silindrləri texnikanın 
əksəriyyət sahələrində, xüsusilə inşaat, torpaq qazıntılarında, 
qaldırıcı nəqliyyatda, yol maşınlarında və eləcə də texnoloji 
avadanlıqda – metal kəsən dəzgahlarda, dəmirçi-məngənə (press) 
maşınlarında tətbiq edilir.  

Hidrosilindrin əsas hissələri – kipləşdirici elementlərlə 
silindrik gövdə və porşenli ştokdur (və ya plunjerdir).  Tərpənməz 
gövdə olduqda hidrosilindrlərdə çıxış bəndi – ştok (plunjer), 
tərpənməz ştok  olduqda isə – silindr gövdəsidir. 

İrəli-geri hərəkətli hidravlik güc silindrləri ona daxil olan 
elementlərdən asılı olaraq aşağıdakı kimi təsnif oluna bilərlər:  

– təsirlərin sayına görə: 
– birtəsirli (birtərəfli) (şəkil 7.1, a, d, g); 

 – ikitəsirli (ikirtərəfli) (şəkil 7.1, b, c, f); 
– gövdədəki bəndin konstruksiyasına görə: 

– porşenli (şəkil 7.1, a, b, c); 
 – plunjerli (şəkil 7.1, d); 
– ştokların sayına görə: 
 – birtərəfli ştokla (şəkil 7.1, b); 



 – ikitərəfli ştokla (şəkil 7.1, c); 
 – ştoksuz; 
– konstruksiyasına görə: 
 – adi silindrlər (şəkil 7.1, a, b, c, d); 
 – teleskopik silindrlər (şəkil 7.1, e); 
 – kombinə (qarışıq) tipli və s. 
Şəkil 7.2-də nümunə kimi unifikasiya olunmuş neft mədən 

ştanqlı nasos qurğusunun birtərəfli ştoklu ikitəsirli hidravlik 
silindri göstərilib. 

Ştokun hərəkət istiqaməti işçi mayenin daxil olduğu 
boşluqdan asılıdır. Bu zaman əks tərəfdə olan silindrin işçi 
boşluğu axıtma xətti ilə birləşir (şəkil 7.1, c, f, g).  

Bir tərəfli təsir edən (birtəsirli) hidrosilindrlərdə (şəkil 7.3) 
porşenin 3 işçi gediş yolu işçi maye təzyiqinin təsiri altında, ilkin 
vəziyyətə qayıtması isə yayın 2 və ya xarici qüvvələrin R təsiri ilə 
baş verir. Adətən, belə tipli hidravlik silindrlər lazımi qaytarıcı 
qüvvə kiçik olduqda tətbiq olunur (şəkil 7.1, a) . 

Plunjerli hidrosilindrlərdə (şəkil 7.4) vahid xarici əsas 
kipləşdirici 3-dən ibarətdir. Porşenli hidrosilindrlərdə isə daxili 
(porşenin) kipləşdirici 5 də  (şəkil 7.3) mövcuddur. 

Xarici qüvvələrin təsirinin istiqamətindən asılı olaraq 
birtəsirli birtərəfli ştoklu hidravlik silindrlərin hərəkət sxemləri 
şəkil 7.5-də göstərilib. Sxemdə a (şəkil 7.5) ştokla itələyici, 
sxemdə b (şəkil 7.5) isə dartıcı qüvvə yaradılır. Porşen qrupunun 
ilkin vəziyyətinə qayıtması yay vasitəsilə yerinə yetirilir. 

İki tərəfli təsir edən (ikitəsirli) hidrosilindrin sxemi şəkil 
7.1, b, c, f-də, irəliyə və geriyə hərəkət sxemləri şəkil 7.6-da 
göstərilmişdir. Bu tipli hidrosilindrlərdə porşenin düzünə və 
əksinə gedişləri mayenin təzyiqinin təsiri altında yerinə yetirilir. 

Çox hallarda hidrosilindrlər ağır, yükün və sürətin birdən 
(sıçrayışla) dəyişməsi və əlverişsiz iqlim şəraitində işləyirlər. 
Nəmliyin və çirkin düşməsinin qarşısını almaq üçün ikiqat çirk 
yığan həlqəli və ya digər formalı kipkəcdən  (şəkil 7.2, 1) və 
bəzən də irəliləmədə ştoku tam bağlayan rezin silfon istifadə 
edilir. 

Hidravlik silindrlərin əsas göstəriciləri bunlardır: 



― nominal təzyiq рnom;  
― silindrin daxili (porşenin) diametri D; 
― ştokun  diametri d; 
― silindrin çıxış bəndində yaradılan qüvvə P; 
― silindrin çıxış bəndinin sürəti v; 
― ştokun addımı (gediş yolunun uzunluğu) l; 
― işçi mayenin sərfi Q; 
― silindrin gücü N; 
― silindrin ümumi η  və mexaniki  ηmex FİƏ və s. 
Maşınqayırmada və neft-mədən həcmi hidravlik intiqal 

qurğularda bir tərəfli ştoklu ikitəsirli hidrosilindrlər daha geniş 
istifadə olunur. Bu tipli hidrosilindrlərdə ştokun işçi hərəkəti və 
ona təsir edən qüvvələr hər iki istiqamətdə ola bilər. Bu 
silindrlərdə iki işçi boşluq (kamera) olur  (şəkil 7.2). 

 
7.1.2. Hidravlik güc silindrlərin əsas göstəriciləri 

və hidravlik sistemə qoşulma üsulları 
 
Hidravlik silindrin iş zamanı çıxış bəndində (adətən – 

ştokda) yaradılan qüvvə (nəzəri qüvvə) sadələşdirilmiş halda 
(sürtünmə, ətalət və axıtma xəttində əmələ gələn qüvvələri nəzərə 
almamaqla) belə tapılır (şəkillər 7.4, 7.5, 7.6): 

P = R = pgF,                                      (7.1) 

burada pg – silindrin girişində (işçi kamerasında) mayenin təzyiqi, 
F – porşenin işçi sahəsidir. 

Birtəsirli və ikitəsirli silindrlərin porşen boşluğu tərəfinin 
təzyiqi ilə işləyən hidravlik silindrlərin işçi sahəsi bərabərdir 
(şəkillər 7.5, a; 7.6, a): 
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burada D −  silindrin (porşenin) diametridir.  
Birtəsirli və ikitəsirli silindrlərin ştok boşluğu tərəfinin 

təzyiqi ilə işləyən və ikitərəfli ştoklu silindrlərin işçi sahəsi isə 



(şəkillər 7.5, b; 7.6, b; 7.1, c) 
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olur,  haradakı d −  ştokun diametridir. 
Plunjerli hidravlik silindrlərin işçi sahəsi isə (şəkil 7.4) 

4

2dF π
= ,                                    (7.4) 

burada d – plunjerin diametridir.   
Porşenin lazımi işçi sahəsi F, ətalət qüvvələrini nəzərə 

almamaq şərti ilə (porşenin hərəkətin qərarlaşmış rejimində), ilkin 
olaraq aşağıdakı düsturdan tapılır (şəkil 7.6): 

mexзg pp
RF

η)( −
= ,                           (7.5) 

burada R – ştok çıxdıqda və ya silindrə daxil olduqda ona təsir 
edən faydalı qüvvə, N; pg  – silindrin girişində təzyiq, adətən, pg = 
(0,8…0,9)рnom; рnom − hidravlik sistemin nominal təzyiqi 
(qidalandırıcı nasosdan sonra); pç = pa – silindrin çıxışında 
(axıtma) təzyiq, Pа, çox vaxt pç = pa = (0,2 ... 0,3) MPa olur; ηmex 
– kipkəclərdə sürtünmə müqavimətləri nəzərə alan hidrosilindrin 
mexaniki FİƏ, ηmex = 0,93…0,97. 

Onda hidrosilindrlərin lazımi daxili diametri D belə təyin 
edilir: 

– birtəsirli və ikitəsirli silindrlərin porşen boşluğu tərəfinin 
təzyiqi ilə işləyən silindrlər üçün (şəkillər 7.5, a; 7.6, a): 

π
1FD 4

= ;                                      (7.6) 

– birtəsirli və ikitəsirli silindrlərin ştok boşluğu tərəfinin 
təzyiqi ilə işləyən və ikitərəfli ştoklu silindrlər üçün (ştokun 
diametrini d qəbul etdikdən sonra) (şəkillər 7.5, b; 7.6, b; 7.1, c): 



224 dFD +=
π

.                                (7.7) 

Adətən, birsilindrli hidravlik güc silindrlərinin porşeninin 
diametri D > l/15 qəbul olunur, haradakı l – porşenin addımıdır.    
 İkitəsirli hidravlik silindrin işçi sahələrinin nisbəti 
multiplikasiya əmsalı adlanır və ϕ -lə işarə olunur: 

22

2
      

dD

D
 

2F
F1

−
==ϕ ,                           (7.8) 

və bunu nəzərə alsaq, onda: 

π
ϕ2FD 4

=  .                                  (7.9) 

ϕ-nin qiyməti 1,25, 1,33 və ya 1,6-ya bərabər qəbul edilir. 
Hidravlik silindrin çıxış bəndinin sürəti belə tapılır: 

F
Q щяжη

=v ,                                  (7.10) 

burada  Q – hidravlik silindrə daxil olan işçi mayenin sərfi, F – 
porşenin işçi sahəsi,  ηhəc – hidravlik silindrin daxili və xaricə 
sızmalarını nəzərə alan FİƏ, kipkəclər rezindən olduqda,  ηhəc ≈ 1. 

İcraedici mexanizmləri hərəkətə gətirmə sürətindən və 
lazımi qüvvədən asılı olaraq həcmi hidravlik sistemə müxtəlif 
üsulla qoşulmuş, müxtəlif tipli hidrosilindrlər tətbiq edilir. 

 (7.11) düsturdan görünür ki, sabit təzyiqdə və sabit sərfdə 
birtərəfli ştoklu ikitəsirli hidravlik silindrlərin porşeninin sürəti və 
yaradılan qüvvə işçi mayenin daxil olduğu boşluqdan asılıdır: işçi 
maye ştok boşluğuna daxil olduqda (şəkil 7.5, b) porşenin sürəti 
porşen boşluğuna daxil olduğundan (şəkil 7.5, a) φ nisbətində 
daha yüksəkdir, yaradılan qüvvə isə əksinə, φ nisbətində kiçikdir. 

Bu nöqsanı aradan qaldırmaq üçün ikitərəfli ştoklu ikitəsirli 
hidravlik silindrlərdən istifadə olunur (şəkil 7.1, c). Birtərəfli 
ştoklu ikitəsirli hidravlik silindrlər olduqda isə hər iki (irəli və 



geri) istiqamətdə eyni surəti təmin etmək üçün silindr hidravlik 
sxemə diferensial şəkildə birləşdirilir (şəkil 7.7)  və bu silindrin 

işçi sahələrinin nisbəti 
22
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−
=ϕ = 2 qəbul olunur, yəni, 

ştokun en kəsik sahəsi porşenin en kəsik sahəsindən iki dəfə kiçik 
olmalıdır: F2 = 2F1.  

Belə tipli qoşulmada silindrin hər iki boşluğu giriş xətti ilə 
(nasosla) birləşə bilər. Bu halda porşen tərəfdəki boşluqda 
yaranan qüvvə ştok tərəfdə əmələ gələn qüvvədən iki dəfə artıq 
olmasına görə  porşen sol tərəfə hərəkət edir. İşçi maye bu zaman 
nasosdan Q  miqdarda olan və ştok boşluğunu tərk edən Q' =F1v1  
miqdarla birgə Qg miqdarda porşen boşluğuna daxil olur və onda 
porşenin surəti sol tərəfə v1 olacaqdır (şəkil 7.7, a):  
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və, F2 = 2F1 nəzərə alaraq, buradan tapılır: 
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 Porşen sağ tərəfə hərəkət etdikdə, ştok boşluğu giriş xətti ilə, 
porşen boşluğu isə axıtma xətti ilə birləşdirilir (şəkil 7.7, b), və 
porşenin sürəti v2 olacaqdır: 

1
1

2 F
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Silindrin ştokunda hər iki istiqamətdə maksimal yaradıla 
bilən qüvvə R: 

a) sağ tərəfə hərəkət etdikdə (şəkil 7.7, b): 

R2 = pgF1;                                (7.14) 

b) sol tərəfə hərəkət etdikdə (şəkil 7.7, a): 



R1 = pg(F2 – F1) =  pgF1 = R2                 (7.15) 

Hidravlik sistemə diferensial şəklində qoşulan hidravlik 
silindrin işi iki və ya ücvəziyyətli hidravliki paylayıcılarla idarə 
olunur.  

Qeyd olunduğu kimi, irəli və geri hərəkətlərdə eyni sürət və 
eyni qüvvə yaratmaq üçün hidravlik silindrdə iki tərəfli eyni 
diametrli ştokla olan porşenin konstruksiyasından istifadə olunur 
(şəkil 7.1, c və  7.8, c). Lakin, silindr ştoklarının hər iki tərəfə 
çıxması bu tipli silindr konstruksiyası tətbiqi olunan hidravlik 
qurğunun ölçülərini xeyli artırır. Şəkil 7.8-dən görünür ki, 
birtərəfli ştoklu olan hidravlik silindrin açılmış vəziyyətdə 
qurğuda L > 2l uzunluq lazımdırsa (şəkil 7.8, a), haradakı l – 
ştokun addımıdır, ikitərəfli ştoklu hidravlik silindr olduqda isə 
qurğuda L > 3l uzunluq (şəkil 7.8, c) tələb olunacaq. Hidravlik 
silindrin çıxış bəndi ştok yox, silindrin gövdəsi olarsa (şəkil 7.8, 
b), ikitərəfli ştoklu hidravlik silindrlə qurğuda tələb olunan 
uzunluq çıxış bəndi ştok olan birtərəfli ştoklu hidravlik silindrə 
(şəkil 7.8, a) sərf olunan uzunluqla eynidir. İkitərəfli ştoklu 
hidravlik silindrlərin birtərəfli ştoklu silindrlərə nisbətən istehsalı 
daha mürəkkəbdir, ona görə ki, silindrin daxili üç dairəvi səthləri, 
porşenin və hər iki ştokların xarici dairəvi üç səthləri dəqiq 
konsentrik səthlər kimi hazırlanmalıdır. 

İki səviyyədə qüvvəni yaradan üçsürətli hidrosilindrin sxemi 
şəkil 7.9-da verilib. Belə hidrosilindrlər məngənə avadanlığında 
yayılmışdır. Daxili silindrin 4 boşluğu gətirici 2 xətlə doldurulma,  
boşluqlar 5 və 6  isə boşaldıcı xətlərlə 1 və 3 birləşmə zamanı 
ştokun sürəti v1 – maksimal olub, iti gedişli yaxınlaşmanı təmin 
edir:  

1
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=v ,                                      (7.16) 

burada F1 – daxili silindrin 4 səthidir.  
Az məsafədə kiçik işçi sürəti yaratmaq üçün 4 və 6 

boşluqları 1 və 2 gətirici xətləri ilə birləşdirirlər. Bu zaman 



silindrin işçi sahəsi maksimal olur: F =  F1 + F2, sürəti v2 isə 
minimal: 
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və silindrlə əldə edilən qüvvə R maksimal olur: 

R = p(F1 + F2).                               (7.18) 

Qayıtma gedişində tez sürəti v3 yaratmaq üçün boşluq 5 xətt 
3 ilə doldurulur və bu halda 1 və 2 xətləri boşaldıcı xətlə 
birləşdirirlər. Onda 
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Bu tipli hidravlik silindrin işi hidravlik sistemdə xüsusi 
üçvəziyyətli hidravliki paylayıcılarla idarə olunur. 

Hidravlik qurğularda yüksək qüvvə yaratmaq üçün böyük 
diametrli hidravlik silindrin yerləşdirilməsinə məhdudiyyət olarsa, 
belə hallarda qoşalanmış (tandem) hidravlik silindrlər tətbiq 
olunur (şəkil 7.10). 

Birtərəfli ştoklu iki porşenli tandem hidravlik silindrlərlə 
yaradıla bilən qüvvə belə hesablanır: 

P = pg(F1 + F2),                             (7.20) 

ştokun sürəti isə: 
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haradakı F1 və F2 – porşenlərinin işçi sahələri; 
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Yüksək etibarlığı tələb olunan hidravlik sistemlərdə 
(təyyarələrdə və s.), haradakı iş prosesinin təkrar etməsi lazımdır, 



tandem silindrlərin hər iki silindri müstəqil qidalanma 
mənbələrinə  birləşdirilir və ayrı-ayrı idarəetmə sistemlərinə 
malik olurlar.  

7.1.3. Hidravlik güc silindrlərdə  təsir edən qüvvələr 
 
Hidravlik silindrin işi zamani onun porşeninə müxtəlif 

qüvvələr təsir edir. Hidravlik silindrin əsas ölçülərini təyin etmək 
üçün birinci növbədə iş zamanı porşenlə yaradılan maksimal 
qüvvəni Pp müəyyən etmək lazımdır. 

Bu qüvvə statik Pst və dinamiki Pd toplananlardan ibarətdir: 

Pp  = Pst + Pd.                               (7.23) 

Ştokun müntəzəm qərarlaşmış hərəkəti zamanı porşenə təsir 
edən yalnız statik qüvvə Pst olur: 

 Pst = R + T + Pəks,                         (7.24) 

burada R – ştoka təsir edən faydalı yük; T – silindrin 
kipləşdiricilərində yaranan sürtünmə qüvvələrinin cəmi, T = ∑Ti; 
Pəks  – silindrin porşeninin hərəkətinə axıtma xətti tərəfindən 
müqavimət göstərən əks qüvvədir.   

Dinamiki qüvvə Pd nəzərə alınmasa, 

Pp  = Pst  = pgF = R + T + Pəks,               (7.25) 

burada pg – silindrinin girişində mayenin işçi təzyiqi, F – porşenin 
işçi sahəsi. 

Əks qüvvə Pəks axıtma xəttində borularda və hidravlik 
silindrdən sonra yerləşdirilən hidroaparatlarda hidravlik 
müqavimətləri dəf etmək üçün qüvvələrin cəminə bərabərdir. 
Hidrosilindrinin çıxışında axıtma təzyiqi (izafi) aşağıdakı düsturla 
tapılır: 
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burada λ – axıtma borusunda hidravliki sürtülmə əmsalı; la, da – 



axıtma borusunun uzunluğu və diametri; ξi  –  yerli müqavimət 
əmsalları; u – axıtma xəttində mayenin sürətidir. 

Əgər axıtma təzyiqi pa məlumdursa (adətən, bu təzyiq         
pa = (0,2...0,3) MPa olur), onda  əks qüvvəni Pəks tapmaq olar: 

Pəks = pa F',                                (7.27) 

burada F' − axıtma tərəfində olan porşenin işçi sahəsidir.  
Sürtünmə qüvvələri silindrin (porşenin və ştokun) 

kipləşdirici elementlərinin növündən, sayından, ölçülərindən, 
təmasda olan materialdan, təzyiqdən və s. asılıdırlar. 

Kipləşdiricilər yumru dairəvi rezindən olduqda sürtünmə 
qüvvəsini T belə tapmaq olar: 

T  = πDbτ,                                 (7.28) 

haradakı D − kipləşdirici elementin sürtülən səthinin diametri; b − 
kipləşdirici elementlərin eni; τ  − xüsusi sürtünmə qüvvəsidir, 
yağlama mineral yağlarla olduqda τ  = 0,22 МPа.  

Silindrdəki təzyiqi nəzərə almaq üçün öz-özünü kipləşdirən 
rezin manjetlər olduqda aşağıdakı düsturdan istifadə etmək olar: 

Ti  =  πDbif pc.                             (7.29) 

Burada bi – porşenin və ştokun kipləşdiricilərinin eni; b ≈ 0,5D;    
f − sürtünmə əmsalı, f = 0,012…0,02; p – işçi kamerasında təzyiq;  
c – kontakta təzyiqin qeyri bərabər paylanmasını nəzərə alan 
əmsal,   c = 0,7. 

Porşenin sürəti dəyişəndə (sürəti artanda (məsələn, 0-dan  
vmax qədər və ya azalanda) hərəkət edən hisslərdə, o cümlədən 
mayedə, ətalət (dinamiki) qüvvələri Pd əmələ gəlir. 

Ümumi halda  
Pd = ±  mg a,                                 (7.30) 

harada mg – axıtma tərəfində hərəkət edən hissələrin, o cümlədən 
mayenin, gətirilmiş kütləsi; a  – porşenin təcili (“+”– surət 
artanda, “–”  surət azalanda). Təcilin qiymətini tapmaq üçün 
silindrin çıxış bəndinin (adətən – porşenin) hərəkət qanunu 



məlum olmalıdır, yəni sürəti yığma və tormozlanma müddəti Δt; 
qərarlaşmış sürəti v və sürəti yığma və tormozlanmanın addımı 
Δl. Onda  
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Hidravlik silindrlərin hesabında və işində dinamiki 
qüvvələrin nəzərə alınması müasir zamanda böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Məsələn, müasir 100 kN-lu hidravlik presin 
(məngənənin) güc silindri dəqiqədə 400 gedişlərin (revers 
hərəkətlərinin) 1000 sayına malikdir, kiçik kütləli və kiçik 
addımlı preslərdə isə bu qiymət 1000 çata bilər. Buna görə, güc 
hidravlik silindrinin işinə dinamiki qüvvələrin təsiri onun işə 
salma FİƏ ηd ilə nəzərə alınır.  

7.1.4. Hidravlik silindrlərin gücü və FİƏ 

Hidrosilindrin, digər həcmi hidravlik maşınlar kimi, ümumi 
FİƏ ηs aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: 

ηs = ηhəc ηmex ηh  .                            (7.32) 

Burada hidrosilindrin ηhəc – həcmi, ηmex – mexaniki, ηh – 
hidravliki FİƏ-dır.  

Hidrosilindrin qərarlaşmış hərəkəti olduqda güc balansı 
aşağıdakı kimi yazıla bilər: 

Ng = Nf + Nsür + Na = Ns + Na,                    (7.33) 

burada Ng – hidrosilindrə daxil olan işçi mayenin gücü, Ng = pgF1; 
Nf – faydalı işə sərf edilən güc – silindrin nominal gücü, Nf  = Rv; 
Nsür – sürtünməyə sərf edilən güc, Nsür  = Tv; Na – hidrosilindrini 
xaric edərkən axının axıtma xəttindəki gücüdür, Na  = paF2; Ns – 
silindrdə istifadə olunan güc – silindrin nəzəri gücü, Ns = Nf + 
Nsür. 

Hidrosilindrin ümumi FİƏ-nın qiyməti onun faydalı işə sərf 
edilən gücünün istifadə etdiyi gücə olan nisbətinə bərabərdir: 
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burada R – ştoka təsir edən faydalı yük, N; Pp – maye təsiri ilə 
porşenin yaratdığı qüvvə, N; F1 və F2 − işçi mayenin giriş və çıxış 
tərəfində porşenin işçi sahələridir. Bu tənliklərdə porşenin sürəti 
dəyişən zaman (porşen təcillə hərəkət etdikdə) yaranan ətalət 
qüvvələri nəzərə alınmır.  

İkitərəfli və eyni diametrli ştoklu olan silindrlər üçün :  
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Hidrosilindrin mexaniki FİƏ-nın qiyməti onun faydalı işə 
sərf edilən gücünün faydalı və sürtünməyə sərf edilən güclər 
cəminin nisbətinə bərabərdir: 
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Müxtəlif faktorlardan asılı olaraq, güc hidravlik silindrlərin 
mexaniki FİƏ ηmex = 0,85…0,97 hədlərində ola bilər, orta qiyməti 
isə ηmex = 0,95 qəbul olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, porşen 
yerindən tərpənərək, yaranan sürtünmə qüvvələri porşenin sabit 
sürətində göstərilən sürtünmə qüvvələrindən qat-qat artıq olur 
(2…3 dəfə).     

Hidrosilindrlərin həcmi FİƏ-lı bərabərdir: 
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burada v – porşenin sürəti, Q – sərfi, ΔQ – porşen və ştokdakı 
sızmalardır. 



 Hidravlik silindrdə sızmaları nəzərə almaq üçün çox vaxt 
sızmalar əmsalından ks (sm3/(N ·san)) istifadə olunur: 
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 Buradan : 
 

ΔQ = ksFpg ,                                (7.39) 

yəni, hidravlik silindrdə təzyiq və porşenin işçi sahəsi artdıqca, 
sızmalar da mütənasib olaraq, artır.   

Təcrübələr göstərir ki, rezindən hazırlanmış kipləşdirici 
manjet tətbiq edildiyindən, hidrosilindrin daxili axıntıları olmur  
və buna görə  həcmi FİƏ ηhəc ≈ 1,0 qəbul edilir.  

Hidravlik silindrlərdə maye axınlarına göstərilən hidravliki 
müqavimətlərin cüzi olduğundan, onlar nəzərə alınmırlar, yəni 
hidravliki FİƏ ηh  ≈ 1,0 qəbul olunur.     

Onda, təxmini hesablamalarda qəbul etmək olar: 

ηs ≈ηmex.                                       (7.40) 

Uzun müddət işləyən və saz olan kipkəclərdə boşluqdan 
metalın səthinə sürüşərək sızan yağlayıcı nazik maye təbəqəsi 
olmalıdır. Bu olmadıqda quru sürtünmə nəticəsində kipkəcin iş 
müddəti azalır. 

Qeyd olunduğu kimi, hidravlik silindrlərin hesabında 
dinamiki qüvvələrin nəzərə alınması onun işə salma FİƏ ηd ilə 
nəzərə alınır, hansı ki işə salma zamanı faydalı qüvvənin porşenə 
təsir edən qüvvəyə olan nisbətinə bərabərdir:       
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7.1.5. Hidravlik güc silindrlərin dempferləri 

Hidravlik güc silindrləri adətən böyük kütləyə malik olan 
yükləri yüksək mənfi təcillərlə müşahidə olunan irəli-geri 



hərəkətinə gətirmək üçün istifadə olunur. Əgər, hidravlik silindrin 
konstruksiyasında və ya istismar olunan hidravlik sistemdə 
porşenin sürətini azaldan hansı bir tərtibat nəzərdə tutulmayıbsa, 
porşenin gedişinin sonunda hərəkət edən hissələrlə yaradılan 

kinematik enerjisi E (E = 
2
vm 2

, m və v − hərəkət edən hissələrin 

kütləsi və maksimal sürəti) porşenin qapağa zərbə zamanı onların 
deformasiya (zərbə) enerjisinə çevrilir.  

Porşenin silindrinin qapağına ola bilən zərbədən müdafiə 
etmək üçün xüsusi stabilləşdirici və ya tormozlayıcı (dempfer) 
qurğulardan istifadə olunur. Bunların əsas vəzifəsi porşen 
yolunun qurtaracağında silindrin çıxışında (axıtma xəttində)  
tormozlayan əks qüvvə yaratmaqdan ibarətdir. Bu qurğularla 
hərəkət edən hissələrin dayandırma zamanı ətalət enerjisini süni 
şəkildə yaradılan hidravlik müqavimətlər vasitəsilə istilik 
enerjisinə çevrilir. Dempfer qurğuların konstruksiyaları 
müxtəlifdir, lakin onların iş prinsipi eynidir. 

Misal kimi, birtərəfli ştoklu ikitəsirli hidravlik silindrin  
dempfer qurğusunun prinsipial konstruksiyası şəkil 7.11 
göstərilib. Hidrosilindrin qapaqlarında 1 və 2 yuvaları, porşendə 
isə onlara uyğun və onların az aralıq təşkil edən 6 və 7 çıxıqları 
düzəldilir. Yolun axırında qapanan həlqəvi həcm 5  drossel 3 
vasitəsilə sıxışdırılır, əks klapan 4 bağlanır və müqaviməti böyük 
olan həlqəvi aralıqda porşenin sürəti azalır. Yolun başlanğıcında 
silindrləri tez doldurmaq üçün işçi maye drossel 3, açılmış əks 
klapan 4-dən və aralıqlardan keçərək işçi boşluğuna daxil olur.  

Şəkil 7.12-də maşınqayırma dəzgahının kəsmə alətinin 
hidravlik güc silindrinin dempfer tərtibatlarla birgə konstruksiyası 
göstərilib. Buradan görünür ki, porşenin sol çıxıntısında metaldan 
ibarət həlqəvi kipləşdiricidən 11 istifadə olunub (şəkil 7.13). 
Metal həlqəvi kipləşdiricilər əmələ gələn zərbələri daha 
keyfiyyətli aradan qaldırır. Qeyd edək ki, göstərilən 
konstruksiyada (şəkillər 7.12 və 7.13) porşenin yolunun 
başlanğıcında silindrlərə işçi maye yalnız açılmış əks klapandan 
və cüzi miqdarda tənzimləyici drosseldən daxil olur. 

Qeyd olduğu kimi, dempfer qurğularının  konstruksiya-



larının müxtəlif olmasına baxmayaraq, onların iş prinsipi eynidir. 
Buna görə sadə şəkilli dempferi nəzərdən keçirək (şəkil 7.14).  

Porşeninin 1 gedişinin sonunda porşendə olan boşluğa 2 
stəkan 3 daxil olaraq, oradakı olan mayeni sıxışdırıb, b enişli 
həlqəvi aralıqdan xaric edir. Porşenin sürəti vp olduqda, bu 
aralıqdan keçən mayenin sərfi olacaqdır: 

Q = vpFs,                                   (7.42) 

haradakı  Fs – stəkanın en kəsik sahəsidir: 

 
4

2
s

s
dF π

= ,                                  (7.43) 

ds – stəkanın diametridir. 
Kamera 2-də sıxışdırılan mayenin həlqəvi aralıqdan keçən  

sürətini vç aşağı tənlikdən tapmaq olar: 

vpFs = vçf.                                  (7.44) 

haradakı  f − həlqəvi aralığın sahəsidir: 

f = π db                                   (7.45). 

Burada d – həlqəvi aralığın orta diametri; b – həlqəvi aralığın 
enidir: 

d = ds + b.                                  (7.46) 

ds >> b  olduğundan  d = ds  qəbul etmək olar. 

Onda aralıqdan keçən mayenin vç sürəti 

b
d

f
F spsp

з 44
vv

v ==                              (7.47) 

Keçən maye axınının aralıqda təzyiq itkisi:  

зd b
Lp v2

12μ
=Δ ,                              (7.48) 



burada L – aralığın uzunluğudur. 
Dempferləmə zamanı yaranan tormozlayıcı qüvvə: 

Pt = ΔpdFs.                                (7.49) 

Dempfer qurğusunun parametrlərini nəzərə alaraq, alınır: 
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Porşenin oyuğunda dempferin stəkanı koaksial yox – 
ekssentrik vəziyyətdə yerləşərsə, mayenin aralıqda olan təzyiq 

itkisinin tənlikdə 
4
3  əmsalı 2,5 dəfə artır və dempferləyici qüvvəsi 

aşağıdakı kimi tapılır: 
3
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burada b – birtərəfli aralıq məsafənin orta qiymətidir.  
Tormozlamanı sabit təcillə yerinə yetirmək üçün dempfer 

dəliyinin en kəsik sahəsi dəyişən formalı səkildə istifadə olunur. 

7.1.6. Hidravlik teleskopik silindrləri 

Əgər silindrin gövdəsinin uzunluğundan artıq olan gediş 
yolunu təmin etmək lazım gələrsə, onda teleskopik hidrosilindrlər 
(şəkil 7.1, e; 7.15), yəni bir neçə ştoku olan hidrosilindrlər tətbiq 
edilir. 

Teleskopik silindrin ştokuna sol tərəfə təsir edən qüvvə R 
sabit olduqda və sabit verimli Q nasosdan xətt 1-dən (şəkil 7.15) 
qidalanan zaman silindrin seksiyalarının irəli çəkilməsi sürətləri v 
və silindrin girişində yaranan təzyiqlər p müxtəlif olur.  

Teleskopik silindrin seksiyalarınön hərəkətə başlaması 
ardıcıllığı porşenlərin işçi sahələrinin nisbi qiymətlərindən və ya 
silindrin seksiyaların hidravlik sxeminə birləşdirmə üsulundan 
asılıdır. Adətən, birinci böyük işçi sahəyə malik olan porşen 
hərəkətə başlayır.   



Kanal 1-dən maye II (xarici) silindrə daxil olduqda, birinci 
növbədə porşen 2 daxili I silindrlə sağ tərəfə hərəkət edərək II 
(xarici) silindrinin sağ qapağına çatdıqda dayanır. (I silindr kimi, 
adətən, ən kiçik diametrli silindr işarə olunur). Bu zaman çıxış 
bəndinin sürəti v1 

2
1 F

Q
=v ,                                    (7.52) 

və təzyiq p1 

2
1 F

Rp =                                      (7.53) 

olacaqdır. Burada F2 – II (xarici) silindrin porşeninin diametridir. 
 Porşen 2 dayanandan sonra, I (daxili) silindrin ştoklu 
porşeni 3 sağa doğru hərəkətə başlayır. Həmin bu anda çıxış 
bəndinin sürəti və silindrin girişində təzyiq sıçrayışla dəyişirlər 
(adətən – artırlar) və aşağıdakı kimi olurlar:  

1
2 F

Q
=v ; 

1
1 F

Rp = .                              (7.54)  

Burada F1 –I (daxili) silindrin porşeninin diametridir.  
Porşen 3 ştokla birgə sağa doğru I silindrin qapağına qədər 

hərəkət edib, dayanır. 
Teleskopik silindrə təsir edən qüvvə R sağa doğru olarsa və 

təzyiq altında maye axını kanal 5-dən daxil olduqda, birinci 
növbədə daha kiçik tələb olunan təzyiqə uyğun silindr hissəsi 
silindrə daxil olacaq, bu da, adətən, II (xarici) silindrdə olan 
porşen 2-dir. Bu porşen xarici silindrin sol qapağına qədər daxil 
olub, ona çatdıqda, dayanır. Bu hərəkət zamanı porşenin 2 sürəti:  

3
3 F

Q
=v ,                                    (7.55) 

və girişdə təzyiq 

3
3 F

Rp =                                     (7.56) 

olacaqdır. 



Porşen 2 son sol nöqtədə dayanandan sonra I (daxili) 
silindrdəki ştoklu porşen 3 sol tərəfə hərəkətə başlayır. Ştoklu 
porşenin 3 sürəti və silindrin girişində təzyiq sıçrayışla dəyişirlər 
(adətən – artırlar) və aşağıdakı kimi olurlar:  

4
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Rp = .                           (7.57) 

 Teleskopik silindrin seksiyaları müxtəlif üsullarla, o 
cümlədən ştokda olan kanal (şəkil 7.15) və ya hər silindrə 
birləşdirilmiş ştuserlər (şəkil 7.16) vasitəsilə, qidalana bilər.  

7.1.7. Hidravlik güc silindrlərinin kipləşdiriciləri 

Hidravlik güc silindrlərin işlərinin effektivliyi, onların FİƏ-
lı, əsas olaraq, porşen və ştokların kipkəcinin işindən asılıdır.  

Sürtünmə mənbəyi və xarici (ştoklarda), daxili (porşenlərdə) 
sızma yeri olan kipkəclərin sayı hidrosilindrin həcmi, mexaniki 
FİƏ-larını və eləcə də etibarlığını təyin edir. Bu cəhətdən eyni 
şəraitdə olan hidrosilindrlərdə plunjerli hidrosilindrlərin FİƏ ən 
yüksək, iki tərəfli ştoklu hidrosilindrlərində isə ən  kiçikdir. 

Kipkəclərin bir neçə növü şəkil 7.17-də göstərilmişdir.  
Ştokun kipləşdiriciləri şəkil 7.17, a və 7.17, b verilib. 7.17, 

a şəkildə plastik dayaq həlqəyə 2 söykənən həlqəli yumru rezin 
həlqədən 3 və əsas kipkəcin çirklənməsinin qarşısını alan 
qoruyucu həlqədən 1 ibarətdir.  

7.17 b şəkildə V-şəkilli manjetlərin bağlamasından ibarət 
kipləşdiricinin konstruksiyası göstərilmişdir. Bu bağlama 
rezindən olan kipləşdiricilər 5-dən və plastik kütlədən 6-dan olan 
ayırıcılardan ibarətdir. Yeyilmə nəticəsində artan aralıqların bərpa 
edilməsi üçün qayka 4  vasitəsilə sıxıla bilər. 

Porşenin kipləşdirilməsi, nümunə kimi, şəkildə 7.17, c və 
7.17, d göstərilmişdir. 7.17, c və d şəkillərində ikitərəfli təsirli 
porşenin kipləşdirilməsi göstərilmişdir. 7.17, c şəkildəki ikitərəfli 
kipkəc eyni zamanda istiqamətləndirici vəzifəsini yerinə yetirir. 
7.17, d şəkildə isə – porşenin yüksək təzyiqli manjetləri 7 
istiqamətləndirici kəmərciklə 8 təchiz olunmuş. Axırıncı tipli 



kipləşdirici orta təzyiqlər üçündür. Kipkəcin etibarlı və uzun 
müddətli işi üçün hidrosilindrlərin işi silindrin və ştokların 
səthinin hamarlaşması Ra ≈ 0,2 qədər olmalıdır. 

Hidravlik güc silindrlərinin konstruksiyalarında əsas 
təzyiqin təsiri ilə özü-özünü kipləşdirən rezin manjetlərdən və 
metaldan ibarət kipləşdirici həlqələrdən istifadə olunur (şəkil 
7.18). Metal kipləşdirici həlqələr uzun ömürlüyü, yüksək 
davamlığı, FİƏ və etibarlığı ilə xarakterizə olunurlar, lakin 
onların istehsalı eyni zamanda yüksək dəqiqliyi və sürtünən 
səthlərin hamarlaşmasını tələb edir. Buna görə müasir zamanda 
rezin kipləşdiriciləri daha geniş tətbiq olunur. Metal həlqəvi (şəkil 
7.18) və rezin kipləşdirici (şəkil 7.19) səthlərində iş zamanı 
təzyiqin paylanması müxtəlifdir və hidravlik güc silindrin 
layihələndirilməsində bu nəzərə alınmalıdır.  

7.1.8. Hidravlik güc silindrlərin hesabının ardıcıllığı 

Hidravlik güc silindrlərin hesabı aşağıdakı ardıcıllıqla 
aparılır: 

1) hidravlik güc silindrinin qurğuda yerləşməsindən asılı 
olaraq onun maksimal əndazə ölçüləri təyin olunur; 

2) hidravlik güc silindrinin ştokuna və ona ox  istiqamətində 
təsir edən faydalı (xarici) R yükün təyini; 

3) ştokun hər iki hərəkət istiqamətində təsir edən faydalı 
yükünü dəf etmək üçün hidravlik silindrlə lazımi yaradılan Pp 
qüvvə hesablanır; 

4) hidravlik güc silindrinin sxemi və qurğuya bərkidilmə 
üsulu qəbul olunur; 

5) ştokun addımının l təyini; 
6) silindrdəki işçi mayenin təzyiqi pg qəbul olunur; 
7) qəbul olunmuş silindrdəki işçi mayenin təzyiqini və  

hidravlik silindrlə iş zamanı yaradılan qüvvələri nəzərə alaraq,  
silindr porşeninin işçi sahəsi F tapılır; 

8)  silindrin porşeninin D və ştokun d diametrləri 
hesablanıb, standartlarda və sənaye normalarinda olan qiymətlərə 
görə uyğunlaşdırırlar (adətən, d = (0,5…0,7)D qiymətlər arasında 
qəbul olunur; 



9) ştokun verilən maksimal sürətinə v görə silindrdəki işçi 
mayenin sərfi Qg  hesablanır; 

10) hidravlik güc silindrinin konstruksiyasının möhkəmliyə 
və dayanıqlılığa ilkin hesablamaları aparılır; 

11) hidravlik güc silindrinin əndazə və qurğuya birləşdirici  
ölçüləri və  silindrinin çıxış parametrləri (v, l, Qg, pg, Ng) 
dəqiqləşdirilir; 

12) hidravlik güc silindrinin işçi cizgiləri işlənir; 
13) hidravlik güc silindrinin möhkəmliyə və dayanıqlılığa 

dəqiqləşdirilmiş hesablamaları aparılır; 
14) hidravlik güc silindrinin kütləsi tapılır. 

7.1.9. Hidravlik güc silindrlərinin konstruksiyaları 

Güc hidravlik silindrləri sənayedə tikişsiz normal dəqiqliklə 
isti və soyuq yayılma üsulu ilə hazırlanmış polad borulardan 
istehsal olunur. Adətən, güc silindrlərini quraşdırma (yığım) 
şəklində layihələndirirlər. Onlar gövdədən, porşendən, ştokdan, 
kipkəclərdən və qapaqlardan ibarətdirlər. Misal üçün şəkil 7.20 
neft mədən borudöşəyən qurğusunun tirinin iki təsirli bir tərəfli 
ştokla olan hidravlik güc silindrinin konstruksiyası  göstərilir. 

Hidravlik silindrlərin qapaqları, bir qayda olaraq, yastı 
formada hazırlanır və onlar gövdəyə yivlər və ya boltlarla 
birləşdirilir. Dəliksiz arxa qapaq (porşen boşluğu tərəfdəki) çox 
vaxt gövdəyə qaynaq edilir (şəkil 7.20, c). Hidravlik silindrlərə 
işçi mayenin gətirilməsi və xaric olunması gövdəyə yivlə 
birləşdirilmiş ştuserlər vasitəsilə (şəkil 7.20, a və b) yerinə 
yetirilir. 
 Şəkil 7.20-dəki hidravlik silindr tiri şarnir 20 ətrafında 
döndərərək onu qaldırılıb, endirilmə işlərini yerinə yetirmək üçün, 
yəni tirin çıxış qolunun uzunluğunun dəyişməsi üçün istifadə 
olunur. 

Hidravlik silindrin gövdəsi silindrik boruya (gilizə) 12 
qaynaqla birləşdirilmiş flansdan 10, asqılı qapaqdan 19 və dəlikli 
qapaqdan 5 ibarətdir. Gövdənin daxilində manjetlərlə 15 birlikdə 
qayka 18 ilə bərkidilmiş porşen 16 yerləşdirilib. Ştok 13 dəlikli 
qapaqdan 5 keçir və porşenlə kipkəc həlqə 17 ilə kipləşdirilir. 



Qapaq 5 silindrinin gövdəsi ilə həlqə 8-lə kipləşdirilir. Ştok 13 
çıxışda manjet 11, həlqə 6 və zibildən təmizləyən həlqə 4 ilə 
kipləşdirilir. Asqılar 1 və 19  oynaqlı yastıqlarla 2 və 20  təchiz 
olunurlar. 

Tiri aşağıya endirmək üçün işçi maye silindrin porşen 
tərəfdəki, qaldırmaq üçün isə ştok tərəfdəki boşluğuna verilir, 
yəni qaldırma zamanı ştoka yalnız dartıcı qüvvə təsir edir. 

Hidravlik güc silindrlər çox vaxt iş zamanı hansı bir bucaqa 
qədər dönürlər. Qidalandırıcı nasosdan gətirilmə və silindrdən 
xaric olunma boruları tərpənməz qalmaq üçün bu səbəbdən 
silindrlər şarnirlərlə (oynaqlarla) bərkidilə bilər (şəkil 7.21). Bu 
halda işçi mayenin gətirilməsi və xaric olunması silindr 
gövdəsinin maşına birləşdirilmiş şarnirli sapfalar (şəkil 7.21, 1 və 
3) vasitəsilə aparılır. İşçi maye ilə qidalanmasının bu tipli 
konstruksiyasının icra edilməsi şəkil 7.21-də göstərilib. Bu 
konstruksiyada işçi maye tərpənməz sərt borularla 5 və 6 
sapfalara 1 və 3 ötürülür, sonra isə yellənən silindrdəki kanallarla 
müvafiq olaraq dəliklərlərdən 6 və 7 porşen ya ştok boşluqlarına 
daxil olur. 

Neft-mədən səyyar hidravlik qurğularında yellənən güc 
silindrlərinin konstruksiyasını sadələşdirmək məqsədilə işçi 
mayenin gətirilməsi və xaric olunması silindrin ştoku vasitəsilə 
yerinə yetirilməsi daha əlverişlidir (şəkil 7.22.)    

Bu hidravlik güc silindrin konstruksiyasında daxili boş olan 
ştokun 1 başlığında 2 kanallar 3 və 4 yerləşdirilib. İşçi maye, 
kanal 3 və borucuğu 5 keçərək, silindrin porşen boşluğuna daxil 
olur və bu zaman kanal 4 ştokun daxili kanal və dəlik 6 ilə 
silindrin ştok boşluğundan işçi maye xaric olunur. Bu tipli 
konstruksiyada silindrin hidravlik sisteminə birləşdirilməsi 
sadələşir və onun işinin etibarlığını artırır.   

İkipilləli ikitəsirli teleskopik hidravlik güc silindrinin 
konstruksiyası şəkil 7.23-də göstərilib.  

Güc silindrinin 2 porşeni 1 eyni zamanda çıxış ştoklu 
porşenin 3 silindr gövdəsidir. Porşenin 3 ştokunun başlığı asqı 4 
ilə birləşdirilib. 

Silindrlərin porşen boşluqlarına işçi mayenin verilməsi 



xarici silindrin 2 arxa qapağında olan kanaldan 5 yerinə yetirilir. 
Sonra işçi maye 2-ci silindrin porşeninə 1 təsir edərək onu daxili 
porşenlə 3 birlikdə dayaq 8 qədər xaric edir. Daxili silindrlə 1 
porşen 3 dayanandan sonra təzyiq artır və konuslu klapan 6 açılır. 
İşçi maye konuslu klapandan 6 keçərək, silindrin 1 porşen 3  
boşluğuna daxil olur və çıxış porşeninə təsir edərək, onu ştokla 
birgə silindrdən 1 xaric edir. Porşen 3 dayaq 7-yə çatdıqda 
dayanır, yəni silindr 1 və ştokun  3 addımları  dayaqlar  7 və 8 ilə 
məhdudlaşır. 

Daxili silindrin 1 ştok boşluğuna işçi maye kanal 9, mərkəzi 
borucuğu 10 və dəliyi 11 keçərək daxil olur. Xarici  silindrin 2 
ştok boşluğuna isə işçi maye dəlik 12-dən verilir. 

Asqıların mərkəzlərinin arasında məsafə 960 mm olduqda,  
silindrin ümumi addımı 1010 mm, tam açılmış vəziyyətdə 
asqıların mərkəzlərinin arasında məsafə isə 1970 mm-dir. 

Bəzi hidravlik qurğularda hidravlik güc silindrləri həmin 
qurğularda olan mövcud tələblərə cavab verən xüsusi 
konstruksiyaya malikdirlər. 

Şəkil 7.24-də neft mədən təmir işlərində tətbiq olunan 
yükqaldırıcı qurğunun qülləsinin (maçtanın) qaldırılması və 
endirilməsi üçün hidravlik teleskopik domkratın konstruksiyası 
verilmişdir. 
 Hidrodomkrat xarici 2 və daxili 4 silindrlərdən və porşenli 
ştokdan 3 ibarətdir. Kipləşdirmək üçün V şəkilli rezin manjetlər 6, 
9, 22, palçıq təmizliyən rezin  halqalar 8 və 26 istifadə edilmişdir.  
 Domkratların ştokları tirin sapfaları ilə özü qurulan sürüşmə 
yastıqları vasitəsilə birləşirlər. Bu yastıqlar tirin qaldırılması və 
endirilməsi zamanı  baş verə bilən əyrilikləri kompensasiya 
edirlər.  
 Tirin düşməsinin qarşısının alınması və endirmə surətinin 
azaldılması məqsədi ilə xarici silindrin aşağı hissəsində iki yaylı 
klapanlardan və iynəli drosseldən 16, 17, 20, 24, 25 ibarət tərtibat 
quraşdırılıb. Tərtibatın işi aşağıdakılardan ibarətdir: yağ silindrə 
porşen altına daxil olduqda klapan 25 açılır və yağı buraxır, digər 
klapan 24 bağlı olur. Ştokun aşağı gedişi zamanı klapan 24 açılır 
və yağı silindrdən çənə buraxır. Qapanmış yağ həcmi tirin 



enməsinin verilmiş surətini təmin edən drossel vasitəsilə çıxarılır. 
Bu tərtibat düzgün tənzimləndikdə hətta yağ borusu qırılsa belə 
tirin düşmə ehtimalı istisna edilir. 
 Hidrodomkratın (hidrosilindrin) porşeninin səlis hərəkətini 
almaq üçün daxili silindrdə sakitləşdirici 5 qurulmuşdur.  

Çox vaxt qidalandırıcı nasosdan hidrosilindrə maye 
verilmədikdə onun porşeni hərəkətsiz halda yükü saxlaması tələb 
olunur. Bu tələbi bir neçə üsulla, o cümlədən, porşen dəstəsini 
xüsusi qurğularla təchiz etməklə yerinə yetirmək olar.  Şəkil 7.25-
də porşen 5 üzərindəki fiksasiya (tərpənməz edən) qurğusunun 
sxemi göstərilib. Silindrin hər iki – 6 və 7 boşluğunda təzyiqləri 
bərabər olduqda yay 8 kürələrinin 2 konusvarı səthə 3 kimi yerini 
dəyişir və kürəklər porşeni pazlayır. Nasosdan maye boşluqların  
birinə verildikdə, orada təzyiq artır və sürüşən kiplik elementi 4 
yerini dəyişir. Beləliklə, porşenin başlanğıc hərəkətində kürələr 
konuslu həlqəvi aralıqdan çıxarılır və onlar porşenin hərəkətinə 
mane olmurlar. Silindrin divarı yeyildiyindən belə sistem kiçik 
yüklərdə istifadə edilir. Böyük yüklərdə porşenin hərəkəti, idarə 
edən əks klapan olan hidravliki kilid vasitəsilə qeydə alınır. 

Kiçik təzyiqlərdə kiçik irəliləməsini h hidro- və 
pnevmointiqallarda  membranlı (şəkil 7.26, a) və silfonlu (şəkil 
7.26, b) silindrlərlə yerinə yetirir. 

7.2. Döndərici hidravlik mühərriklər 

Döndərici hidromühərrikləri çıxış bəndinin (valın) 360o-dən 
kiçik bucaqlar qədər (270o...280o) qayıdan-dönən hərəkətini 
yaradır. Döndərici hidromühərriklərin əsas konstruksiyalarının 
sxemləri şəkil 7.27-də verilib. Lövhəli tipli döndərici 
hidromühərrikləri eyni zamanda momentli hidrosilindrlər və ya 
dönmə təsirli hidrosilindrlər adlandırırlar (şəkil 7.28.) 
Ümumiyyətlə, bu hidromühərriklər, həcmi hidravlik maşın olaraq, 
əsas növlərinin quruluşu ilə lövhəli hidromaşınlara yaxındır. 
Döndərici hidrosilindrlər bir, iki və nadir hallarda çoxlövhəli, 
eləcə də şiberli, porşenli və membranlı növlü olurlar.  

Bu hidravlik mühərriklərlə döndərici hərəkəti yaratmaq 
üçün işçi maye növbə ilə onların işçi kameralarına (boşluqlarına) 



verilir. Porşenli (şəkil 7.27, d) və membranlı (şəkil 7.27, e) tipli 
silindrlərdə döndərici hərəkətlər əlavə olunmuş tərtibatlarla: 
porşenli silindrlərdə dişli çarx-reyka ilə və membranlı silindrlərdə 
manivela-oymaq vasitəsilə yerinə yetirilir.  

Lövhəli döndərici hidromühərriklər ən geniş yayılmışlar ki, 
bunlarda da mühərrikin valı ilə sərt birləşdirilmiş lövhə işçi orqan 
hesab edilir. Bu hidromühərriklər, praktik olaraq, ətalətsizdir və 
böyük burucu momentlər yarada bilir. Bu isə intiqal 
mexanizmlərinin kinematikasını xeyli dərəcədə sadələşdirir. Öz 
sadəliyinə, kiçik ölçülərinə və yüksək etibarlığına görə döndərici 
hidravlik mühərriklər səyyar tikinti maşınlarında və nəqliyyat 
hidravlik intiqallarında geniş istifadə olunur. 

Bu tipli hidravlik mühərriklər adətən təzyiqi 10...16 MPa-la 
olan hidravlik intiqallarda tətbiq olunur. Təmasda olan kameralar 
arasında həcmi itkilərin qabağını etibarlı almaq üçün onlarda 
xüsusi tipli kipləşdiricilər tətbiq olunur.  

Döndərici hidrosilindr gövdə 1 və lövhəni 3 (kürəyi) aparan 
döngə valından 2 ibarətdir (şəkil 7.29, a). Halqavarı boşluq sıxıcı 
elementin 4 yayının 5 kiplik yaratmasını təmin edən arakəsmə ilə 
bölünmüşdür.  

İşçi maye təzyiq altında A boşluğuna daxil olub, lövhəyə 
təsir edir və nəticədə val ilə lövhə dönür (adətən 270...280o-dən 
çox olmayaraq). B boşluğunda olan maye oranı tərk edir. Maye 
veriminin istiqamətini dəyişdikdə val əks istiqamətdə fırlanacaq, 
maye təzyiq altında B boşluğuna daxil olacaq, A boşluğunda 
yerləşən maye isə oranı tərk edəcəkdir.  

Lövhələrin sayından asılı olaraq, silindrdə iki və ya çox  
qövslü  kameralar yarana bilər.  

Bu silindrlərin konstruksiya edilməsində də və 
hesablanmasında da əsas etibarilə boşluqların kipliyini saxlamaq 
üçün yan hissələrin möhkəmliyini təmin etmək olunmanın nəzərə 
almaq vacibdir. 

Dönmə hidrosilindrin sərfinin onun lövhəsinin təzyiq 
mərkəzinin çevrəvi xətti sürətindən asılılığı aşağıdakı kimidir 
(şəkil 7.30): 



Q =
щяжη
1 vr Fl ,                                (7.58) 

burada Fl – lövhənin işçi sahəsidir, vr – lövhənin təzyiq 
mərkəzinin çevrəvi xətti sürətidir. 

Buradan, hidrosilindrin sərfindən asılı olaraq, lövhənin xətti 
sürəti 

l
r F

Q щяжη
=v .                                  (7.59) 

Lövhənin işçi sahəsi Fl: 

Fl =  (R – r) b.                             (7.60) 

Burada b – lövhənin enidir. 
Lövhənin bucaq sürəti: 

ω = 
l

r
R
v ,                                    (7.61) 

harada Rl – lövhənin təzyiq mərkəzinin valın mərkəzinə qədər 
olan məsafəsidir: 

Rl =  
2

rR + .                                  (7.62) 

 Rl qiymətini yerinə qoyduqda, alarıq: 

ω = 
rR

r
+
v2 ,                                   (7.63) 

və sərfin qiymətinin nəzərə alaraq, valın bucaq sürətinin qiymətini 
aşağıdakı kimi tapırıq: 

brR
Q
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2

22 −
= щяжηω                                 (7.64) 

Mexaniki itkiləri nəzərə almaqla döndərici hidrosilindrin 
valındakı moment: 



M = (p1 – p2)Fl R ηmex                          (7.65) 

Burada p1 və p2 işçi mayenin uyğun olaraq A və B 
kameralarındakı (p1>p2) təzyiqlərdir. 

p1 >> p2 olduqda p1 – p2 ≈ p1 = pg qəbul etmək olar və Fl və 
R qiymətlərini nəzərə alaraq, tapırıq:  

M = pgb 
2

22 rR −  ηmex                          (7.66) 

Dörd kameralı ikilövhəli hidromühərriklərdə alınan moment 
2 dəfə artır, lakin bucaq sürəti isə azalır. İkilövhəli döndərici 
silindrlərlə 30 MPa təzyiqdə 4·104 Nm burucu moment və 140o 
bucaq dönməsi yaradıla bilər. 

Çoxlövhəli döndərici silindrlərlə yaradıla bilən moment: 

M = z pgb 
2

22 rR −  ηmex = z pgb 
8

22 dD −  ηmex,          (7.67) 

valın bucaq sürəti isə: 
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22 −
= щяжη ,                 (7.68) 

burada z – lövhələrinin sayı; D – statorun daxili diametri; d – 
rotorun xarici diametrdir. 

Üçlövhəli döndərici silindrlərlə 30 MPa təzyiqdə 6·104 Nm 
burucu moment və yalnız 70o bucaq dönməsi yaradıla bilər. 

Çoxlövhəli döndərici hidravlik mühərriklərin istehsalı 
onların daxili sızmalarının qarşısını almaq üçün konstruksiyanın 
mürəkkəbləşdirilməsinə görə müəyyən dərəcədə çətinləşir.  

Dönmə hidrosilindrlərində lövhənin silindrin daxili səthinə 
sıxılması işçi kameradan lövhələrdəki kanallar ilə verilən maye 
itkisinin hesabına əldə edilə bilər. Belə hidromühərriklərin 
hazırlanmasında əsas çətinlik rotor başlarının etibarlı kipliyinin 
əldə edilməsidir. Başlarda sürtünmə və sızmanın olması enerji 
itkisinin əsasını təşkil edir. Kipləşdirici lövhə sürtünməni 



azaltmaq üçün hazırlanır ki, bu da hidrostatik 
müvazinətləşdiricidir (şəkil 7.31 a). Bunun üçün, rotorda yerləşən  
və radial istiqamətdə hərəkət edə bilən lövhənin a alt hissəsinə b 
işçi kamerasından təzyiq altında maye verilir (şəkil 7.31, a). 
Bunun nəticəsində, mərkəzdənqaçma və maye təzyiqi ilə yaranan 
qüvvələrlə lövhənin sürtünən hissəsi gövdəyə sıxışdırılır.  
Sıxışdırıcı qüvvəni artırmaq üçün çox vaxt lövhənin altında 
xüsusi yay da yerləşdirilir (şəkil 7.31, c).  Sürtünmə qüvvələrin 
azaltmaq üçün lövhənin daxilində olan kanaldan d sürtünmə   
nöqtələrinə c işçi maye verilir (şəkil 7.31, b və c).  

Lövhəni gövdəyə sıxışdırıcı qüvvəsini belə tapmaq olar: 

P = (pg – por)f  = (pg – por)bs,                (7.69) 

burada  pg  – silindrinin girişində işçi mayenin təzyiqi; por – 
lövhənin gövdəyə sürtünən yerində (lövhənin baş hissəsində) orta 
təzyiq;  f  –  lövhənin gövdəyə sürtünən baş hissəsinin səthi 
(lövhənin yan səthi); b – lövhənin eni; s – lövhənin qalınlığıdır. 

 Lövhənin gövdəyə sürtünən yerində orta təzyiq aşağıdakı 
kimi qəbul etmək olar: 

2
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−
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Çox kameralı sistemlər rotorun dönmə bucağını azaltdığı 
üçün çox az hallarda kameranın sayı dörddən artıq götürülür 

 

7.3. Digər tipli döndərici hidravlik mühərriklər 

İrəli-geri hərəkətini yellənən bucaq hərəkətlərinə çevirmək 
üçün (adətən ϕ = ± 30o ətrafında) çarxqolu-sürgüqolu  
mexanizmdə istifadə etmək olar (şəkil 7.32). Bu tipli 
mexanizmlər avtomobil və təyyarə sükan qurğularında geniş 
yayılmışdır. İşçi maye növbə ilə silindrin 1 sağ və ya sol 
boşluqlarına daxil olmaqla porşeni irəli-geri hərəkətə gətirir, hansı 
ki qol 2 vasitəsilə çıxış bəndini 3  döndərir.  

Çıxış bəndinin bucaq sürəti: 



Fl
Q щяжηω =                                 (7.71) 

haradakı Q – işçi mayenin sərfi; F – porşenin işçi sahəsi, 

4
dF π

=
2

; d – porşenin diametri; l – çarxqolunun 2 radiusu; ηhəc – 

silindrin həcmi FİƏ-dır. 
 Döndəricinin valında burucu moment: 

M = FlDp ηmex= FlD(p1 – p2)ηmex ,            (7.72) 

burada  p1,  p2 –  silindrin girişində və axıtma xəttində təzyiqlər; 
ηmex – silindrin mexaniki FİƏ-dır. 
 İrəli-geri hərəkətini yellənən bucaq hərəkətlərinə çevirmək 
üçün digər döndərici mexanizmin sxemi şəkil 7.33-də göstərilib. 
Bu mexanizmdə iki porşenin irəli-geri hərəkətlərini çıxış valının 
bucaq hərəkətinə çevirmək üçün  manivela tərtibatından istifadə 
olunur. 
 Güc silindrlərinin irəli-geri hərəkətlərini dönmə hərəkətinə 
çevirmək üçün dişli çarxlı-reykalı (şəkil 7.34) və vintli 
mexanizmlərdən də istifadə olunur. Dişli çarxlı-reykalı 
mexanizmlərdə adətən çıxış valının dönmə bucağı 360o-dən artıq 
olmur. Dişli çarxın valında burucu moment: 

242
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mexmex ηπη dpd DD

pDPM == ;             (7.73) 

bucaq sürəti isə: 

dpDD
Q

2
8
π

ηω щяж=  ,                               (7.74) 

haradakı Dp –  porşenin diametri; Dd – dişlə çarxın başlanğıc 
diametri ; p – silindrdə təzyiq düşküsü;  Q – işçi mayenin sərfi;  
ηmex ,  ηhəc – silindrin mexaniki və həcmi FİƏ-ları. 
 

 



Misal 7.1. 

Hidravlik intiqalının pnom = 6,3 MPa təzyiqi ilə porşen 
boşluğu tərəfindən işləyən güc ikitəsirli silindrinin diametrin 
verilənlərə görə təyin etməli: hidravlik silindrinin ştokuna təsir 
edən statik yük (faydalı yükü R, kipkəclərdə T və axıtma xəttə 
yaranan Pəks qüvvələri nəzərə almaqla) Pst = 8000 N = 8,0 kN; 
ştokun maksimal sürəti vmax = 0,5 m/san; ştokun 0-dan maksimal 
sürəti vmax yığma vaxtı Δt = 0,1 san, hərəkətə gətirilən kütlə mg = 
500 kq-dır. 

 
Həlli.  
Ştokun sürəti yığma zamanı əmələ gələn ətalət (dinamiki) 

qüvvəsi Pd: 

Pd = mg a, = mg tΔ
maxv  =

1,0
05,0500 − = 2500 N. 

Sürəti yığma zamanı porşenə təsir edən qüvvə Pp: 

Pp  = Pst + Pd  = 8000 + 2500 = 10500 N. 

və porşenin təcili:  

a  = 
tΔ

maxv = 
1,0

05,0 − = 5 m/san2 

Porşenin Δl məsafəni dəf etdikdən sonra qərarlaşmış 
hərəkəti baş verir: 

  Δl = 
2

1,05
2

22 ⋅
=

Δta = 0,025 m = 2,5 sm. 

və porşenə təsir edən sonrakı qüvvə yalnız Pst olur. 
Hidravlik silindrin diametrinin təyin etmək üçün iş zamanı 

porşenlə yaradılan maksimal qüvvəni Pp nəzərə almaq lazımdır: 

3,1
103,614,3

10500444
6⋅⋅

⋅
=== k

p
P

kFD
nom

p

ππ
 = 0,0525 m.                           



Burada k – ilkin olaraq, itkiləri (güc silindrə qədər və silindrdən 
sonra işçi mayenin təzyiq düşküsü, silindrdəki sızmalar və s.)  
nəzərə alan əmsaldır, k = 1,1...1,3.  

Məlumat (sorğu) kitablarda verilən cədvəllərdən yaxın olan 
böyük standart diametri qəbul edirik: D = 63 mm.  

Hidravlik silindrin sərfi: 

Q = vmax F = vmax 0,14
063,014,35,0

4

22

⋅
⋅

=
щяжη

π D = 

= 0,00156 m3/san = 0,16  dm3/san. 

Hidravlik silindrin gücü: 
– sürəti yığma zamanı: 

N = Pp vmax = 10500 · 0,5 = 5250 Vt = 5,25 kVt 

– qərarlaşmış hərəkət zamanı 

N = Pst vmax = 8000 · 0,5 = 4000 Vt = 4,0 kVt 
 



 
Şəkil 7.1. İrəli-geri hərəkəti hidravlik silindrlərin növləri 

a – porşenli birtəsirli birtərəfli ştokla;  b – porşenli ikitəsirli birtərəfli 
ştokla;  c – porşenli ikitəsirli ikitərəfli ştokla; 

d – birtəsirli plunjerli; e – birtəsirli teleskopik; 
f – ikitəsirli membranlı;  g) birtəsirli silfonlu. 



  
Şəkil 7.2. Unifikasiya olunmuş ştanqlı nasos qurğusunun  

birtərəfli ştoklu ikitəsirli hidravlik silindri. 

1 − çirk yığan (mühafizə) kipkəc; 2 – ştok kipkəci; 3 – aşağı qapaq;  
4, 9 – flanslar; 5 – ştok; 6 – porşen kipkəci; 7 – porşen; 8 –  silindr gövdəsi 
(silindr); 10  – yuxarı qapaq; 11 – qayka; 12 – əks qayka; 13, 14 – ştuserlər. 

 



 
Şəkil 7.3. Birtəsirli birtərəfli ştoklu hidravlik silindrin sxemi 

1 – ştok; 2 – yay; 3 – porşen; 4 – ştokun kipləşdiricisi;  
5 – porşenin kipləşdiricisi 

 

 
Şəkil 7.4. Plunjerli hidravlik silindrin sxemi 

1 – plunjer; 2 – silindrinin gövdəsi; 3 – plunjerin kipləşdiricisi  
 

 
Şəkil 7.5. Birtəsirli birtərəfli ştoklu hidravlik silindrlərin 

 hərəkət sxemləri  
 



 
 

Şəkil 7.6. İkitəsirli birtərəfli ştoklu hidravlik silindrin  
irəliyə və geriyə hərəkətlərinin sxemi 

1 – ştok; 2 – ştokun kipləşdiricisi; 3 – silindrin gövdəsi;  
4 – porşenin kipləşdiricisi; 5 – porşen  

 

 
Şəkil 7.7. Hidravlik silindrin irəli (a) və geri (b) surətlərinin eyni 

olması üçün onun hidravlik sisteminə  
(diferensial) qoşulma sxemi. 



 
 

Şəkil 7.8. Güc hidravlik silindrinin açılmış vəziyyətdə  
ölçülərinə dair sxem 

 

 
Şəkil 7.9. İki səviyyədə qüvvəni gücləndirən üçsürətli 

hidrosilindrin sxemi  

1, 2, 3  – işçi mayenin gətirmə və boşalma kanalları; 
 4, 5, 6 – silindrin  işçi kameraları  



 
Şəkil 7.10. Qoşalanmış  (tandem) hidravlik silindrlərin  

hidravlik sisteminə qoşulma sxemi. 

 
Şəkil 7.11. Birtərəfli ştoklu ikitəsirli hidravlik silindrin 

 dempfer qurğusunun prinsipial sxemi 

 
 

Şəkil 7. 12.  Dəzgahın kəsmə alətinin  hidravlik güc silindrin  
dempfer tərtibatlarla birgə konstruksiyası 

 
1, 2, 8 – kipkəclər; 3 –  ştok tərəfdəki qapaq;  

4,10 – dempfer tərtibatı;  5 – ştok; 6 – silindrinin gövdəsi;  
 7 – porşen; 9 – porşen boşluğu tərəfdəki qapaq. 



 
 

 
 

Şəkil 7.13. Porşenin çıxıntısının metal kipləşdirici həlqə ilə təchiz 
olunmuş dempfer qurğusu 

1 – metaldan kipləşdirici həlqə; 2 – tənzimləyici drossel; 3 – əks klapan 
 

 

 
 

Şəkil 7.14.  Hidravlik güc silindrinin dempferinin   
hesabına dair sxem 

 



 

 
Şəkil 7.15. Teleskopik silindrin sxemi (birinci silindrə işçi maye 

ştokdan verilir) 
 

 
 

Şəkil 7.16. Hidravlik domkratın konstruksiyasının sxemi 
(birinci silindrə işçi maye onun qapağından verilir) 



 

Şəkil 7.17. Hidarvlik silindrlərin ştoklarının (a və b) və 
porşenlərinin (c və d) kipləşəşdiriciləri 

a – yumru həlqəli rezindən;  b – V- şəkilli manjetli;  
c,  d – iki tərəfli manjetli. 



 
Şəkil 7.18. Hidravlik güc silindrlərinin metal həlqələrlə 

kipləşdirilməsi 
1–  silindrin gövdəsi; 2 –  kipləşdirici həlqə; 3 – porşen; 

ph – həlqənin səthində təzyiq 
 
 

 
 

Şəkil 7.19. Hidravlik güc silindrlərinin rezin manjetlərlə 
kipləşdirilməsi və manjetlərdə eni boyu təzyiqin paylanması 

 



 
Şəkil 7.20. Neft mədən borudöşəyən qurğusunun  

tirinin hidravlik güc silindri 

1 – asqı; 2, 20 –  yastıqlar; 3 –  bağlayıcı şplint; 4 –  çirkə və zibilə qarşı 
kipləşdirici;  5 – dəlikli silindr qapağı; 6 –  həlqə; 7, 8 – kipləşdirici həlqə;  
 9 – preslənmiş oymaq; 10 – flans; 11 – kipləşdirici manjet; 12 – silindrin 

gövdəsi; 13 – ştok; 14 – dayaq həlqəsi; 15 – kipləşdirici manjetlər;  
16 – porşen; 17 – kipləşdirici həlqə; 18 – qayka; 19 – asqılı qapaq 

 

 
Şəkil 7.21. Sapfalar vasitəsilə qidalanan  
güc hidravlik silindrinin konstruksiyası 

1, 3 – sapfalar; 2, 4 –  silindrin dayaqları; 5, 6 – maye axının gətirmə və 
axıtma xətlə; 7 –  ştok boşluğunun qidalandırıcı dəliyi; 

 8 – porşen boşluğunun qidalandırıcı dəliyi. 
 



 
 
 
 

 
 

 
Şəkil 7. 22. Neft-mədən səyyar qurğularında tətbiq olunan ştok vasitəsilə qidalanan  

güc silindrlərinin konstruksiyası   
1 − daxili boş ştok; 2 − ştok başlığı ; 3, 4   − qidalandırıcı və boşaldıcı dəliklər;  

5 − ştokun daxilində borucuq  



 
Şəkil 7.23. İkipilləli teleskopik silindrin konstruksiyası 

1 – xarici silindrin porşeni və eyni zamanda daxili silindrin gövdəsi; 2 – xarici silindrin gövdəsi; 3 – daxili silindrin 
porşenlə ştoku; 4 – ştok asqısı; 5,  9, 12 – maye axınlarının kanalları; 6 – konuslu klapan; 8 – məhdudlaşdırıcı dayaq; 

10 – mərkəzi borucuq; 11 – maye axını üçün dəlik. 



Şəkil 7.24 
 Hidravlik teleskopik 

domkrat 
1 – dayaq; 2 – daxili 
silindr; 3 – ştok;  
4 – xarici silindr; 
 5 – sakitləşdirici;  
6 – manjet; 7 – həlqə; 
 8 – araqat; 9 – manjet;  
10  –  qapaq;  
11 – domkratın aşağı 
asqısı; 12 – ştuser;  
13 – ştok; 14 – domkratın 
yuxarı asqısı (oynaq);  
15 – oynağın qapağı;  
16 – tıxac; 17 – yay;  
18 – əks klapan;  
19 – aşağı ştuser;  
20 – iynə; 21 – kipləşdirici;  
22 – manjet; 23 – qapaq;  
24, 25 – əks klapanların 
kürələri;  
 26 –  araqat 



 

 
Şəkil 7.25. Kürəkli fiksatorlarla təchiz olunmuş 

 hidravlik silindrin porşeni 
 

1 – yay; 2 – kürələr; 3 – konus səth; 4 – həlqə; 5 – porşen;  
6  və 7 – silindrin işçi boşluqları 

 

 
Şəkil 7.26. Membranlı (a) və silfonlu (b) irəliləmə hərəkətli 

hidravlik mühərriklərin  konstruksiyalarının sxemi 
 



 
Şəkil 7.27. Döndərici hidravlik silindrlər: 

 а – şiberli; b – lövhəli;  c – fiqurlu-şiberli;    
d – porşenli; e –  membranlı. 



 
Şəkil 7.28. İkitərəfli vallı birlövhəli döndərici (momentli) 

hidravlik silindr 
 
 
 

        
a)                                                        b) 

 
 

Şəkil 7.29. Birlövhəli iki kameralı (a) və ikilövhəli dörd kameralı 
döndərici hidravlik mühərriklərin sxemləri  

 
 



 
 
 

Şəkil 7.30. Lövhəli döndərici hidravlik silindrin 
hesablamasına dair sxem 

 
 
 

     
 
                  a)                                   b)                               c) 
 
Şəkil 7.31. Döndərici hidravlik mühərrikin lövhəsinin hidrostatik 

müvazinətləşdirmə üsulu ilə kipləşdirilməsi (a)  
və onun konstruktiv növləri (b) və  (c) 



 
Şəkil 7.32. Sürgüqollu  porşenli döndərici hidravlik 

mühərrik 
 

 

 
Şəkil 7.33. Manivelalı porşenli döndərici hidravlik mühərrik 

 
  

 
Şəkil 7.34. Dişli çarx-reykalı döndərici hidravlik mühərrik  



8. HİDRAVLİK MAŞINLARIN SINAĞI 

Hidravlik maşınların – nasos və hidromühərriklərınin 
sınaqlarının nəticəsində adətən nasoslarda basqı və kavitasiya 
xarakteristikalarının, hidromotorlarda yüklənmə və tənzim etmə 
xarakteristikalarının, hidravlik silindrlərdə onların 
möhkəmliyinin, sürtünmə qüvvələrinin, mexaniki FİƏ-n müəyyən 
edilməsindən ibarətdir. 

Yeni layihələndirilmiş və yeni quruluş konstruksiyalı 
hidravlik maşın hazırlandıqdan sonra digər tədqiqatlara aşağıda 
göstərilən yoxlamalar və tədqiqatlar da aparılır; məsələn, nasosun 
vurma xəttində təzyiqin dəyişilmə döyüntüsünün ölçülməsi, 
verilmiş sikldə pik yükünün tədqiqi, yük altında işə buraxılma və 
s. aparılır Bu tədqiqatlar xüsusi metodlarla xüsusi qurğularda 
aparılır. Səsin dəyişilməsi və onun spektral tərkibi akustik 
kameralalı stendində aparılır. 

8.1. Həcmi nasosların sınağı 

Nasosun əsas parametrlərini: verim, basqı, güc, faydalı iş 
əmsalı və kavitasiya xarakteristikalarını çıxarmaq üçün şəkil 8.1-
də göstərilmiş nümunəvi sınaq qurğusundan istifadə olunur. 

Tədqiq olunan nasosun 17 verimini ölçmək üçün çəndən 1 
qırıq-qırıq xətlə göstərilib, əl ilə idarə olunan hidravlik 
paylayıcıdan 9 və saniyəölçəndən istifadə etmək olar. 

Nasosun valının dövrlər sayı taxometr 15 ilə ölçülür. 
Vurucu boruda təzyiq basqı klapanı 12 vasitəsilə sabit saxlanılır 
və dempferli 14 manometr 13 vasitəsilə nəzarət edilir. 

Hidravlik paylayıcı 9 elə olmalıdır ki, nasosun 17 vurma 
borusunu ölçü çəninə qoşduqda hidravlik sistemdə hidravlik 
zərbənin əmələ gəlməməsi üçün, mayenin axması kəsilməməlidir. 

Tədqiqat zamanı ölçü çəni əvəzinə xüsusi sərfölçən tətbiq 
edilərsə tədqiqatlar müddəti xeyli azalır. Belə tipli sərfölçənlərdən 
həcmi sərfölçənlərdir. 

Şəkil 8.1-də göstərilən sxemdə verimi ölçmək üçün 
voltmetrli 6 taxogeneratorla birləşmiş həcmi hidromotor 3 tətbiq 
edilmişdir. Voltmetrin şkalaları birbaşa sərfi göstərir. Xüsusi 



dəyişdirici açarın 5 tətbiq edilməsi hidromotorun 3 istənilən 
fırlanma istiqamətində ölçü aparmağa imkan verir. Ölçünün 
diapazonunu artırmaq üçün elektrik açarından 7 istifadə edilir. 
Bunun köməyi ilə böyük sərfləri ölçdükdə voltmetrə əlavə 
müqavimət 8 qatmaq olar. Onda iki şkala olmalıdır.  

Tətbiq olunan nasosu yükdən qorumaq üçün stendin 
sxemində qoruyucu  klapan 2 yerləşdirilib. İşçi mayeni lazimi 
temperatura qədər azaltmaq üçün içərisindən su keçən soyuducu 
spiral boru 22, ventilyatorla 11 soyudulan radiator 10 
qoyulmuşdur. İşçi mayenin istiliyi termometr 21 vasitəsilə 
ölçülür.  

Nasosun müxtəlif vurma təzyiqlərlndə ölçülmüş veriminin 
və dövrlər sayının qiymətlərini aşağıdakı tənlikdə yerinə yazıb, 
nasosun həcmi FİƏ-nı alırıq: 

n

n

nq
Q

n
n

hяг
щяж =η ,                                (8.1) 

burada ηn həc – nasosun həcmi FİƏ-lı: Qn həq – nasosun həqiqi  
verimi, m3/san ilə, nn – nasosun həqiqi veriminə uyğun valın bir 
saniyədəki dövrlər sayı, qn – nasosun işçi həcmidir, m3 ilə (xüsusi 
üsulla tapılır). Hesablanan nasosun həcmi FİƏ-nın qiymətləri  ηn 

həc  vurma təzyiqindən asılılığınıηn həc = f(p) qurmaq imkan verir. 
Kavitasiya xarakteristikasını çıxarmaq üçün nasosun 17 

sorucu borusundakı drosseldən 20 və vakuummetrdən 19 istifadə 
edilir. 

Nasosun valındakı fırladıcı moment motor-tərəzi 16 ilə 
müəyyən olunur. Qoldakı yük tərəzi 18 ilə ölçülür. Fırladıcı 
moment aşağıdakı düsturla hesablanır: 

( )LGGM mvn −= ,                              (8.2) 

burada G və Gm – nasos işlədikdə və işləmədikdə motor tərəzinin 
qolundakı yükün yaratdığı qüvvədir, N ilə; L – motor tərəzinin 
qoludur, m. 



Göstərilən stenddə müxtəlif vurma təzyiqlərində aparılan 
ölçmələrə görə aşağıdakı parametrlər hesablanır: 

– nasosla tələb olunan güc Nnv = Nn (nasosun valındakı güc): 

1000
2 nvn

n
nM

N
π

=  , kVt;                           (8.3) 

burada Mn v – nasosun valındakı orta həqiqi fırladıcı moment, Nm  
ilə;  nn – həqiqi verimə uyğun olan nasosun valındakı saniyədəki 
dövrlər sayıdır; 

– nasosun faydalı (effektiv) gücü Nnf:  

щягnnfn QHgN ρ= , kVt ;                        (8.4)  
burada Qn həq – nasosun həqiqi verimdir, m3/san; Hn – nasosun 
baskı hündürlüyü, m-lə;  

– nasosun tam FİƏ: 

vn

fn
n N

N
=η ;                                      (8.5) 

– nasosun mexaniki FİƏ: 

щяжn

n
mexn η

ηη = .                                 (8.6) 

Nasosun tələb etdiyi gücü göstərilən üsuldan daha az 
dəqiqliklə voltmetr və ampermetr (və ya elektrik gücölçən – 
vattmetr) vasitəsilə elektrik mühərrikinin gücünü ölçməklə də 
təyin etmək olar. Bu zaman elektrik mühərrikinin FİƏ məlum 
olmalıdır:  

Nnv = Ne.⋅ηe ,                                  (8.7) 

burada Ne..– elektrik şəbəkəsinə qoşulma üsulundan asılı olaraq  
elektrik mühərrikinin tələb etdiyi gücdür və aşağıdakı kimi tapılır: 

1000
3 ϕcos⋅⋅⋅

=
IUNe

 ,                             (8.8)         



burada I – cərəyan şiddəti, A; U – elektrik şəbəkəsindəki 
gərginlik, V; cos ϕ  və ηe. – elektrik mühərrikinin güc əmsalı və 
FİƏ-dır. 

Həcmi hidravlik nasosların sınağı haqqında daha geniş 
məlumat həcmi hidravlik maşınlarına aid laboratoriya dərs 
vəsaitlərində əldə etmək olar.  

8.2. Həcmi hidravlik motorların sınağı 

Hidromotorların xarakteristikasını çıxarmaq üçün 8.2 
şəkilində göstərilmiş nümunəvi stenddən istifadə olunur. Tədqiq 
edilən hidromotor 1 tənzimlənən drossellə birgə işləyən 
tənzimlənməyən həcmi nasosdan (sxemdə göstərilməyib) ya 
qoruyucu klapanla 6 birgə işləyən tənzimlənən nasosdan 4 
qidalana bilər. Hidromotorun sınağı adətən hər iki fırlanma 
istiqamətində aparılır. Bunun üçün sxemə hərəkət istiqamətini 
dəyişdirə bilən reversiv üç vəziyyətli hidravlik paylayıcı 8 əlavə 
edilmişdir ki, bunun da orta vəziyyətində hidromotorun 1 
qidalanması kəsilir. Tədqiq olunan hidromotordan gələn maye 
sərfinin ölçülməsi voltmetrli 13 taxogeneratorlu 11 hidromotorlu 
sərfölçənlə 12 və iki vəziyyətli hidravlik paylayıcının 9 köməyi 
ilə aparılır. Tədqiq olunan hidromotoru müdafiə etmək üçün 
klapan 14 qoyulur.  

Hidromotorda xarici sızmaların (drenajın) miqdarı ΔQx  
ölçü qabında 17 ölçülür.  

Hidromtoru qidalandıran nasosun həqiqi verimi Qn həq 
hidromotorda daxili ΔQd və xarici sızmaları ΔQx nəzərə almaqla,  
bərabərdir: 

Qn həq = Qm = Qms +ΔQx = Qmf  + ΔQd +ΔQx.             (8.9) 

burada Qms – hidromtordan sonra sərfölçənlə qeyd olunan işçi 
mayenin sərfidir, m3/san.  

Hidromtoru valındakı yük zolaq lent şəkilli tormozlanma  
şkifli (qasnaqlı əyləc) 16 tormoz 10 qurğusu vasitəsilə yaradılır. 
Dövrlər sayı taxometr 15 ilə ölçülür. Mayenin təzyiqi manometr 7 
ilə, istiliyi termometr 5 ilə ölçülür. Tormozun qoluna tətbiq 
edilmiş yük tərəzi ilə ölçülür. 



Hidromotorun valındakı faydalı fırladıcı moment Mnv = Mm 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 

Mmv  = (G – Gm)L,  Nm,                   (8.10) 

burada G – tədqiqat zamanı tormoza tətbiq edilən yük, N, yəni 
tərəzinin göstərişidir; Gm – hidromotor saxlandıqda və tormoz 
buraxıldıqda tərəzinin göstərişi, N ilə; L – tormozun qoludur, m 
ilə. 

Göstərilən stenddə hidromotorun valında müxtəlif yüklərdə 
(Mmv) və valın müxtəlif dövrlər sayında nm aparılan ölçmələrinə 
görə hidromotorun əsas parametrlərini hesablamaq olar: 

– faydalı gücü Nm f  = Nm v: 
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=  kVt;                          (8.11) 

–  tələb etdiyi güc: 

1000
mQpN m

m ≈  kVt,                            (8.12) 

burada pm  – hidromtorda işçi mayenin təzyiq düşküsü;  
–  tam FİƏ:  

m

mv
m N

N
=η                                   (8.13) 

–  həcmi FİƏ; 

m

mm
m Q

nq
=щяжη ,                             (8.14) 

burada qm – hidromotorun işçi həcmi, m3 ilə; nm – momenti ilə 
yüklənmiş hidromotorun valının saniyədəki dövrlər sayıdır; 

–  tam FİƏ: 

щяжm

m
mexm η

ηη = .                             (8.15) 



Tələb olunan sınaq parametrlərinin hesablamaları 
nəticəsində hidromotorun yükləmə Mm = f(p), ηm = f(p) və 
tənzimlənmə Mm, = f(n), ηm = f(n) xarakteristikalarını qurmaq 
olar. 

Nasos və hidromotorun etibarlı iş müddətini müəyyən 
etmək üçün onların möhkəmliyi və uzunömürlüyü tədqiq 
olunmalıdır. Maşının iş qabiliyyətini xarakterizə edən əsas 
parametr onların həcmi FİƏ-lıdır. Bunun üçün təcrübə nəticəsində 
həcmi FİƏ-nın müəyyən zaman müddətində dəyişilməsi 
qrafikinin təyin edilməsidir, yəni nasos və ya hidromotorun uzun 
müddətdə işlədikdə onun həcmi FİƏ-nın onların pasportunda 
verilən texniki şərtdə göstərilən qiymətdən aşağı düşməməsinin 
təyinidir. Faktiki istismar şəraitində və həcmi FİƏ-nın qiyməti 
azaldıqda da, əgər nasos öz işini tam saxlayırsa və maşının iş 
parametrlərini, eləcə də siklini təmin edirsə, onda onu 
keyfiyyətsiz  hesab etməyə əsas yoxdur. 

Məsələn, standartlara əsasən lövhəli nasoslarda, verimi 200 
dm3/dəq olduqda, onun uzunömürlülüyü həcmi FİƏ-nın 
qiymətinin nasosun buraxıla bilən həcmi FİƏ-nın qiymətindən 
15%   kimi azalması ilə təyin edilir. 

Nasosun uzunömürlüyü tədqiq edildikdə onun sürtünən 
əsas hissələrinin yeyilməsi, onların yeyilməsinin xüsusiyyəti və 
dərəcəsi müəyyən edilir. Bunun üçün təcrübənin əvvəlində və 
axırında həcmi itkiləri yaradan hissələr mikrometraj və ya çəki 
vasitəsilə yoxlanılır. Hissələrin yeyilməsinin xassəsi və 
qiymətinin təyininin tədqiqi onların ölçülməsi  müəyyən vaxt 
intervallarında aparılır. 

Uzun müddətli işin uzunömürlüyünün müəyyən edilməsi 
üçün aparılan tədqiqat nəticəsində şəkil 8.3-də göstərilmiş tipli 
qrafik qurulmalıdır. Bu qrafik, misal kimi, verimi 35 dm3/dəq 
olan Г12-23 modelli lövhəli nasosa aiddir. Qrafikdə qırıq-qırıq 
xətt texniki şərtdə FİƏ-nın qiymətinə uyğundur. Bu qrafikə əsasən 
demək olar ki, tədqiq edilən polad paylayıcı diskli nasosların, 
həcmi FİƏ-nın qiymətini pasportda göstərilən texniki şərtdən 
aşağı salmayan, iş müddəti təqribən 4000 saatdır. 



Gücü az olan nasos və hidromotorların uzun müddətli işinin 
tədqiqini sxemləri şəkil 8.1 və 8.2-də göstərilən stendlərdə 
aparmaq olar. Gücü yüksək olan maşınların tədqiqində hidravlik 
regenerativ sxemlərdən istifadə etmək lazımdır. Burada nasosun 
vurucu borusu hidromotorla birləşir. Elektrik mühərrikinin valı və 
hər iki maşınların valları bir-biri ilə birləşirlər. Belə sxemlə 
işlədikdə hidromotor gücünün əsas hissəsini nasosun valına 
qaytarır. Elektrik mühərrikinin gücü isə yalnız itkiləri ödəməyə 
qadir olmalıdır. 

 Şəkil 8.4-də regenerativ qurğunun sxemi verilmişdir. 
Burada elektrik mühərriki 1 nasosun 3 və hidromotorla 14 
birləşmiş valı qayış və ya tekstropla şkif-mufta 2 vasitəsilə 
fırladır. Ən mükəmməl sxem iki tərəfli valı olan elektrik 
mühərriklə olandır ki, bunlar da nasos və hidromotorun valındakı 
radial yükü, qayış və ya tekstropla olan ötürücülərdəki itkiləri yox 
edir. 

Boru kəmərinə 4 nasosun təzyiqini tənzim edən klapan 5 
birləşmişdir. Hidromtorun boru kəməri 13 ondan mayeni xaric 
edən paylayıcı 12 ilə birləşir. Paylayıcının vəziyyətindən asılı 
olaraq hidromotordan xaric olan işçi maye axınını əsas 10 və ölçü 
çəninə 11 yönəltmək olar. Klapanın 5 axıdıcı ştuseri 8 paylayıcı 
vasitəsilə boru kəməri ilə 13 və ya ölçü çəni 9 ilə birləşə bilər. 
Nasosun və hidromotorun gövdələrinin xarici sızmaları əsas çənə 
10 axıdılır. Hidromotordan sızan maye miqdarını zolotniki 7 işə 
qoşmaqla ölçü çənində 6 ölçmək olar. 

İşçi təzyiqdə və işçi mayenin ən yüksək temperaturunda 
vurucu boruda təzyiq yaratmaq üçün nasosun əsas faktiki verimi 
Qnf  hidromotordan keçən maye sərfindən Qm = qmnn, (burada qm –
hidromotorun işçi həcmidir, nn – valın fırlanmasının dövrlər sayı), 
yəni valın bir dövründə nasosun işçi kamerasının boşalmış və 
motorun işçi maye ilə dolan həcmindən böyük olmalıdır. Bu 
sərflərin fərqi Qnf − Qm hidromotordakı sızmanın ΔQm  – 
qiymətindən asılıdır. Sistemdə tələb olunan təzyiqi təmin etmək 
üçün Qnf – Qm fərqini ΔQm-dən böyük seçmək lazımdır. İşçi 
təzyiqin böyük qiymətində bu fərq ΔQ  = 3…5 dm3/dəq qədər 



götürülür. qk – ölçü çənində 9 ölçülən klapandan 5 axan işçi 
mayenin sərfidir. 

Odur ki, 
QQQQ mmfn Δ+Δ=− .                       (8.16) 

p təzyiqində mexaniki itkiləri çıxdıqdan sonra qurulmuş 
klapan və mufta ilə nasosa ötürülən hidromotorun gücü 
bərabərdir: 

1000
m

m
pQN = ,  kVt .                           (8.17) 

Rekuperasiya (bərpa) qurğuları üçün yenidən istifadə edilən 
mexaniki itkiləri nəzərə almadıqda nasosu hərəkətə gətirmək üçün 
gücü bərabərdir:  

( )
1000

nfn
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QQp
N

Δ+
= , kVt.                       (8.18) 

Burada ΔQn – nasosda sızan maye sərfidir, m3/san.  
Nəticədə, ötürücü elektrik mühərrikinin valındakı güc: 

Nmüh = Nn – Nm + ΔN.                            (8.19) 

olacaq. Burada ΔN. – qurğuda mexaniki itkidir.  
Nn və Nm  sərf və təzyiqlə ifadə etdikdə, intiqal elektrik 

mühərrikinin gücü tapıla bilər.   

( ) NQQQpN knm
em Δ+

Δ+Δ+Δ
=

1000
.             (8.20) 

Sxemdə göstərilmiş qurğudan nasosun, hidromotorun 
birlikdə və ya tək nasosun uzun müddətli işini müəyyən etmək 
üçün də istifadə etmək olar. 

8.3. Hidravlik güc silindrlərin sınağı 

İstehsal olandan sonra hidravlik güc silindrlər qəbul-təhvil 
sınaqlarında yoxlanılır, istismar zamanı isə onlar periodik 



(vaxtaşırı) sınaqlardan keçirilirlər. Hidravlik silindrlərin sınağı 
dövlət və sahə standartlarına uyğun olaraq aparılır.  

Hidravlik güc silindrlərinə əsas texniki tələbatlar bunlardır: 
–  hidravlik silindr layihə cizgilərinə və texniki şərtlərə uyğun 

olmalıdır; 
–  hidravlik silindr ona uyğun sxeminə görə iş siklini təmin 

etməlidir; 
–  hidravlik silindr qeyd olunmuş texniki şərtlərə uyğun ən kiçik 

və ən böyük təzyiqlərdə normal iş qabiliyyətinə malik olmalıdır; 
 – hidravlik silindrin işçi kameraları arasında porşenin 
həlqələrindən sızmalar texniki şərtlərə uyğun olmalıdır; 
 – hidravlik silindr ştokun hər iki istiqamətində tam addım boyu 
səlis, rəqssiz hərəkətini təmin etməlidir. Porşenin pazlanması qəbul 
olunmazdır; 
  – dempferlər olduqda, hidravlik silindr texniki xarakteristikalara 
uyğun müddətdə səlis  tormozlanma və işə başlama hərəkətlərini təmin 
etməlidir; 
 – emal olunmayan səthlər rənglənməlidir. 

Sınaqlardan əvvəl hidrosilindrlərin hazırlanma tələbatlarına 
uyğunluğu nəzərdən keçirilir. 

Sınaq zamanı güc hidravlik silindrlərin əsas parametrləri 
yoxlanılır, bunlar aşağıdakilardır: 

― işləmə qabiliyyəti; 
― statik və dinamiki yüklənmələrdə hidrosilindr və onun 

elementlərinin möhkəmliyi; 
― yerindən tərpənmə və yüksüz gedişdəki təzyiq; 
― xarici hermetiklik; 
― daxili axıntılar (sızmalar); 
― porşenin qeyri-müntəzəm gedişi; 
― porşenin səlis tormozlanması; 
― etibarlı işləmə müddəti; 
― tam və mexaniki FİƏ-rı. 
Çox vaxt hidravlik silindrlərin bu parametrlərinin hamısının 

bir sınaq qurğusunda yoxlanması mümkün deyil. Buna görə 
hidravlik silindrlərin sınaq qurğuları ümumi və xüsusi olurlar. 

Carı təmir işlərindən sonra hidravlik silindrlərin sınağını şəkil 



8.5-də göstərilən sınaq stendində aparmaq olar. Stendin tərkibinə 
daxildirlər: 1 – tutum, 2 – təzim olunan (və ya tənzim olunmayan 
drossellə birlikdə); 3 – qoruyucu klapan; 4 – ehtiyat zolotnikli 
paylayıcı; 5 – ölçü tutumları; 6 – sızmaları ölçmək üçün 
paylayıcılar; 7 – manometrlər; 8  – sınanan hidravlik silindr; 9 – 
tənzimlənən hidravliki paylayıcı; 10 – qidalandırıcı tutum; 11 – 
əks klapanlar; 12 – yükləyici hidravlik silindr; 13 – sürüşən 
dayaqlar; 14 – ştokları birləşdirici mufta; 15 – termometr.  

Hidravlik silindrin iş qabiliyyəti ən kiçik və ən böyük təzyiqlərdə 
sərfin maksimal qiymətində yoxlanır, ştoka təsir edən qüvvəni   
yükləyici hidravlik silindrlə yaradılır və onun çıxışında olan 
drossel 8 ilə tənzimlənir.   

Hidravlik silindrin işçi kameraları arasında, ştok 
kipləşdiricilərində, digər birləşmələrdə sızmaları porşenin bir neçə 
vəziyyətində (adətən,  3 nöqtədə: başlanğıc, orta və son vəziyyətində) 
yoxlanır.  

Sınaq zamanı işçi mayenin temperaturu +50° С olmalıdır. 
Hidravlik silindrin statik yükləmələrdə möhkəmliyə  sınağı, 

yerindən tərpənmə, yüksüz gediş təzyiqlərinin, xarici və daxili 
sızmaların təyini standart sınaq qurğusunda (şəkil 8.6) aparılır. Bu 
qurğuda seriyalı istehsal edilmiş hidrosilindrlərin sınağında  xətası 
müəyyən olan ölçüsü cihazlarından və xüsusi avadanlıqlardan 
istifadə olunur (məsələn, qəbul-təhvil sınaqlarında təzyiq üçün 
xəta ± 2%, gediş yolu üçün ± 1%, vaxt üçün ±1%, temperatur 
üçün ± 1°C). 

 Möhkəmliyə sınaq zamanı statik yükləmələrdə 
hidrosilindrdə yoxlama təzyiqi 1,5 pnom olmalıdır, silindr təzyiq 
altında 3 dəqiqə qalmalıdır və hər yoxlama 3 dəfə aparmalıdır.  

Hidravlik silindrinin dinamiki yükləmələrdə möhkəmliyə  və 
ştokun dayanıqlılığa sınağı xüsusi sınaq qurğusunda yerinə 
yetirilir. 
 



8.4. Həcmi hidravlik maşınların vəziyyətinin 
termodinamiki üsul ilə təyini 

8.4.1. Həcmi hidravlik maşınların  vəziyyətinin 
 əsas tədqiqi üsulları və onların müqayisəsi 

Həcmi hidravlik maşınlarının işinin tədqiqi və onların 
vəziyyətlərinin təyin olunması istehsal və istismar edən, elmi-
tədqiqat işləri aparan müəssisələrdə hal hazırda müxtəlif üsullarla  
aparılır. Bu üsulların əsas növləri: 

– stato-parametrik üsul – standartlar əsasında işlənmiş 
metodikaya uyğun olaraq hidravlik maşınlarda maye axınının əsas 
parametrləri – təzyiqin və sərfin təyin olunmasına əsaslanır. Bu 
üsulun çatışmayan cəhətləri – böyük əmək və zaman tutumu və  
xüsusi verici cihazların quraşdırmaqdan ötrü boru kəmərinin 
açılması tələbi; 

– amplituda-faza xarakteristikalar üsulu.  Bu üsul hidravlik 
maşınların basqı xətti tərəfdən yükləndiyi hal üçün dalğa 
proseslərinin təhlilinə əsaslanır. Bu üsul hidravlik maşınların 
ümumi texniki vəziyyətini qiymətləndirməkdən ötrü istifadə 
olunur. Hidravlik maşının və onların ayrı-ayrı düyünlərinin 
sərtliyinin dəyişməsinin alınan məlumata təsiri bu üsulun 
çatışmamazlığıdır;  

– keçid xarakteristikalar üsulu. Mürəkkəb hidravlik 
maşınların texniki vəziyyətini təyin etmək üçün istifadə olunur və 
hidrosistemdə ani təzyiq dəyişməsinin funksiyaya təsirinin 
təhlilinə əsaslanır. Keçid prosesləri dinamik xarakter daşıyır və 
yüksək məlumatlıdır. Çatışmayan cəhəti – ayrı-ayrı hidravlik 
maşınların vəziyyətini xarakterizə edən parametrlərin 
seçilməsinin mürəkkəbliyi və nəticədə son alınan məlumata 
hidrosistemin sərtliyinin təsiridir; 

– hidroakustik üsul – hidrosistemin ayrı-ayrı hidravlik 
maşınlarının silkələnmə və akustik səs parametrlərinin təhlilinə 
əsaslanır. Alınmış məlumatların təhlili böyük çətinliklərə məruz 
qalır və kifayət qədər bahalı aparatura tələb olunur; 



– termodinamiki – istilik üsulları – hidravlik sistemə daxil 
olan avadanlıqda temperaturun yayılmasının qiymətləndirilməsi 
və yaxud sistemdə sirkulyasiya olunan işçi mayenin 
temperaturunun dəyişməsinə əsaslanır. Temperaturun dəyişməsi, 
hidrosistemin gücünün bir hissəsinin itkilər kimi istiliyə 
çevrilməsinin nəticəsi olduğundan bu üsul ayrıca hidravlik maşına 
və ya sistemə bütövlükdə də şamil edilə bilər. Temperatur 
hidravlik maşının və ya borunun içərisində və ya üstündə 
quraşdırılmış və hansı bir məsafədə qoyulmuş verici cihazlarla 
ölçülə bilər. Üsulun çatışmayan cəhəti – bəzi hallarda işçi 
mayenin xüsusiyyətlərini bilməsi lazımlığı və hidravlik 
maşınların aşağı təzyiqdə temperatur fərqinin böyük dəqiqliklə 
ölçülməsinə ehtiyacın olmasıdır; 

– işçi mayenin vəziyyətinin analizi üsulu – müxtəlif yollarla 
işçi mayenin içərisində olan yeyilmə məhsullarının miqdarının və 
tərkibinin təyin olunmasına əsaslanır. Üstünlüyü – az 
əməktutumlu olmasıdır. Bu üsul mürəkkəb hidrosistemlərdə olan 
nasazlığın yerini və səbəblərini təyin etməyə imkan vermir, 
istifadə olunan avadanlıq çox bahalıdır.  

Bu üsulların təhlilindən və müqayisəsindən məlum olur ki,  
hidrosistemin və o cümlədən, həcmi hidravlik maşınların 
vəziyyətlərinin diaqnostika olunması üçün ən asan və əlverişli 
sınaq üsulları – stato-parametrik (hidromaşındakı təzyiqlərin, 
sərfin və momentin təyin olunması ilə) və termodinamiki 
üsullardır.  

Termodinamiki üsulunun tətbiqi hidromaşının işçi və 
müəyyən sınaq şəraiti vəziyyətində hidrosistemin müxtəlif 
nöqtələrində işçi mayenin temperaturunun, həm də hidravlik 
maşınların xarici səthlərində vaxta görə temperatur dəyişməsinin 
təhlili və bu dəyişmə tempinin etalon əyriləri ilə müqayisə 
olunmasına əsaslanır. 

Məsələn, hidrosistemdəki həcmi nasosun dövrlər sayı 
dəyişməyirsə, onun sərfin azalması sızmaların artmasına dəlalət 
edir. Buna görə həcmi nasosun vəziyyətinin dəyişməsini vurma və 
boşaltma xətlərində təzyiqin və sərfin dəyişməsi və s. görə təyin 
etmək olar. 



Həcmi hidravlik nasosların sınağının misalında 
termodinamiki üsul ilə onların vəziyyətinin tədqiqini nəzərdən 
keçirək.  

Həcmi nasosun təyinatına uyğun olaraq – mexaniki enerjinin 
nasosun valından maye axınına verilməsi – həcmi nasosun əsas 
parametrləri olan faydalı iş əmsalıdır – FİƏ, hansı ki, nasosun 
vəziyyətinin ümumi effektivliyini müəyyən edir. Nasosun bütün 
düyünlərinin effektivliyi nasosun ümumi FİƏ-na təsir edir. 

Həcmi nasos istismar olunduqca onun ümumi FİƏ ηn onu 
təşkil edənlərin azalması hesabına tədricən azalacaq: 

ηn   =  ηn həc  ηn h  ηn mex                              (8.21) 

harada ki, ηn həc – nasosun həcmi FİƏ; ηn h  – hidravliki FİƏ; ηn mex 
– mexaniki FİƏ-dır. 

Həcmi FİƏ ηn həc nasosun daxili sızmalarının cəmini əks 
etdirir. Həcmi FİƏ ηn həc nasosun tam FİƏ-na daxil olmaqla 
bütövlükdə nasosun daxili vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan 
verir və nasosu sökmədən vəziyyətini müəyyən etmək olur. 

Nəzəri və təcrübi tədqiqatlardan məlumdur ki, sənayedə 
istifadə olunan optimal parametrli həcmi nasoslarda maye 
axınının real temperatur dəyişməsi 1,5...6 oC arasında baş verir və 
bu temperatur dəyişməsini diaqnostika üsulları ilə kifayət qədər 
dəqiq təyin etmək mümkündür. 

Hidravlik maşınların və hidrointiqalların müxtəlif 
diaqnostika üsullarının sənayedə tətbiqi termodinamiki metodlar 
əsasında tam FİƏ-nı ölçmək olur, lakin bu metodlar çox vaxt 
hidrointiqalın ayrı-ayrı hidravlik maşınlara və hidroaparatlara 
diaqnostika olunmasına yönəldilib. Sənayedə tətbiq olunan cihaz 
bloku və cihazlar blokundan ibarət stasionar və daşınar 
hidrotesterlərdən istifadə olunur, məsələn ГТ-2, ПДТ-1 və ПДТ-2 
(Rusiya). Bu cihazlar nasosun tam FİƏ-nı müəyyən etmək 
üçündür. Cihazın şkalası tam FİƏ-nın %-ləri kimi bölünüb. Bu 
cihazlar haqqındakı məlumatlara görə, hidrotesterin yığım 
vahidlərində axında temperatur dəyişməsi xromel-kopel 
termocütləri və 0,5 sinifli   voltmetrlə təyin edilir. İnamlı ehtimal 



dərəcəsi P = 0,992 halı üçün tam FİƏ üçün inamlı aralıq 3σ = ± 
1,1 %-dir. Digər ölkələrdə – ABŞ-da Y93-97, NDC-775, Flow-
Tex PFM-2 tipli daşınan hidrotesterlərin sənayedə istifadə 
təcrübəsi mövcuddur. Lakin bu cihazlar əsasən hidrosistemin və 
onun düyünlərinin əsas parametrlərinin stato-parametrik təhlilə 
görə təyin olunmasına əsaslanır.  

8.4.2. Həcmi nasosun işinin istilik üsulu ilə tədqiqinin  
termodinamiki əsasları  

Həcmi hidravlik nasosların sınağında termodinamiki üsulun 
tətbiqinin nəzəriyyəsinə baxaq. Aşağıdakı mühakimələri 
hidromotorlara və hidravlik intiqallara lazımi dəyişiklərlə  aid 
etmək olar 

Termodinamiki üsulun tətbiqi üçün sınanan həcmi nasosun 
ardınca yükləyici drossel yerləşdirilməlidir, hansı ki şəkil 8.7-də 
göstərilmişdir. Bu hidravlik sistemi nəzərdən keçirək.  

Nasosun tam FİƏ ηn: 
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Δη == ,                               (8.22) 

harada Nn, Nn v – nasosun faydalı və valındakı güc; Δpn – nasosun 
yaratdığı təzyiq; Qn – nasosun sərfi; Mn – nasosun valında 
moment; ωn – nasos valının fırlanmasının bucaq sürətidir. Stato-
parametrik üsul ilə sınaq zamanı bu düstura daxil olan 
parametrləri təyin etməklə həcmi nasosun tam FİƏ qiymətini 
hesablamaq olar.   

Əgər nasosun girişində və drosseldən sonrakı təzyiq 
eynidirsə və əhatə edən mühitlə istilik mübadiləsini nəzər 
almasaq, nasosun valına verilmiş mexaniki enerji Nnv bu 
hidrosistemdə bütövlükdə istiliyə çevrilir ki, bu da maye axınının 
qızmasına sərf olunur və tutuma çatdırılır : 

Nnv = Мn ωn  = ρ ср ΔТ Qn,                     (8.23) 



harada ρ  – işçi mayenin sıxlığı;  cp – işçi mayenin xüsusi istilik 
tutumu; ΔT – nasosda və drosseldəki ümumi temperatur düşküsü 
(mənfi və ya müsbət) (şəkil 8.7). 

Onda nasosun tam FİƏ bəraərdir: 
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Δ
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Axırıncı nisbətdən görünür ki, işçi maye üçün ρ  və cp –nin 
qiyməti məlumdursa, nasosun yaratdığı təzyiqi Δpn təyin edib və 
baxılan hidrosistemdəki işçi mayenin ümumi (nasos və drosseldə) 
temperatur artmasını Δ T-ni ölçüb, nasosun tam FİƏ-nı təyin 
etmək olar. Bu sınaq üsulu stato-parametrik-termodinamiki 
(qarışıq) üsul adlandırmaq olar. 

İşçi maye nasosdan keçərkən (şəkil 8.7) ΔTn  qədər qızır. Bu 
qızma nasosda mexaniki enerjinin bir hissəsinin (ΔT′n) 
müqavimətləri və sürtünmələri dəf etmək üçün itməsi və mayenin 
sıxılmasından ayrılan istilik (ΔTs) hesabına alınır. Beləliklə, 
nasosda mayenin temperaturunun ümumi artımı olacaq: 

  ΔTn = ΔT′n + ΔTs .                              (8.25) 

İşçi maye drosseldən keçəndə temperaturu ΔTdr qədər dəyişir 
ki, bu da iki kəmiyyətdən ibarətdir: drosseldə müqaviməti və 
sürtünməni dəf etmək hesabına sərf olunmuş işdən temperaturun 
artması (ΔT′dr) və drosseldə genişlənmə (Coul-Tomson effekti) 
hesabına temperatur düşməsi  (ΔTg) , yəni: 

   ΔTdr = ΔT′dr  – ΔTg                             (8.26) 

Nasosda və drosseldə təzyiq dəyişmələri Δpn = Δpdr = Δp 
qəbul olunduğundan ΔTs = ΔTg,, yəni nasos və drossel ardıcıl 
birləşdiyindən sıxılma və genişlənmədəki istilik effekti bir-birini 
kompensasiya edir və ümumi temperatur dəyişməsinə təsir etmir. 
Beləliklə (8.25) və (8.26)-nı nəzərə almaqla ΔT  üçün yazmaq 
olar: 

ΔT = ΔTn + ΔTdr = ΔT′dr + ΔT′n.                      (8.27) 



Onda nasosun tam FİƏ üçün yazmaq olar: 
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Axırıncı düsturla nasosun tam FİƏ-nı təyin edə bilməkdən 
ötrü, nasosda və drosseldə ümumi temperatur düşküsü ΔT, 
drosseldəki düşkü ΔTdr, həm də genişlənmədən (sıxılmadan) 
temperatur dəyişməsi ΔTg   məlum olmalıdır.  

Nəzəri və praktiki tədqiqatlar göstərir ki, işçi maye 
hidrointiqalların və onun düyünlərinin (nasosların, 
hidromühərriklərin, hidroaparatların) içərisindən keçərkən gedən 
proseslər yüksək sürətli olmasına görə, təcrübə üçün onları 
dəqiqliklə adiabatik qəbul etmək olar. Ona görə də sıxılma vaxtı 
ayrılan istilik və yaxud genişlənmə vaxtı istiliyin udulması 
nəticəsində axının daxili enerjisinin dəyişməsi ilə baş verir, yəni 
onun temperaturunun dəyişməsi ilə əlaqədardır. 

Termodinamika qanunlarına uyğun maye drosseldən 
keçəndə Coul-Tomson effekti yer alır. 

Entalpiyanın i = f (p,T) olduğunu nəzərə alsaq,  p və  T-nin 
bir birindən asılı olmadığından, entalpiya üçün diferensial tənlik 
aşağıdakı şəkildə yazılar: 
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harada v – işçi mayenin xüsusi həcmidir.  
(8.30) nəzərə alsaq, di üçün (8.29) yazmaq olar:   
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Maye drosseldən keçdikdə və adiabatik prosesə (di = 0) 
riayət olunursa, maye axınınin entalpiyası dəyişmir.  

Onda 
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(8.32)-də Tdr1  və pdr1 – drosselin girişində temperatur və təzyiq; 
Tdr2 və pdr2 – drosselin çıxışında uyğun olaraq temperatur və 
təzyiq; αp – işçi mayenin temperaturdan genişlənmə əmsalıdır. 

(8.32) inteqral tənliyi həll etsək drosseldə temperatur 
dəyişməsi üçün alarıq: 
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burada Tdr – mayenin drosseldə orta temperaturudur. Drosseldə 
mayenin temperaturu Tdr  baxdığımız dəyişmə hüdudlarında cp = 
const  qəbul etsək və mayenin termiki genişlənmə əmsalı 
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v
1α  olmasını nəzərə alsaq və hesab etsək ki, Δ pdr = 

5...10 MPa hüdudlarında  αp-nin qiyməti dəyişməzdir, onda 
alarıq:  

cp⋅ΔTdr = – αp v⋅Tdr1 Δpdr  + v Δpdr.                (8.34) 

Bu tənliyin sağ tərəfindəki birinci toplananı mayenin 
genişlənməsindən asılı olaraq temperaturun düşməsi ilə 
əlaqədardır. Ona görə də yaza bilərik:  
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Oradan da 
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Δpdr = Δpn = Δp  olduğunu nəzərə alaraq, yaza bilərik:                                 
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və bunu (8.35) düsturunda yerinə yazsaq, alarıq:  
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 (8.28)-i nəzərə alıb, dəyişikliklər etsək: 
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Beləliklə, həcmi nasosun vəziyyətini (ümumi FİƏ-nı) 
termodinamiki üsul ilə təyin etməkdən ötrü drosselin girişində 
(nasosun çıxışında) temperatur Tn, nasosda və drosseldə maye 
axınının temperaturunun ümumi dəyişməsini ΔT-ni, drosseldə 
temperatur dəyişməsini ΔTdr, və işçi mayenin termiki genişlənmə 
əmsalını αp-nı bilmək lazımdır. 

8.4.3. Həcmi hidravlik nasosun vəziyyətinin 
termodinamiki üsul ilə təcrübi tədqiqi 

 Həcmi hidravlik – НШ-10 tipli dişli çarxlı nasosun 
vəziyyətinin termodinamiki və müqayisə üçün stato-parametrik 
üsulları ilə ADNA-nın “Hidravlik maşınlar və hidravliki 
intiqallar” kafedrasında aparılan eksperimental tədqiqatlarda 
nasosun vurma təzyiqi pn = 1,5...5,0 MPa hədlərində dəyişmişdir 



və təcrübə zamanı cədvəl 8.2-də göstərilən parametrlər qeyd 
olunmuşdur 

Cədvəl 8.2 

Nasosun işinin tədqiqatı zamanı ölçülən parametrlər 
 

Üsul Stato-parametrik üsul Termodinamiki üsul
Ölçülən və 
hesablanan 
parametrlər 

Δpn ,  Mn , nn , Qn Tn , ΔTn ,ΔTdr  

Təcrübi verilənlərin işlənməsinin nəticələrinə əsasən 
nasosun tam FİƏ ηn = f(pn) əyriləri tərtib olunmuşdur və 
müqayisə üçün stato-parametrik (punktir xətlə) və termodinamiki 
(tam xətlə) üsullarla alınmış əyrilər şəkil 8.8-də göstərilmişdir.   
 Bu şəkildən görünür ki, bu kəmiyyətlərin yayınması, təzyiq 
düşküsünün kiçik qiyməti istisna olmaqla, ± 2% keçmir, (Δpn = 
1,52 MPa  qiymətində – nisbi səhv (xəta) 2,7 %) hansı ki, praktik 
tədqiqatlar üçün tam məqbuldur. 

Alınan nəticələrin təhlili göstərir ki, həcmi nasosun FİƏ 
təyin edilməsi üçün termodinamiki üsulun istifadəsi, daha geniş 
yayılmış stato-parametrik üsulla tam rəqabətdədir. 

Termodinamiki üsulun çatışmayan cəhəti vəziyyətin 
qiymətləndirilməsinin inteqrallığındadır (yəni, nasosun tam FİƏ 
təşkiledicilərə bölünmür). Lakin, stato-parametrik və termodi-
namiki üsulların uzlaşmasından alınan diaqnostikanın kombinə 
edilmiş üsulunun tətbiqi qeyd olunan çatışmayan cəhətləri aradan 
qaldırmağa imkan verir. 



 
Şəkil 8.1. Nasosun sınağı üçün stend 



 
8.2. Hidravlik motorların nümunəvi sınaq qurğusunun sxemi 



 
 

Şəkil 8.3. Г 12-23 markalı lövhəli nasosun uzunömürlülüyə  
sınağının nəticələri 

 
 
 

 
 
Şəkil 8.4. Nasosların və hidravlik motorların uzunömürlülüyə 

regenerativ sınaq qurğusunun sxemi 
 



 
Şəkil 8.5. Hidravlik silindrlərin sınaq qurğusunun  

prinsipial sxemi 

1 – tutum, 2 – təzim olunan (və ya tənzim olunmayan drossellə birlikdə);  
3 – qoruyucu klapan; 4 – ehtiyat zolotnikli paylayıcı; 5 – ölçü tutumları;  

6 – sızmaları ölçmək üçün paylayıcılar; 7 – manometrlər; 
8  – sınanan hidravlik silindr; 9 – tənzimlənən hidravliki paylayıcı; 

10 – qidalandırıcı tutum; 11 – əks klapanlar; 12 – yükləyici hidravlik 
silindr; 13 – sürüşən dayaqlar; 14 – ştokları birləşdirici mufta;  

15 – termometr. 
 



 
Şəkil 8.6. Güc hidravlik silindrlərin standart sınaq qurğusunun 

 hidravlik sxemi 
 

1 − sınanan hidravlik silindr; 2 − manometr; 3 − ventil,  
4 − ölçü tutumu; 5 − hidravliki paylayıcı; 6 − süzgəc qurğusu;   

7 − termometr; 8 − hidravlik tutum, 9 − nasos,  
10 − istidəyişdirici;  11 − qoruyucu klapan, 12 − filtr 

 



 
Şəkil 8.7. Nasos-yükləyici drossel hidravlik sistemində 

temperatur sahəsi   
 

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

1

2
ηn 

pn. MPa  
1 – stato-parametrik üsul; 2 – termodinamiki üsul 

 
Şəkil 8.8. Stato-parametrik və termodinamiki üsullarla həcmi 

nasosun  tam FİƏ-nın tədqiqatı üzrə eksperimental  
nəticələrin müqayisəsi 

 
 



İŞARƏLƏR VƏ İNDEKSLƏR  
 

İşarələr 
 

ρ  –  sıxlıq; 

ω –  en kəsik sahəsi; 
η –  faydalı iş əmsalı,  FİƏ; 
λ –  hidravlik müqavimət 
əmsalı; 
μ –  sərf əmsalı; 
τ  – zaman, san; 
ω  − bucaq sürəti; 
Δ – fərq işarəsi; 
ν – kinematik özlülük əmsalı; 
ψ – veriminin qeyri-
bərabərlik dərəcəsi; 
σ – verimin qeyri-bərabərlik 
əmsalı; 
ξ – yerli hidravlik müqavimət 
əmsalı; 
α –  sərf (verim) əmsalı 
α, β –  bucaqlar; 
b – dişli çarxın eni; 
D, d – diametr; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F, f – sahələr; 
G – yük; 
H – nasosun basqısı; 
k  –izafi verim əmsalı;  
q – işçi həcm;  
Q – verim, sərf;  
l – uzunluq; 
M  – moment;   
m – modul; 
n – dövrlər sayı; 
N – güc;   
P – qüvvə; 
p – təzyiq;   
R –  faydalı qüvvə; 
S – gediş yolu; 
T – sürtünmə qüvvəsi; 
t – temperatur; 
v – sürət; 
W – həcm; 
z – dişlərin sayı 



İndekslər

a – axıtma; 
at  – atmosfer 
b – böhran; 
c – civə; 
ç  – çıxış 
d  – daxili  
d – dinamik 
d.b. – doymuş buxar; 
dr – drossel; 
e.m – elektrik mühərrik;  
əks –  əks; 
f – faydalı, effektiv; 
g – genişlənmə 
gir,  g – giriş; 
h – hidravlik; 
h, həq – həqiqi; 
həc – həcmi; 
hmex – hidromexaniki 
i – işçi; 
i  – indikator   
in – intiqal; 
k –  klapan; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m – mühərrik, hidravlik 
motor; 
max – maksimum; 
mex – mexanik; 
min – minimum; 
n,  nəz – nəzəri; 
n – nasos 
nom – nominal; 
ö.q. – ötürücü qutu; 
p – porşen;  
s – silindr; 
s – sıxılma; 
s – sorma; 
sın – sınaq 
st – statik; 
su – su;  
sür – sürtünmə; 
ş – ştok; 
t.o. – tələb olunan; 
v – vurma; 
v – val; 
y – yük. 
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ƏLAVƏLƏR 

ƏLAVƏ 1. Həcmi hidravlik maşınların və onların  idarə 
olunma üsullarının hidravlik sxemlərdə işarələri 

Ə.1.1. Nasosların və hidravlik mühərriklərin hidravlik 
sxemlərdə işarələri (cədvəl Ə.1.1). 

Ə.1.2. Nasos-motorların və pnevmomotorların hidravlik 
sxemlərdə işarələri (cədvəl Ə.1.2). 

Ə.1.3. Nasosların növlərinin hidravlik sxemlərdə işarələri 
(cədvəl Ə.1.3). 

Ə.1.4. Hidravlik silindrlərin hidravlik sxemlərdə işarələri 
(cədvəl Ə.1.4).  

Ə.1.5. Nasosların və hidravlik motorların idarəetmə 
üsullarının hidravlik sxemlərdə işarələri (cədvəl Ə.1.5). 

Ə.1.6. Hidravlik sistemlərdə tənzimlənən nasosların işarələri 
(cədvəl Ə.1.6). 

ƏLAVƏ 2. Həcmi rotorlu nasosları seçmək  üçün  
meyarlar (cədvəl  Ə.2). 

ƏLAVƏ 3. Radial-porşenli nasoslar və hidravlik 
motorlar.  

Ə.3.1. Yüksək momentli radial-porşenli MР 1800 markalı 
hidravlik motor (şəkillər: Ə.3.1.1– Ə.3.1.2; cədvəl Ə.3.1.1). 

Bu hidravlik motor yumruqcuqlu vallı, birsıralı,  birtəsirli, 
yastı yan paylayıcılı və tərpənməz hidravlik silindrlər bloklu 
radial-porşenli hidravlik maşın olaraq, tikinti və inşaat 
maşınlarının hidravlik intiqallarında geniş istifadə olunur.  

Ə.3.2. Yüksək momentli radial-porşenli MР 10 markalı 
hidravlik motor (şəkillər:  Ə.3.2.1 – Ə.3.2.5). 

Bu yüksək momentli hidravlik motor ikisıralı,  yeddi təsirli, 
sapfalı paylayıcılı radial-porşenli hidravlik maşın olaraq, qazıma 
rotor və dağ-mədən qurğularının hidravlik intiqallarında istifadə 
olunur.  

 

 



ƏLAVƏ 4. Aksial-porşenli nasoslar və hidravlik 
motorlar 

Ə.4.1 Tənzimlənməyən maili bloklu 310 tipli aksial-porşenli 
hidravlik maşın (nasos və hidravlik motor), onun düyünləri və 
detalları (şəkillər: Ə.4.1.1 – Ə.4.1.5; cədvəllər: Ə.4.1.1 və  
Ə.4.1.2). 

Ə.4.2. Tənzimlənən maili bloklu aksial-porşenli hidravlik 
maşın (313 tipli nasos və 303 tipli hidravlik motor) və onun 
düyünləri (şəkillər: Ə.4.2.1 – Ə.4.2.8; cədvəllər Ə.4.2.1 və 
Ə.4.2.2). 

ƏLAVƏ 5. Lövhəli nasoslar və hidravlik motorlar.  
Ə.5.1. Tənzimlənməyən ikitəsirli lövhəli Г16 tipli reversiv 

(iki istiqamətli) hidravlik motor və onun hissələri (şəkillər Ə.5.1.1 
– Ə.5.1.6; cədvəl Ə.5.1.1). 

Ə.5.2. Tənzimlənən lövhəli Г12-55АМ markalı nasos 
(şəkillər Ə.5.2.1 – Ə.5.1.5; cədvəl Ə.5.2.1). 

ƏLAVƏ 6. Dişli çarxlı nasoslar və hidravlik motorlar.  
Ə 6.1. Xarici ilişməli dişli çarxlı nasoslar və hidravlik 

motorlar. 
Ə.6.1.1. НШ tipli dişli çarxlı nasos (şəkillər Ə.6.1.1 – 

Ə.6.1.3; cədvəl Ə.6.1.1). 
Ə.6.1.2. Bosh Group Rexroth firmasının AZPS seriyalı 

xarici ilişməli dişli çarxlı nasoslarının xarakteristikaları 
(şəkillər Ə.6.1.4 – Ə.6.1.6; cədvəl Ə.6.1.2) 
Ə.6.2. Daxili ilişməli dişli çarxlı nasoslar və hidravlik 

motorlar. 
Ə.6.2.1. Bosh Group Rexroth firmasının FS3 seriyalı  

PGF tipli daxili ilişməli dişli çarxlı nasosları (şəkillər 
Ə.6.2.1 – Ə.6.2.5; cədvəl Ə.6.2.1). 

 
ƏLAVƏ 7. Porşenli (plunjerli) nasoslar 
Ə.7.1. SPM korporasiyasının (USA) THB seriyalı tripleks 

plunjerli  THB-175 markalı nasosu (cədvəl Ə.7.1). 
Ə.7.2. SPM korporasiyasının (USA) QWS seriyalı beş 

plunjerli QWS 3500 markalı nasosu (cədvəl Ə.7.2). 



ƏLAVƏ 8. Hidravlik maşınlara aid əsas anlayışlar və 
onların qəbul olunmuş işarələri 

Ə.8.1. Nasoslara aid (cədvəl Ə.8.1). 
Ə.8.2. Hidravlik mühərriklərə aid (cədvəl Ə.8.2). 

Ə.8.2.1. Hidravlik motorlar üçün (cədvəl Ə.8.2.1).  
Ə.8.2.2. Hidravlik silindrlər üçün (cədvəl Ə.8.2.2) 

 



ƏLAVƏ 1  
 

HƏCMİ HİDRAVLİK MAŞINLARIN  
VƏ ONLARIN  İDARƏ OLUNMA ÜSULLARININ HİDRAVLİK SİSTEMLƏRDƏ İŞARƏLƏRİ 

Cədvəl Ə.1.1 
Ə.1.1. Nasosların və hidravlik mühərriklərin hidravlik sxemlərdə işarələri 

 
Nasoslar Hidravlik mühərriklər (hidravliki motorlar) 

Sabit verimli: Tənzimlənən: Tənzimlənməyən: Tənzimlənən:  

а – biristiqamətli 
(qeyri reversiv) 

 
b – iki istiqamətli 

(reversiv) 

 

а – biristiqamətli 
(qeyri reversiv) 

 
b – iki istiqamətli 

(reversiv) 

 

а – biristiqamətli 
(qeyri reversiv) 

 
b – iki istiqamətli 

(reversiv) 

 

а – biristiqamətli 
(qeyri reversiv) 

 
b – iki istiqamətli 

(reversiv) 

 

Dönmə hərəkətli 
hidravlik silindr: 

 

 



 
 
 

Cədvəl Ə.1.2 
Ə.1.2. Nasos-motorların və pnevmomotorların hidravlik sxemlərdə işarələri 

 
Nasos-motorlar Pnevmomotorlar 

Tənzimlənməyən: Tənzimlənən: Tənzimlənməyən: Tənzimlənən:  

а – biristiqamətli 
axınında 

 
b – axının hər iki 

istiqamətində 

 

а – biristiqamətli 
axınında 

 
b – axının hər iki 

istiqamətində 

 

а – sabit istiqamətli 
axınlı 

 
b – iki istiqamətli 

(reversiv) 

 

а – sabit istiqamətli
axınlı 

 
b – iki istiqamətli 

(reversiv) 

 

Dönmə hərəkətli 
momentli 

pnevmosilindr: 
 

 

 



Cədvəl Ə.1.3 
Ə.1.3. Nasosların növlərinin hidravlik sxemlərdə işarələri 

 
Dişli çarxlı Aksial-porşenli 

Xarici 
ilişməli 

 

Daxili 
ilişməli

 

Vintli 

 

Lövhəli 

 

Radial-porşenli 

 

maili diskli 

 

maili bloklu 

 

Çarxqollu porşenli    

 

 
Cədvəl Ə.1.4 

Ə.1.4. Hidravlik silindrlərin hidravlik sxemlərdə işarələri 
 

İkitəsirli birtərəfli ştoklu 

 

İkitəsirli ikitərəfli ştoklu 

 

İkitəsirli ikikameralı  

 

İkitəsirli teleskopik 

 
Birtəsirli plunjerli 

 

Birtəsirli, yayla qayıdan ştoklu

 

İkitəsirli, ştokdan keçən  
maye ilə qidalanan 

 

İkitəsirli, tənzimlənən iki 
tərəfli dempferli 

 
İkitəsirli, bir tərəfli 

tənzimlənən dempferli 

 

Birtəsirli membranlı 
 

 

Hidravliki gücləndirici  
 bir kameralı 

 

Mexaniki qıfıllı 

 

 
 
 



 
Cədvəl Ə.1.5 

Ə.1.5. Nasosların və hidravlik motorların idarəetmə üsullarının hidravlik sxemlərdə işarələri 
 

İdarəetmə üsulu 
Əl ilə 

 

 

Mexaniki 
(hərəkət edən  

hissə ilə)  

 

Yayla 
 

 

Hidravliki 
 

 

Pnevmatik 
 

 

Elektrohidravliki 
 

 

 
Cədvəl Ə.1.6 

Ə.1.6. Hidravlik sistemlərdə tənzimlənən nasoslarının işarələri 
 

Qeyri reversiv, təzyiqə görə avtomatik tənzimlənən Reversiv, əl ilə tənzimlənən 
 

   

Tənzimlənən, servo 
mexanizmin porşenin 

hərəkəti ilə idarə olunan  

 
 



ƏLAVƏ  2  

      HƏCMİ ROTORLU NASOSLARI SEÇMƏK  ÜÇÜN  MEYARLAR 
Cədvəl  Ə.2 

      
 

 
 

Nasosların növü 
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Xarici ilişməli dişli çarxlı nasoslar 1 2 1 4 3 1 
Daxili ilişməli dişli çarxlı nasoslar 2 2 2 1 2 2 
Herotor tipli nasoslar 2 3 3 2 2 2 
Rotorlu vintli nasoslar  2 3 1 1 1 3 
Birtəsirli lövhəli nasoslar  3 3 3 2 1 2 
İkitəsirli lövhəli nasoslar 3 3 3 2 1 2 
Ekssentrik vallı radial-porşenli nasoslar 2 1 1 3 2 3 
Ekssentrik rotorlu radial-porşenli nasoslar  2 1 1 3 2 3 
Mali bloklu aksial-porşenli nasoslar 2 1 1 3 2 3 
Mali diskli aksial-porşenli nasoslar  2 1 1 3 2 3 

Qiymətlərin  mənası: 
1 – əla / olduqca çox;  2 – yaxşı / çox;  3 – orta; 4 – kafi 

Qeyd: cədvəldə göstərilən qiymətlər nisbidir və nasosun seçimində  
köməkçi parametr kimi istifadə oluna bilər. 



ƏLAVƏ 3 
RADİAL-PORŞENLİ NASOSLAR VƏ HİDRAVLİK 

MOTORLAR 

Əlavə 3.1. Yüksək momentli radial-porşenli  
MР 1800 markalı hidravlik motor (Rusiya) 

 
 
 

Şəkil Ə.3.1.1. Yüksək momentli radial-porşenli 
MР 1800 markalı hidravlik motorun (Rusiya) ümumi görünüşü 

(A–A kəsiyi şəkil Ə.3.1.2-də)  
 



 
 

Şəkil Ə.3.1.2. Yüksək momentli radial-porşenli  
MР 1800 markalı hidravlik motor  (A-A kəsiyi, şəkil Ə.3.1.1) 

 
1 – dayaq həlqəsi; 2 – paylayıcı; 3 – paylayıcının nimçəsi; 4 – qapaq;  

5 – silindr; 6 – sferik seqment; 7, 13 – yaylar; 8 – istiqamətləndirici mil;  
9 – porşen; 10 – dirsəkli (yumruqcuqlu) val; 11 – gövdə; 12 – val 



Cədvəl Ə.3.1.1 
Yüksək momentli radial-porşenli MР 1800 tipli hidravlik mühərriklərin texniki xarakteristikası  

 

Markası Parametrləri 
МР-450 МР-700 МР-1100 МР-1800 МР-2800 МР-4500 МР-7000

İşçi həcmi  q, sm3 451 707 1126 1809 2780 4503 6995 
Girişdə təzyiqi, МPa:   

nominal 21 21 21 21 21 21 21 

maksimal 25 25 25 25 25 25 25 

pik 32 32 32 32 32 32 32 

Dövrlər sayı, dövr/dəq:  
minimal 1,5 1 1 1 1 1 1 
nominal 130 120 100 80 60 40 30 
maksimal 400 340 280 220 170 120 80 

Fırladıcı momenti, N·m:  
nominal təzyiqdə 1340 2110 3380 5440 8370 13550 21050 
maksimal təzyiqdə 1580 2470 3940 6330 9740 15770 24500 

Faydalı nominal gücü, kVt  
nominal təzyiqdə  17,9 26,0 34,7 44,7 51,5 55,6 64,8 
maksimal təzyiqdə  21,1 30,4 40,5 52,0 60,6 64,8 75,5 

Tam FİƏ:  
nominal təzyiqdə  0,84 0,85 0,Й5 0,85 0,85 0,85 0,85 
maksimal təzyiqdə  0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

 



Əlavə 3.2. Yüksək momentli radial-porşenli MР 10 
markalı hidravlik motor (Rusiya) 

 
Şəkil Ə.3.2.1. Yüksək momentli radial-porşenli  

MР 10 markalı hidravlik motor  (Rusiya)  
(A-A kəsiyi, şəkil Ə.3.2.2-də) 



 
Şəkil Ə.3.2.2. Yüksək momentli radial-porşenli  

MР 10 markalı hidravlik motor  (A-A kəsiyi, şəkil Ə.3.2.1-də) 

 
Şəkil Ə.3.2.3. Yüksək momentli radial-porşenli  

MР 10 markalı hidravlik motorunun porşen qrupu 
 



 
Şəkil Ə.3.2.4. Yüksək momentli radial-porşenli  

MР 10 markalı hidravlik motorun porşen qrupunun traversi  
 

 
Şəkil Ə.3.2.5. Yüksək momentli radial-porşenli  

MР 10 markalı hidravlik motorun porşen qrupunun porşeni 
 



ƏLAVƏ 4 
AKSİAL-PORŞENLİ NASOSLAR VƏ HİDRAVLİK MOTORLAR 

Əlavə  Ə.4.1. Tənzimlənməyən maili bloklu 310 tipli aksial-porşenli hidravlik maşın  
(nasos və hidravlik motor), onun düyünləri və hissələri (Rusiya) 

 
Şəkil Ə.4.1.1. Tənzimlənməyən maili bloklu aksial-porşenli hidravlik maşının sxemi: 

1 – val; 2, 10 – qapaqlar; 3 – radial diyircəkli yastıq; 4 – qoşa radial dayaqlı diyircəkli yastıq;  
5 –  gövdə; 6 – sürgüqolu; 7 – porşen; 8 –  silindrlər bloku; 9 – paylayıcı; 10 – mərkəzi mil 



 
Şəkil Ə.4.1.2. Tənzimlənməyən maili bloklu aksial-porşenli hidravlik maşının  

unifikasiya olunmuş sferik paylayıcılı yellənən düyününün  yığımı 



 
 

Şəkil Ə.4.1.3. Aksial-porşenli hidravlik maşının  
porşen qrupunun yığımı 

 

  
a)                                                          b) 

 
Şəkil Ə.4.1.4. Aksial-porşenli hidravlik maşının  

porşen qrupunun yığımının hissələri 

 a – sürgüqolu (şatun); b – porşen  
 



 
Şəkil Ə.4.1.5. Maili bloklu aksial-porşenli hidravlik maşının hidravlik blokunun gövdəsi 



Cədvəl Ə.4.1.1 
Tənzimlənməyən aksial-porşenli 310 tipli nasosların 

 texniki parametrləri 
 

q  işçi həcmli nasoslar üçün qiymətlər,  sm3

Parametr  
12 28 56 80 112 160 250 

İşçi həcmi q, sm3 11,6 28 56 80 112 160 250 

Valın dövrlər sayı n , dəq–1  

minimal  400 400 400 400 400 400 400 

nominal  2400 1920 1500 1500 1200 1200 960 
maksimal (girişin 

minimal təzyiqində)  4000 3000 2500 2240 2000 1750 1500

maksimal (girişin 0,2 
МPа təzyiqində)  6000 4750 3750 3350 3000 2650 2100

Verimi, Q, dm3/dəq         

nominal  26 51 80 114 128 182 228 

maksimal, nmax olduqda  70 133 210 268 336 424 525 
Girişdə minimal təzyiqi, 
МPа   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Çıxışda təzyiqi, МPа   

nominal  20 20 20 20 20 20 20 

maksimal  35 35 35 35 35 35 35 

Gücü (istifadə olunan)N, 
kVt   

nominal  10 18,5 29 41 4$ 66 82,5 

maksimal:  

Δp = 45 МPа  olduqda 49 93 147 187 235 296 367 

Δp = 40 МPа  olduqda 43 83 130 166 209 263 326 

Δp= 35 МPа  olduqda 38 72 114 146 183 230 285 

Δp = 25 МPа  olduqda 27 52 81 104 130 165 204 

Verim əmsalı  0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Tam FİƏ  0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Kütləsi (mayesiz), kq  4 9 17 19,2 29 45 65 
 
 



Cədvəl Ə.4.1.2 
Tənzimlənməyən aksial-porşenli 310 tipli hidravlik motorların 

 texniki parametrləri 
 

q  işçi həcmli hidravlik motorlar üçün 
Parametr 

12 28 56 80 112 160 250 
İşçi həcmi q, sm3 11,6 28 56 80 112 160 250 
Valın dövrlər sayı n , dəq–1:  

minimal 50 50 50 50 50 50 50 
nominal 2400 1920 1800 1500 1200 1200 960 
maksimal (qmax olduqda) 6000 4750 3750 3350 3000 2650 2000

Girişdə təzyiq, МPа :  
nominal 20 20 20 20 20 20 20 
maksimal 32 32 35 35 35 35 35 

Drenaj təzyiqi, МPа 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Çıxışda maksimal təzyiq,  20 20 20 20 20 20 20 
Sərf Q, dm3/dəq:  

nominal 29 56,6 106 126 142 203 252 
maksimal 70 133 210 268 336 424 525 

Fırladıcı moment M , Nm  
nominal 34,7 84 166 240 317 332 475 
maksimal:  
Δp = 45 МPа  olduqda 66 159 318 454 636 909 1420
Δp = 40 МPа  olduqda 58 139 278 397 556 795 1242
Δp = 35 МPа  olduqda 41 99 199 284 397 568 887 
Δp = 25 МPа  olduqda 34 83 165 236 331 472 738 

Nominal güc, kVt 9 16J 32 37,6 42 60 75 
FİƏ  

hidromexaniki 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
tam 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

Kütləsi (mayesiz), kq 4 9 17 19,2 29 45 65 
 



Əlavə Ə.4.2. Tənzimlənən maili bloklu aksial-porşenli hidravlik maşın  
(313 tipli nasos və 303 tipli hidravlik motor) və onun düyünləri (Rusiya) 

 

 
Şəkil Ə. 4.2.1 .  Aksial-porşenli tənzimlənən 313 tipli nasos və 303 tipli hidravlik motor  

1 – val;  2 – silindrlər bloku; 3 – paylayıcı; 4 – qmin-mu tənzimləyici vint; 5 – tənzimləyicinin qapağı; 6 – ling; 
 7 – porşen; 8 – mil; 9 – zolotnik; 10 – tənzimləyicinin gövdəsi ; 11 – stəkan; 12 – qmax -mu tənzimləyici  vint. 



         
  a)                                                                                  b) 

Şəkil Ə.4.2.2. Tənzimlənən bir istiqamətli maili bloklu aksial-porşenli hidravlik maşının (313 tipli 
nasosun və 303 tipli hidravlik motorun) əl ilə tənzimləyici bloku (a) və onun hidravlik sistemə  

qoşulma sxemi (b) 
S – sorma borusu; А – vurma borusu; T – drenaj borusu 



 
Şəkil Ə.4.2.3. Tənzimlənməyən iki istiqamətli hidravlik motorun 
əks-qoruyucu və yuma bloku ilə hidravlik sxeminə qoşulması 

QK – qoruyucu klapanlar; A və B – işçi xətlərin birləşdirilməsi; 
T – drenaj və havanı xaric edən xətlər 

 

 
Şəkil Ə.4.2.4. Ayırma klapanlı və müsbət proporsional hidravliki 
üsulu ilə tənzimlənən rotorlu nasosun hidravlik sxemə qoşulması  

S  və A  – sorma və vurma xətləri; X –  tənzimləmənin idarə olunması xətti 
( pt max  = 3,5 MPa); Y – nasos tənzimləyicisinin xarici mənbədən 

qidalanması ( > 3 MPa); R – havanı xaric etmək üçün dəlik; Z – nasosun 
nizam vinti; V – ayırıcı klapanın tənzimləyici vinti  



 
a)                                                               b) 

Şəkil Ə.4.2.5. Müsbət proporsional hidravliki üsulu ilə 
tənzimlənən rotorlu nasosun xarakteristikası (a) və tənzimləyici 

qrafiki (b) 

  
Şəkil Ə.4.2.6. Ayırma klapanlı və müsbət proporsional hidravliki 

üsulu ilə tənzimlənən rotorlu nasosun hidravlik sxeminə 
qoşulması  

S  və A  – sorma və vurma xətləri; X –  tənzimləmənin idarə olunması xətti 
( pt max  = 3,5 MPa); Y – nasos tənzimləyicisinin xarici mənbədən 

qidalanması ( > 3 MPa); R – havanı xaric etmək üçün dəlik; Z – nasosun 
nizam çarxı; V – ayırıcı klapanının tənzimləyici vinti  



 
a)                                                           b)  

 
Şəkil Ə.4.2.7. Təzyiqə görə tənzimlənən aksial-porşenli nasosun 

xarakteristikası 
 

a –  valdakı gücün (momentin) asılılığı; b – nasosun veriminin asılılığı  
 
 
 

     
 

a)                                                           b)  
 

Şəkil Ə.4.2.8. Nasosun valındakı gücə  görə tənzimlənən aksial-
porşenli nasosun xarakteristikası 

a –  valdakı gücün (momentin) asılılığı; b – nasosun veriminin asılılığı  
 



Aksial-porşenli tənzimlənən 313 tipli nasosların texniki parametrləri 
 Cədvəl Ə.4.2.1 

q  işçi həcmli nasoslar üçün qiymətlər,  sm3
Parametr 12 28 55 56 80 107 112 160 250 

İşçi həcmi q, sm3  
nominal 11,6 28 55 56 56 107 112 160 250 
minimal 0 0 0 16 0 0 31 0 0 

Valın dövrlər sayı n , dəq–1  
nominal 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
minimal 2400 1800 1500 1500 1500 1200 1200 1200 960 
maksimal 4000 3000 2500 2500 2240 2000 2000 1750 1500 

Çıxışda təzyiq, МPа  
nominal 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
maksimal 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Güc N, kVt  
nominal (istifadə olunan) 10 18,5 29 29 41 44 46 66 82,5 
maksimal   

Δρ = 45 МPа  olduqda 49 93 144 147 187 224 235 296 367 
Δρ = 40 МPа  olduqda 43 83 128 130 166 199 209 263 326 
Δρ = 35 МPа  olduqda 38 72 112 114 146 174 183 230 285 
Δρ = 25 МPа  olduqda 27 52 80 81 104 125 130 165 204 

Verim, Q, dm3/dəq  
nominal  26 51 77 80 114 122 128 182 228 
maksimal, nmax olduqda 70 133 206 210 268 321 336 424 525 

Həcmi FİƏ  0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Tam FİƏ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
Kütləsi (mayesiz), kq. 9 15,5 24 22 38 40 37,5 55 85 



Cədvəl Ə.4.2.2 
Tənzimlənən aksial-porşenli 303 tipli hidravlik motorların 

 texniki parametrləri 
 

q  işçi həcmli hidravlik motorlar üçün 
Parametr 

12 28 55 56 80 107 112 160 
İşçi həcmi, sm3:  
maksimal qmax 11,6 28 55 56 80 107 112 160 
minimal qmin 0 0 0 16 0 0 31 0 
Valın dövrlər sayı n , dəq–1:   

minimal 50 50 50 50 50 50 50 50 
nominal 2400 1920 1800 1800 1500 1200 1200 1200
maksimal (qmax olduqda) 6000 4750 3750 3750 3350 3000 3000 2650
maksimal (qmin olduqda) 7500 6250 5000 5000 4500 4000 4000 3500

Girişdə təzyiq, МPа :  
nominal 20 20 20 20 20 20 20 20 
maksimal 35 35 35 35 35 35 35 35 

Çıxışda maksimal təzyiq,  20 20 20 20 20 20 20 20 
Sərf Q, dm3/dəq:  

nominal 29,3 56,6 106 106 126 136 142 203 
maksimal 70 133 206 222 268 321 355 424 

Fırladıcı moment M , Nm  
nominal 34,7 84 166 166 240 317 332 475 
maksimal:  
Δp = 45 МPа  olduqda 66 159 312 318 454 608 636 909 
Δp = 40 МPа  olduqda 58 139 273 278 397 532 556 795 
Δp = 35 МPа  olduqda 41 99 195 199 284 380 397 568 
Δp = 25 МPа  olduqda 36 87 171 174 249 334 349 499 

Nominal güc, kVt 8,7 16,7 32 37,5 37,6 40 42 60 
FİƏ  

hidromexaniki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
tam 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Kütləsi (mayesiz), kq 6 15,5 24 22 38 40 38 55 
 
 



ƏLAVƏ 5.  
LÖVHƏLİ NASOSLAR VƏ HİDRAVLİK MOTORLAR 

Əlavə 5.1. Tənzimlənməyən ikitəsirli lövhəli Г16 (Rusiya) tipli 
reversiv (iki istiqamətli) hidravlik motor və onun hissələri 

 
 

Şəkil Ə.5.1.1. Tənzimlənməyən ikitəsirli lövhəli reversiv  
Г16-15AM (Rusiya) markalı hidravlik motorun ümumi görünüşü  

(B – B kəsik şəkil Ə.5.1.2-də) 



       

 

 
1 − qabaq disk; 
2 – lövhə; 
3 – stator; 
4 – arxa qapaq; 
5 − yay; 
6 − rotor; 
7 − arxa disk; 
8 , 9 − yumurcuqlar; 
10 − gövdə; 
11 − val; 
12 − plunjer; 
13 − ştift; 
a, b, c, d, e, f, g, j – 
boşluqlar; 
k; m – dəliklər; 
o, p, r, t – kanallar 

Şəkil Ə.5.1.2. Tənzimlənməyən ikitəsirli lövhəli reversiv  
Г16-15AM (Rusiya) markalı  hidravlik motorun val üzrə kəsiyi  

(D – D kəsik şəkil Ə.5.1.3-də))  



 
Şəkil Ə.5.1.3. Г16-15AM (Rusiya) markalı  hidravlik motorun  

D – D kəsiyi (şəkil Ə.5.1.2) 
 

 
Şəkil Ə.5.1.4. Г16-15AM markalı  hidravlik motorun  

paylayıcı həlqəsi  



 
Şəkil Ə.5.1.5. Г16-15AM (Rusiya) markalı  lövhəli  

hidravlik motorun stator həlqəsi  
 

 

 
Şəkil Ə.5.1.6. Г16-15AM markalı  lövhəli  

hidravlik motorun lövhəsi 
 



Cədvəl Ə.5.1.1 
Tənzimlənməyən ikitəsirli ikitərəfli (reversiv) 

 lövhəli Г16 (Rusiya) tipli hidravlik motorların texniki 
xarakteristikası  

 
Markası 

 
Parametr  Г16-

11М
Г16-
12М

Г16-
13М

Г16-
14АМ

Г16-
15АМ 

Г16-
16АМ

İşçi həcmi  q, sm3 11,2 18,0 36,0 63,0 125. 250 
Girişdə təzyiq, МPa  

nominal  6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
maksimal  8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 

Çıxışda təzyiq, МPa   
maksimal  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
minimal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drenaj təzyiqi, МPa  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Dövrlər sayı, dövr/san  

nominal  16 16 16 16 16 16 
maksimal  41,4 41,4 36,6 29,9 25,0 25,0 
minimal  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Nominal sərf, dm3/dəq 14,0 19,4 37,1 67,2 129.0 266,7 
Fırladıcı moment, N·m:  

nominal  6.3 12,5 25 50 100 200 
yerindən tərpənmə 5 10 20 40 80 160 

Faydalı nominal güc, kVt 0,6 1,2 2,4 4,9 9,8 19,7 
FİƏ, %:  

hidromexaniki 65 71 74 81 82 86 
tam 50 63 69 73 76 77 

Fırlanma istiqamətinin 
dəyişmə tezliyi, san-1 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Radial istiqamətdə vala 
düşə bilən  yük, N 150 200 200 250 250 1000 

90°/о-lı resurs, saat 5000 5000 5000 3000 3000 1500 
1 m məsafədə səsin 
səviyyəsi, dB 77 77 77 82 82 87 

Kütləsi, kq 7,0 11,0 11,0 26,5 26,5 77,0 
 



Əlavə 5.2. Tənzimlənən lövhəli Г12-55АМ (Rusiya) markalı nasos 
 

 
Şəkil Ə.5.2.1. Tənzimlənən lövhəli Г12-55АМ markalı nasosun 

ümumi görünüşü  (A – A kəsiyi şəkil Ə.5.2.2-də) 



 
Şəkil Ə.5.2.2. Tənzimlənən lövhəli 

Г12-55АМ (Rusiya) markalı nasosun val üzrə kəsiyi 
(A – A kəsiyi, şəkil Ə.5.2.1) 

 
Şəkil Ə.5.2.3. Tənzimlənən lövhəli 

Г12-55АМ markalı nasosun B – B kəsiyi  
(şəkil Ə.5.2.2) 



 
 

Şəkil Ə.5.2.4.  Г12-55AM (Rusiya) markalı  nasosun paylayıcı 
həlqəsi  

 
 

 
 

Şəkil Ə.5.2.5. Г12-55AM markalı  nasosun rotoru 
 



Cədvəl 5.2.1 
 

Tənzimlənən lövhəli Г12-5 (Rusiya) tipli nasosların  
texniki xarakteristikaları  

 
Markası 

Parametr Г12-
53АМ 

Г12-
54АМ

Г12-
55АМ 

2Г12- 
55АМ-40

İşçi həcmi  q, sm3 20 45 80 80 

Nominal sərf, dm3/dəq 25,5 68 105,6 108 
Çıxışda təzyiq, МPa   

nominal  6,3 6,3 6,3 4,0 
maksimal  7,0 7,0 7,0 7,0 

Dövrlər sayı, dövr/dəq  
nominal  1500 1500 1500 1500 
maksimal  1500 1500 1500 1500 
minimal  960 960 960 1960 

Nominal güc, kVt 3,6 8,1 13,6 10 
maksimal  8,0 8,0 8,0 7,0 

FİƏ  
həcmi 0,85 0,86 0,88 0,9 
tam 0,73 0,74 0,8 0,67 

Tənzimləmə sərhədləri 
(yayın təzyiqi p, MPa)  

p =  2,5 MPa  1.2...2.5 
p =  4,0 MPa 2,5...4,0 
p =  6,3 MPa 4,0...6.3 

90°/о-lı resurs, saat 5000 5000 5000 3000 
Nominal rejimdə səsin 
səviyyəsi, dB 64 72 79 75 

Kütləsi, kq 16 30 40 58 
 
 



ƏLAVƏ 6. 
DİŞLİ ÇARXLI NASOSLAR VƏ  

HİDRAVLİK MOTORLAR. 

Əlavə 6.1. Xarici ilişməli dişli çarxlı nasoslar və hidravlik 
motorlar. 

Əlavə 6.1.1.  Xarici ilişməli dişli çarxlı НШ32У  markalı 
nasos  (Rusiya) 

 

 
Şəkil Ə.6.1.1. Xarici ilişməli dişli çarxlı НШ32У (Rusiya) 

markalı nasosun konstruksiyası 



 

 
Şəkil Ə.6.1.2. НШ32У markalı 
dişli çarxlı nasosun aparıcı valı 

 
 

 
 

Şəkil Ə.6.1.3. НШ32У markalı 
dişli çarxlı nasosun aparılan valı 

 



 

Cədvəl Ə.6.1.1 

НШ tipli dişli çarxlı birseksiyalı nasosların (Rusiya) xarakteristikaları  

Markası İşçi həcmi, 
sm3

Vurma təzyiqi
nom/max,  

MPa 

Dövrlər sayı, 
nominal,  
dövr/san 

Həcmi 
FİƏ 

Nominal sərf, 
dm3/dəq 

Nasosun valındakı 
gücü, kVt 

Kütləsi,
 kq  

НШ6 6,30 16/21 50 0,90 16,20 6,80 1,64 
НШ8 8,10 16/21 40 0,90 17,50 6,10 1,80 
НШ10 10,0 16/21 40 0,92 22,08 8,40 2,35 
НШ14 13,75 16/21 40 0,92 30,36 10,33 2,40 
НШ16 15,60 16/21 40 0,92 34,44 11,72 2,50 
НШ25 24,55 16/21 40 0,92 54,20 18,50 3,70 
НШ32 31,70 16/21 40 0,94 71,50 24,00 4,30 
НШ40 40,40 16/21 40 0,94 91,10 30,50 5,32 
НШ50 49,10 16/21 32 0,94 110,8 35,6 5,37 
НШ71 71,40 16/21 32 0,94 121,8 47,10 13,80 
НШ100 100,0 16/21 32 0,94 173,4 66,40 14,80 

 



 
ƏLAVƏ 6.1.2. Bosh Group Rexroth firmasının AZPS seriyalı 

xarici ilişməli dişli çarxlı nasoslarının xarakteristikaları 
 

 
Şəkil Ə.6.1.4. Bosh Group Rexroth firmasının AZPS seriyalı 

xarici ilişməli dişli çarxlı nasosların sərfinin dövrlər sayından, işçi 
həcmindən və vurma təzyiqindən  asılılıqları 

 
 



 
Şəkil Ə.6.1.5. Bosh Group Rexroth firmasının AZPS seriyalı 

xarici ilişməli dişli çarxlı q = 28 sm3 işçi həcmli nasosun faydalı 
gücünün və valdakı tələb olunan fırladıcı momentin dövrlər 

sayından və vurma təzyiqindən asılılıqları 
 



 

 
 

Şəkil Ə.6.1.6. Bosh Group Rexroth firmasının AZPS seriyalı 
 xarici ilişməli dişli çarxlı nasosların yıxılma ardıcıllığı  

 



 
 
 
 

Cədvəl Ə.6.1.2. 

Bosh Group Rexroth firmasının AZPS seriyalı 
xarici ilişməli dişli çarxlı nasosların xarakteristikaları 

 
Parametrlər Nasosun işçi həcmi,  sm3/dövr 

Nasosun ölçüsü 4 8 11 16 19 25 28 
Təzyiq,   MPa    

girişdə min. 0,07 MPa;  maks. 0,3 MPa (mütləq təzyiqlər) 
 vurma   28 28 28 28 28 22,5 20 
 pik  30 30 30 30 30 26,5 24 
 nominal    25 25 25 25 25 19,5 17 

Dövrlər sayı, dövr/dəq     
 vurma təzyiqi olduqda 4000 4000 3500 3000 3500 3000 3000 
 minimal  600 500 400 300 300 300 300 

 



Əlavə 6.2. Daxili ilişməli dişli çarxlı nasoslar və hidravlik motorlar. 

Əlavə 6.2.1. Bosh Group Rexroth firmasının PGF tipli daxili ilişməli dişli çarxlı nasoslar 
 

 
Şəkil Ə.6.2.1. Bosh Group Rexroth firmasının PGF tipli  

daxili ilişməli dişli çarxlı nasosların konstruksiyası 
 



 
Şəkil Ə.6.2.2. Bosh Group Rexroth firmasının FS3 seriyalı 

 PGF tipli daxili ilişməli dişli çarxlı nasosların 
 veriminin vurma təzyiqindən asılılıqları 

 

 
Şəkil Ə.6.2.3. Bosh Group Rexroth firmasının FS3 seriyalı 

 PGF tipli daxili ilişməli dişli çarxlı nasosların 
 valdakı gücünün vurma təzyiqindən asılılıqları 



 
Şəkil Ə.6.2.4. Bosh Group Rexroth firmasının FS3 seriyalı  

PGF tipli daxili ilişməli dişli çarxlı nasosların  
həcmi FİƏ-nın vurma təzyiqindən asılılıqları 

 
 
 
 
 

 
Şəkil Ə.6.2.5. Bosh Group Rexroth firmasının FS3 seriyalı  

PGF tipli daxili ilişməli dişli çarxlı nasosların 
səs səviyyəsinin vurma təzyiqindən asılılıqları 

 
 



 

Cədvəl Ə.6.2.1 

Bosh Group Rexroth firmasının FS3 seriyalı PGF tipli  daxili 
ilişməli dişli çarxlı nasosların xarakteristikaları 

 
Parametrlər Seriya FS3 

Ölçüsü 20 22 25 32 40 

İşçi həcmi, sm3 20.6 22.2 25.4 32.5 40.5

Dövrlər sayı, dövr/dəq  

minimal 500 500 500 500 500 

maksimal 3600 3400 3200 3000 2500

Nominal sərf, dm3/dəq 29.9 32.2 36.8 47.1 58.7

Çıxışda təzyiq, MPa  

nominal 21,0 21,0 21,0 21,0 18,0

maksimal  25,0 25,0 25,0 25,0 21,0

Girişdə təzyiq, MPa 0.06...0.3  
Nasosun valındakı minimal 
güc, kVt (Δp = 0 ) 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 

Kütləsi, kq 3.3 3.7 4.1 4.5 4.9 

İşçi mayenin temperaturu, °C – 20... + 100 

Ətraf mühitinin temperaturu, C – 20...+ 60 
İşçi mayenin kinematik 
özlülüyü, mm2/san 10...300 

İşə buraxılma zamanı işçi 
mayenin kinematik özlülüyü, 
mm2/san 

≤ 2000 

İşçi mayenin təmizliyi 
(ISO 4406 (C)) 20/18/15  sinfi 
 
 



 
ƏLAVƏ 7. PORŞENLİ (PLUNJERLİ) NASOSLAR 

Əlavə 7.1. SPM korporasiyasının (USA) THB seriyalı tripleks plunjerli nasosları 
Cədvəl 7.1 

SPM korporasiyasının (USA) THB seriyalı tripleks plunjerli  
THB 175 markalı nasosun xarakteristikası 

Plunjerin dəqiqədə ikiqat gedişlərin sayı / nasosun intiqal valının dövrlər sayı (dövr/dəq) 
65 / 289  115 / 511  200 / 888  300 / 1332  473 / 2100  Plunjerin 

diametri 
mm  

İşçi 
həcmi 

dm3/dövr  Sərf, 
dm3/dəq

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

Sərf, 
dm3/dəq

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

Sərf, 
dm3/dəq 

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

Sərf, 
dm3/dəq

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

Sərf, 
dm3/dəq

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

50.8  0.8  49 111,9 87 111,9 155 66,1 231 44,5 363 28,2 
57.2  1.0  64 88,4 114 88,4 197 52,1 291 35,2 462 22,2 
63.5  1.2  79 71,6 140 71,6 242 42,4 363 28,2 572 18 
69.9  1.5  95 59,2 167 59,2 291 35,2 439 23,4 693 14,8 
76.2  1.7  114 49,7 201 49,7 348 29,5 522 19,6 821 12,5 
88.9  2.4  155 36,5 273 36,5 473 21,7 712 14,4 1120 9,2 
95.3  2.7  178 31,8 310 31,8 541 19 814 12,6 1283 8 
101.6  3.1  201 28 356 28 617 16,6 927 11,1 1453 7,1 
İntiqal valındakı 

güc, kVt  101  175  186  186  186  
 

Uzunluğu, mm.................... 1449  Nasosun maksimal gücü, kVt................. 186   
 Eni, mm.............................. 1118  Ştokda maksimal yaranan qüvvə, kN .....22,727 

Hündürlüyü , mm.................. 690  Plunjerin gediş yolu,  mm........................127 
Kütləsi (mayesiz), kq........... 1682 İntiqalının ötürmə ədədi..........................4,44:1



ƏLAVƏ 7.2. BEŞ PLUNJERLİ NASOSLAR 
Cədvəl 7.2 

SPM korporasiyasının (USA) QWS seriyalı beş plunjerli QWS 3500 markalı nasosun xarakteristikası 
     
 

Plunjerin dəqiqədə ikiqat gedişlərin sayı / nasosun intiqal valının dövrlər sayı (dövr/dəq) 
50 / 355  96 / 680  150 / 1064  200 / 1418  275 / 1950  Plunjerin 

diametri 
mm  

İşçi 
həcmi 

dm3/dövr  Sərf, 
dm3/dəq

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

Sərf, 
dm3/dəq

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

Sərf, 
dm3/dəq 

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

Sərf, 
dm3/dəq

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

Sərf, 
dm3/dəq

Çıxışda 
təzyiq, 
MPa  

101.5  10.3  515 145,8 988 145,8 1544 93,3 2059 69,9 2831 50,9 
114.3  13.0  651 115,2 1250 115,2 1954 73,7 2606 55,3 3583 40,2 
127.0  16.1  804 93,3 1543 93,3 2413 59,7 3217 44,8 4424 32,6 
139.7  19.5  973 77,1 1867 77,1 2920 49,3 3893 37 5353 26,9 
152.4  23.2  1158 64,8 2222 64,8 3475 41,4 4633 31,1 6370 22,6 
165.1  27.2  1359 55,2 2608 55,2 4078 35,3 5437 26,5 7476 19,3 
177.8  31.5  1576 47,6 3025 47,6 4729 30,5 6306 22,8 8670 16,6 
İntiqal valındakı 1361  2612  2612  2612  2612     güc, kVt  

 
Uzunluğu, mm.................... 2388 Nasosun maksimal gücü, kVt................. 2609   

 Eni, mm.............................. 2743  Ştokda maksimal yaranan qüvvə, kN ..... 117,934 
Hündürlüyü , mm.................. 914  Plunjerin gediş yolu,  mm........................ 254  
Kütləsi (mayesiz), kq..........11339 İntiqalının ötürmə ədədi........................ 7,091:1



ƏLAVƏ 8.  
HİDRAVLİK MAŞINLARA AİD ƏSAS ANLAYIŞLAR 

VƏ ONLARIN QƏBUL OLUNMUŞ İŞARƏLƏRİ 

Cədvəl Ə.8.1 
Əlavə 8.1. Nasoslara aid 

 
  Parametr İşarəsi Mahiyyəti 

1 2 3 4 

Təzyiqlər üçün 
1 sorma təzyiqi pn g ;  ps;  pn s nasosun girişindəki təzyiq 
2 vurma təzyiqi  pn v ;  pv;  pn v nasosun çıxışindakı təzyiq 
3 indikator təzyiqi pi nasosun porşeninin altında 

(nasosun işçi kamerasında) 
vurma zamanı təzyiq 

4 nəzəri təzyiq pn nəz indikator təzyiqi  pn nəz = pi

5 nasosun təzyiqi pn nasosun  çıxışındakı və 
girişindəki təzyiqlər fərqi:   pn = 
pn v – pn g (pn v , pn g – mütləq 
təzyiqlərdir) 



 
1 2 3 4 
6 nasosun nominal təzyiqi pn nom; pnom nasosun çıxışındakı optimal işçi 

təzyiq (texniki pasportuna görə)
   7 nasosun sınaq təzyiqi pn sın adətən  pn sın = (1,25...1.5) pn nom

8 nasosdakı təzyiq itkisi Δpn Δp n  =  pn nəz  – pn v  = p n i –  pn v  

9 mexaniki itkilərə sərf olunan gətirilmiş  
təzyiq itkisi 

Δpn mex Δpn mex = 2π ΔΜn mex / qn

10 hidravlik itkilərə sərf olunan təzyiq itkisi Δpn h Δpn h =  p n i –  pn v = Δpn qəbul 
olunur 

11 mexaniki və  hidravliki itkilərə sərf olunan 
təzyiq itkisi 

Δpn hmex Δpn hmex = Δpn mex  + Δpn h

12 nasosun hidravliki FİƏ ηn h ηn h =  pn v/ pn nəz

Sərflər üçün 

1 nasosun girişindəki sərf Qn g nasosun girişindəki sərfi 
2 çıxışdakı sərf  (nasosun verimi) Qn həq nasosun həqiqi sərfi  (həqiqi 

verim):  Qn həq =  Q n g = Qn
(mayenin sıxılmasını və xaricə 
sızmalarını nəzərə almamaqla) 



 
1 2 3 4 
3 nasosun nəzəri sərfi  (nasosun nəzəri verimi) Qn nəz nasosda həcmi itkilər 

olmadıqda nasosun verimi:  
Qn nəz = qnnn  

4 nasosda sərflər (həcmi) itkisi ΔQn ΔQn = Qn nəz – Qn həq

5 xaricə sızmalar ΔQn x nasosun valından və ya ştokun 
kipləşdiricisindən xaricə 
sızmalar 

6 daxildəki sızmalar ΔQn d nasosun daxilində kameralar 
arasında təzyiqlər fərqinə görə 
əmələ gələn sızmalar 

7 sızmalarla əlaqədar sərflər itkiləri ΔQn s ΔQn s = ΔQn x +ΔQn d

8 təzyiqə görə mayenin sıxılması ilə əlaqədar 
sərflər itkiləri 

ΔQn p yüksək təzyiqlərdə nəzərə alınır 

9 nasosun sorma zamanı işçi kamerasının 
dolmaması ilə əlaqədar sərflər itkiləri  

ΔQn1 işçi kameraya  daxil olan mayenin 
daxilində həll olunmamış və ya 
təzyiqin azalması ilə əlaqədar 
mayedən ayrılan qazın tutuğu 
həcminə görə 



 
1 2 3 4 

10 sərf (verim) əmsalı α nasosun həqiqi veriminin 
nominal veriminə olan nisbəti; 
çox vaxt α = ηn həc qəbul olunur 

11 nasosun işçi həcmi qn nasos valının bir dövründə 
vurulan mayenin nəzəri həndəsi 
həcmi (təzyiqə görə mayenin 
sıxılmasını nəzərə alınmır) 

12 nasosun dövrlər sayı nn nasos valının dövrlər sayı  və ya 
porşenin ikiqat gedişlərin sayı 

13 nasosun nominal dövrlər sayı nn nom = nn nasosun optimal işçi dövrlər 
sayı  

14 nasos valının bucaq sürəti ωn ωn = 2π nn

15 nasosun həcmi FİƏ ηn həc nasosun həqiqi veriminin nəzəri 
veriminə nisbəti  
ηn həc  =  Qn həq /Qn nəz

Momentlər üçün: 

1 nasosun giriş valında moment Mn v nasosun tələb etdiyi moment 



 
1 2 3 4 
2 nəzəri moment Mn nəz nasosun işçi kameralarında 

təzyiq yaratmaq üçün sərf 
olunan moment 
 Mn nəz = pn nəz qn/2π 

3 indikator momenti Mn i Mn nəz  = Mn i

4 mexaniki itkilərə sərf olunan moment itkisi ΔMn mex ΔMn mex = Mn v  – Mn i =             
= Δpn mex qn /2π   

5 nasosun mexaniki FİƏ ηn mex  ηn mex = Mn i / Mn v = Mn nəz/ Mn v

Güclər üçün: 

1 nasosun giriş valında güc –  nasosun gücü Nn v = Nn nasosun tələb etdiyi  güc  

2 nasosun faydalı gücü (işçi maye ilə aparılan 
güc) 

Nn f Nn f  = pn Qn

3 nasosun nəzəri gücü və ya indikator gücü Nn nəz = Nn i Nn i = Nn nəz = pn i (Qn + ΔQn) = 
 = pn nəz (Qn + ΔQn) = pn nəz Qn nəz



 

1 2 3 4 

4 nasosun nominal gücü Nn nom nominal işçi təzyiqdə və 
nominal dövrlər sayında  
nasosun valındakı güc (nasosun 
texniki pasportuna görə) 

5 mexaniki itkilərə sərf olunan güc itkisi ΔNn mex ΔNn mex = Nn v –  Nn i

6 həcmi itkilərə sərf olunan güc itkisi ΔNn həc ΔNn həc  = pn i ΔQn

7 hidravliki itkilərə sərf olunan güc itkisi ΔNn h ΔNn h  = Δpn h Qn

8 nasosun hidromexaniki FİƏ ηn hmex ηn hmex  =  
= (Nn v – ΔNn mex – ΔNn h)/Nn v

9 nasosun ümumi FİƏ ηn ηn  =  Nn f /Nn v = Nn f /Nn  = 
 = ηn həc ηn mex ηn h =  
= ηn həc ηn hmex

 

 

 



Əlavə 8.2. Hidravlik mühərriklərə aid 
Cədvəl Ə.8.2.1 

Əlavə 8.2.1. Hidravlik motorlar üçün 
 

Təzyiqlər üçün  

1 girişdəki təzyiq pm g motorun girişindəki təzyiq 

2 çıxışdakı təzyiq – axıtma təzyiqi pm ç ;   pm a  motorun çıxışindakı təzyiq 

3 indikator təzyiqi,  nəzəri təzyiq pm i = pm nəz indikator təzyiqi və ya  nəzəri 
təzyiq  – hidravlik motorun işçi 
kamerasında (porşenin, lövhənin 
altında  və s.) moment yaradan 
zamanı təzyiq: pm nəz = pm i

4 hidravlik motorun təzyiqi və ya motorda işçi 
mayenin tam təzyiq düşküsü 

pm motorun  girişindəki və  
çıxışindakı təzyiqlər fərqi:    
pm = pm g – pm ç = pm g – pm a

5 hidravlik motorun nominal təzyiqi pm nom; pnom motorun  girişindəki optimal işçi 
təzyiqi ( motorun texniki 
pasportuna görə) 

6 hidravlik motorun sınaq təzyiqi pm sın adətən  pm sın = (1,25...1.5) pm nom



 

1 2 3 4 
7 mexaniki itkilərə sərf olunan təzyiq itkisi Δpm mex Δpm mex  =   

= 2π ΔΜm mex / qm

8 hidravliki itkilərə sərf olunan təzyiq itkisi Δpn h Δpm h =  pm g – pm nəz   

9 hidravlik motorunda tam faydasız təzyiq 
itkisi (hidromexaniki gətirilmiş təzyiq 
itkiləri) 

Δpm Δpm  = Δpm h +Δpm mex 

10 hidravlik motorda hidromexaniki təzyiq 
itkiləri 

Δpm hmex hesablamaların mürəkkəb-
liyindən adətən qəbul olunur:  
 Δpm hmex   =   pm g – pm nəz   

Sərflər üçün: 
1 hidravlik  motorun həqiqi sərfi –  motorun 

girişindəki sərf  
Q m g = Qm həq motorun girişindəki  həqiqi sərf   

 Qm g = Qm = Qm həq
(mayenin genişlənməsini nəzərə 
almamaqla) 



 

1 2 3 4 

2 hidravlik  motorun çıxışdakı sərf (axıtma 
sərfi) 

Q m ç = Qm a Qm g ç = Q m ç = Qm a (mayenin 
motorda genişlənməsini və xarici 
sızmaları nəzərə almamaqla) 

3 hidravlik  motorun nominal sərfi Q m nom nominal işçi təzyiqdə və nominal 
dövrlər sayında  motorun optimal 
sərfi (motorun  texniki pasportuna 
görə) 

4 motorun nəzəri sərfi Qm nəz motorda həcmi itkilər olmadıqda 
motorun  sərfi:  Qm nəz = qmnm

5 motordan xaricə sızmalar ΔQm x motorun valındakı kipləşdiri-
cisindən xaricə sızmalar 

6 motorda daxili sızmalar ΔQm d motorun daxilində kameralar 
arasında təzyiqlər fərqinə görə 
əmələ gələn sızmalar 

7 mayenin genişlənməsi ilə əlaqələr sərfin 
artması 

ΔQm g yüksək təzyiqlərdə nəzərə alınır 

8 motorda sərf itkisi  ΔQm ΔQm =  Qm həq –  Qm nəz  



 
1 2 3 4 

9 hidravlik motorun işçi həcmi qm motorun bir dövrünə sərf olunan 
mayenin nəzəri həndəsi həcmi 
(təzyiqə görə mayenin 
genişlənməsi nəzərə alınmır) 

10 hidravlik motorun valının dövrlər sayı nm bir saniyədə motorun çıxış valının 
dövrlər sayı 

11 hidravlik motorun valının nominal dövrlər 
sayı 

nm nom hidravlik motorun valının optimal  
işçi dövrləri (onun texniki 
pasportuna görə) 

12 hidravlik motorun valının bucaq sürəti ωm motorun çıxış valının bucaq  
sürəti nm = 2π ωm

13 hidravlik motorun həcmi FİƏ ηm həc motorun nəzəri sərfinin həqiqi 
sərfinə olan nisbəti:  
ηm həc = Qm nəz /Qm həq

Momentlər üçün: 

1 hidravlik motorun  faydalı momenti  Mm; Mm v hidravlik motorun  çıxış valındakı 
moment 



 

1 2 3 4 

2 nəzəri moment,  indikator momenti Mm nəz = Mm i hidravlik 
kameralardasıxışdırıcılara 
mayenin işçi təzyiqinin təsiri ilə  
hidravlik motorun valında  
yaranan moment Mm nəz = Mm i  

3 hidravlik motorun  nominal momenti Mm nom motorun nominal işçi təzyiqdə 
çıxış valındakı momenti ( 
motorun texniki pasportuna görə) 

 4 mexaniki itkilərə sərf olunan moment itkisi ΔMm mex ΔMm mex =  Mm nəz – Mm v =  
= Mm i  – Mm v  

5 hidravlik motorun mexaniki FİƏ ηm mex ηm mex = ΔMm mex /Mm nəz=  
= ΔMm mex /Mm i

6 hidravlik motorun hidromexaniki FİƏ ηm hmex  

Güclər üçün: 

1 hidravlik motorun faydalı gücü Nm f  = Nm v hidravlik motorun çıxış valında 
güc 



 

1 2 3 4 
2 hidravlik motora maye ilə daxil olan güc Nm g Nm g = pm g Qm = pm g Qm g

3 hidravlik motordan maye ilə xaric olunan güc Nm ç = Nm a Nm ç = pm ç Qm = pm a Qm ç

4 hidravlik motorda istifadə olunan güc Nm Nm  = Nm g  – Nm ç  

5 hidravlik motorun nominal gücü Nm nom valın nominal dövrlər sayında 
motorun valındakı nominal 
momenti yaratmaq üçün motorla 
maye axınından alınan optimal 
güc (motorun texniki pasportuna 
görə) 

6 hidravlik motorun nəzəri gücü və ya indikator 
gücü 

Nm nəz   = Nm i Nm nəz =  Nm i =  pm i Qm

7 mexaniki itkilərə sərf olunan güc itkisi ΔNm mex ΔNm mex =  Nm nəz – Nm v

8 hidravliki itkilərə sərf olunan güc itkisi ΔNm h ΔNm h =  (pm – pm i) Qm

9 hidromexaniki itkilərə sərf olunan güc itkisi  ΔNm hmex ΔNm mex = ΔMm mex /2π nm

5 həcmi itkilərə sərf olunan güc itkisi ΔNm həc ΔNm həc  = pm i ΔQm



 
1 2 3 4 

10 hidravlik motorun ümumi FİƏ ηm ηm  =  Nm v /Nm = Nm v /Nm = 
 = ηm həc ηm mex ηm h =  
= ηm həc ηm hmex

Cədvəl Ə.8.2.2 
Əlavə 8.2.2. Hidravlik silindrlər üçün 

 

Təzyiqlər üçün   

1 hidravlik silindrin girişindəki təzyiq  ps g hidravlik silindrin işçi boşluğuna 
daxil olan mayenin təzyiqi 

2  silindrin çıxışindakı təzyiq – axıtma təzyiqi ps ç; ps a silindrin işçi olmayan 
boşluğundan xaric olunan 
mayenin təzyiqi (axıtma xətində 
təzyiq)  

3  hidravlik silindrin nominal təzyiqi  ps nom silindrin işi zamanı işçi mayenin  
optimal təzyiqi (texniki 
pasportuna görə) 

4  mexaniki itkilərə sərf olunan təzyiq itkisi  Δps mex Δpmex = T /F 



1 2 3 4 

Sərflər üçün: 

1 hidravlik silindrin girişindəki sərf, həqiqi sərf Qs g hidravlik silindrin işçi boşluğuna 
daxil olan mayenin sərfi 

2 silindrin çıxışindakı sərfi  Qs ç; Qs a silindrin işçi olmayan 
boşluğundan xaric olunan 
mayenin sərfi  

3 silindrin nəzəri sərf  Qs nəz Qs nəz = vsF 

4 sızmalarla əlaqədar silindrdə sərflər itkisi ΔQs ΔQs  = Qg − Qnəz

5 hidravlik silindrin çıxış bəndinin sürəti vs vs =  Qs g ηs həc /F ηs həc

6 hidravlik silindrin çıxış bəndinin nominal 
sürəti 

vs nom silindrin işi zamanı çıxış bəndinin 
nominal sürəti (texniki 
pasportuna görə) 

7 hidravlik silindrin həcmi FİƏ ηs həc ηs həc =  Qs nəz /Qsg =  
= vsF/Qsg = (Qs nəz – ΔQs) / Qsg  



 

 

1 2 3 4 

 Qüvvələr üçün: 

1 hidravlik silindrin çıxış bəndindəki faydalı 
qüvvə 

R hidravlik silindrin işi zamanı 
onun çıxış bəndindəki təsir edən  
faydalı qüvvə  

2 hidravlik silindrin çıxış bəndindəki nominal 
qüvvə 

Rnom silindrin işi zamanı nominal 
təzyiqdə çıxış bəndində yaradıla 
bilən qüvvə (texniki pasportuna 
görə) 

3 hidravlik silindrin porşenində maye təzyiqi 
ilə yaranan qüvvə 

Pp Pp =  ps gF 

4 hidravlik silindrin porşeninə axıtma xətti 
tərəfindən maye təzyiqi ilə yaranan əks qüvvə

Pəks Pəks = ps çF' 

5 hidravlik silindrin porşeninə təsir edən statik 
qüvvə 

Pst Pst = Pp + T 

6 hidravlik silindrin ştokuna porşen tərəfindən 
təsir edən statik qüvvə 

Pş Pş = Pp – Pəks + T 

7 hidravlik silindrin porşeninə təsir edən 
dinamik qüvvə 

Pd Pd = m as



1 2 3 4 

8 mexaniki itkilərə sərf olunan qüvvə itkisi  T T  = πDbτ  

9 mexaniki FİƏ ηs mex ηs mex = R/(R + T)  

 

Güclər üçün: 
1 hidravlik silindrə maye ilə gətirilən güc Ns g Ng = pgQg

2 hidravlik silindrdə  maye ilə aparılan güc Ns ç Nç = pçQç = paQa

3 hidravlik silindrdə istifadə olunan güc Ns Ns = Ng – Nç

4 hidravlik silindrin nəzəri gücü Ns nəz Ns nəz = Pp v 

5 hidravlik silindrin faydalı gücü Ns f Nf  = R v 

6  mexaniki itkilərə sərf olunan güc itkisi  ΔNs mex ΔNmex =  T v 

7  həcmi itkilərə sərf olunan güc itkisi  ΔNs həc ΔNhəc =  pgΔQs həc

8  hidravlik silindrdə itkilərə sərf olunan tam 
güc itkisi  

ΔNs ΔNs = ΔNmex +ΔNhəc

9  hidravlik silindrin ümumi FİƏ ηs ηs =  Nf /Ns



Доцент, к.т.н. Азизов Азизага Гамид оглы, 
профессор, д.т.н. Караев Мирюлдуз Агабек оглы, 
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