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GİRİŞ 

Təklif olunan dərs vəsaitində «Həcmi hidravlik intiqallar və 
hidroavtomatika» kursundan laboratoriya işləri Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyasının Neft-mexanika fakültəsinin bakalavr 
və magistratura pillələri «Hidravlik maşınlar, hidravlik intiqallar 
və hidropnevmoavtomatika» ixtisası üçün «Həcmi hidravlik 
intiqallar və hidroavtomatika» və «Hidravlik intiqallar və  
hidroavtomatika nəzəriyyəsi» kurslarının proqramlarına uyğun 
hazırlanıb. 

Laboratoriya işlərinin hazırlanmasında əsas məqsəd 
tələbələri həcmi hidravlik intiqallarla və onları təşkil etdiyi 
avadanlıqlarla təcrübi tanış etmək, onların iş prinsiplərini 
öyrətmək, mühazirələrdə alınan nəzəri kursun mənimsənilməsinə 
və genişlənməsinə kömək etməkdir. 

Rəhbərliyin tərtibində tələbələrin təcrübənin nəticələrinin 
işlənməsini müstəqil yerinə yetirmələri nəzərdə tutulmuşdur. Hər 
laboratoriya işi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 

1. İşin məqsədi. 
2. Ümumi məlumat. 
3. Sınaq qurğusunun  təsviri. 
4. Təcrübənin aparılma qaydası. 
5. Alınan nəticələrin işlənməsi. 
Laboratoriya işlərinə aid olan nəzəriyyə əsasları haqqında 

məlumat qısa şəkildə dərs vəsaitinin A bölməsində verilmişdir. 
Bir neçə laboratoriya işləri üçün nümunə kimi onların 

sınaqlar zamanı alınan nəticələrin işlənməsi əlavələrdə 
göstərilmişdir. 

Laboratoriya  praktikumuna  hidravlik  intiqalın  iş 
prinsipinə – 1,  hidravlik mühərriklərin sınağına – 3, irəliləmə 
hərəkətli həcmi hidravlik intiqalların drossellə tənzimlənməsinə – 
2, fırlanma hərəkətli həcmi hidravlik intiqalın drossellə 
tənzimlənməsinə – 1 və  hidravlik aparatların işinin tədqiqinə aid 
– 3 laboratoriya işləri daxil edilmişdir. Laboratoriya işləri  iki və 
ya dörd saatlıqdır. 

Dərs vəsaitindəki laboratoriya işləri ADNA-nın 
«Maşınqayırma və material emalı» kafedrasının «Hidravlik 
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Giriş 

maşınlar və hidravlik intiqallar» tədris laboratoriyasındakı 
qurğularına və avadanlıqlarına uyğun olaraq tərtib edilmişdir. 

I. ÜMUMİ METODİK GÖSTƏRİŞLƏR 

Hər bir laboratoriya işinə hazırlaşarkən mövzu üzrə 
nəzəriyyənin öyrənilməsini aşağıdakı ardıcıllıqla aparmaq 
lazımdır: 

1. Laboratoriya işinin mövzusuna aid nəzəriyyəni dərs 
vəsaiti üzrə öyrənməli, konspekt tərtib etməli. 

2. Həcmi hidravlik intiqalların prinsipial sxemlərini sərbəst 
çəkməli. 

3. Hidravlik maşınların və hidravlik intiqalların əsas iş 
göstəricilərini və onların qarşılıqlı əlaqəsini mənimsəməli. 

4. Hidravlik maşınların və hidravlik intiqalların işçi 
xarakteristikalarını qrafiki olaraq tərtib etməyi öyrənməli. 

Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi kursun 
mənimsəməsində vacib hesab edilir. 

Laboratoriya işlərinin hesablamaları beynəlxalq sistemi (Sİ) 
üzrə yerinə yetirilir, qrafiklərdə isə koordinat işarələri və 
miqyaslar verilməlidir. 

Nəzərdə tutulan işlər mühazirə, laboratoriya dərsləri, 
tələbənin sərbəst işləməsi və müəllimin hər bir tələbə ilə fərdi 
çalışması hesabına yerinə yetirilir. 

II. «HƏCMİ HİDRAVLİK İNTİQALLAR VƏ 
HİDROAVTOMATİKA» FƏNNİ   ÜZRƏ  

LABORATORİYA  İŞLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏ 
QAYDALARI 

Laboratoriya işləri qabaqcadan tərtib edilmiş, hər bir 
laboratoriya işinin aparılması müddəti xüsusi cədvəl və qrafik 
üzrə yerinə yetirilir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki: 
1. Təcrübələri aparmaq üçün qurğuların qabaqcadan 

hazırlanması  ilə əlaqədar olaraq cədvələ ciddi riayət etmək 
lazımdır. 
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Giriş 

2. Üzrlü səbəblərə görə laboratoriya dərsini buraxan 
tələbələr (dekanlıqdan uyğun arayış təqdim etdikdən sonra) 
semestrin sonunda xüsusi cədvəl üzrə laboratoriya işini yerinə 
yetirirlər. 

3. Laboratoriya işinə başlamazdan əvvəl hər bir tələbə 
qurğunun təsvirini (rəhbərlikdə göstərilir) öyrənməli və müəllimə 
nəzəri suallardan kollokvium verməlidir. 

4. Hər bir iş müəllimin rəhbərliyi altında və 11...13 
tələbədən çox olmayan briqada ilə yerinə yetirilir. 

5. Briqadanın yerinə yetirdiyi ölçülərin qeydini və əlavə 
verilənləri (vizual müşahidələrin nəticələri və s.) hər bir tələbə  
laboratoriya işləri üzrə dəftərinə yazır. 

6. Laboratoriya işini qurtardıqdan sonra tələbə ölçülərin 
nəticələrini və digər müşahidə nəticələrini təsdiq etmək üçün 
müəllimə təqdim edir və uyğun hesablamalar aparıb qrafikləri 
qurur. 

7. Növbəti laboratoriya işinin başlanğıcı üçün tələbə yerinə 
yetirilmiş işin hesabatını müəllimə təhvil verir, əks halda tələbə 
növbəti praktiki dərslərə buraxılmır. 

Laboratoriya işləri üzrə hesabatı tələbə müdafiə etməli və 
semestr daxili məqbul almalıdır. Semestr ərzindəki axırıncı 
laboratoriya işini müdafiə etdikdən sonra müəllim təkrar 
soruşmadan tələbə laboratoriya işləri üzrə  məqbul verir. 

III.  «HİDRAVLİK  MAŞINLAR VƏ HİDRAVLİK 
İNTİQALLAR»  TƏDRİS  LABORATORİYASINDA   
İŞLƏYƏRKƏN TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI 

QAYDALARI 

1. «Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar» 
laboratoriyasında praktiki işlərə tələbələr laboratoriya işləri 
rəhbərində təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimat aldıqdan sonra və 
xüsusi jurnalda qeydiyyat apardıqdan sonra buraxılırlar. 

2. Elektrik mühərriklərini və qurğularını sərbəst işə 
buraxmaq, boru kəmərində siyirtmələri açıb-bağlamaq, ölçü 
cihazlarını və qurğularını işə buraxmaq tələbələrə qadağan edilir. 
Bu işlər tədris laboratoriyasının köməkçi işçiləri tərəfindən və ya 
rəhbərin müşahidəsi altında tələbə tərəfindən yerinə yetirilir. 
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Giriş 

3. Fırlanan bəndlərin və qurğuların qoruyucu bəndlərini 
çıxartmaq və yerini dəyişmək, detalların quraşdırılması 
prosesində hərəkətdə olan və ya fırlanan hissələrə əl vurmaq və 
toxunmaq qadağan olunur. 

4. Tədris laboratoriyası zalının qurğuları elektrik cərəyanı 
ilə zərərvurma nöqteyi-nəzərindən  çox təhlükəli hesab edilir, ona 
görə də tələbələr müdafiə qaydalarına ciddi əməl etməli və 
zərərçəkən tələbələrə kömək etməyi bacarmalıdırlar. 

5. Qurğuda işi qurtardıqdan sonra bu haqda praktik işlərin 
rəhbərinə və ya xidmətçi işçilərə xəbərdarlıq etmək lazımdır.  
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İşarələr 
 

b – dişli çarxın eni, m; 

D, d – diametr, m; 

F, f – sahələr, m2; 

G – yük,  N, kN; 

H – nasosun basqısı, m maye 

sütunu; 

K, P – qüvvə, N; 

Q – nasosun verimi, m3/san; 

l – uzunluq, m; 

m – modul, m; 

M – moment, N·m; 

n – dövrlər sayı, dövr/san; 

N – nasosun gücü, kVt; 

p – təzyiq, Pa, MPa;  

P – qüvvə, N; 

S – gediş yolu, m; 

T – sürtünmə qüvvəsi, N; 

t – temperatur, °S, K; 

v – sürət, m/san; 

W – həcm, m3; 

z – dişlərin sayı; 

τ – zaman, san; 

ξ – yerli hidravlik 

müqavimət əmsalı; 

ν – kinematik özlülük 

əmsalı, m2/san; 

Δ –  mütləq xəta işarəsi; 

Δ – fərq işarəsi; 

δ – nisbi xəta işarəsi; 

η –  faydalı iş əmsalı; 

λ –  hidravlik müqavimət 

əmsalı; 

α, β –  bucaqlar; 

ω –  en kəsik sahə, m2; 

ω − bucaq sürəti, 1/san; 

μ –  sərf əmsalı; 

ρ  –  sıxlıq, kq/m3; 

Δz – məsafə, hündürlük, m; 

A – ampermetr; 

E.M. – elektrik mühərrik; 

QK  − qoruyucu klapan; 

M – manometr; 

MV – manovakuummetr; 

N – nasos; 

U – voltmetr. 

V – vakuummetr;  

W – vattmetr;  
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                                       İndekslər 

a – axıtma; 

b – böhran; 

c – civə; 

ç – çıxış; 

d, diaf – diafraqma; 

d.b. – doymuş buxar; 

dr – drossel; 

e – elektrik; 

e.m – elektrik mühərrik;  

əks –  əks; 

f – faydalı; 

gir,  g – giriş; 

h – həqiqi; 

h – hidravlik; 

hmex – hidromexanik 

həc – həcmi; 

i – işçi; 

in – intiqal; 

k –  klapan; 

m – mühərrik, motor; 

max – maksimum; 

mex – mexanik; 

min – minimum; 

n – nəzəri, nasos; 

nom – nominal; 

ö.q. – ötürücü qutu; 

p – porşen; 

s – silindr; 

s – sorma; 

st – statik; 

su – su;  

sür – sürtünmə; 

ş – ştok; 

t.o. – tələb olunan; 

v – vurma, val; 

y – yük. 
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A. HƏCMİ HİDRAVLİK İNTİQALLAR HAQQINDA  
ÜMUMİ MƏLUMAT 

Maye vasitəsilə enerjinin ötürülməsi və hərəkət növünün 
çevrilməsi üçün istifadə edilən hidravlik maşınlardan, 
hidroaparatlardan və köməkçi tərtibatlardan ibarət qurğuya  
hidravlik intiqal (hidrointiqal) deyilir. 

Hidravlik intiqallar iki tipdə olur:  
– həcmi (statik) və  
– hidrodinamik (kürəkli).  
Həcmi hidravlik intiqallar sənayenin müxtəlif sahələrində, 

nəqliyyat maşın və mexanizmlərində, həmçinin tikintidə tətbiq 
olunan hidroötürmələrdə geniş tətbiq olunur ki, bu da onların 
başqa intiqal növləri (elektrointiqallar, mexaniki intiqallar) ilə 
müqayisədə böyük üstünlüklərə malik olmasından irəli gəlir. 

Bu vəsaitdə həcmi hidravlik intiqal nəzərdən keçirilir. 
Çıxış bəndinin hərəkətin xarakterindən asılı olaraq həcmi 

intiqallar 3 sinfə bölünür:  
– irəliləmə; 
– dönmə; 
– fırlanma hərəkətli hidravlik intiqallar.  
Buna uyğun olaraq  
– hidrosilindrlər; 
– dönməli hidromotorlar; 
– fırlanma hidromotorlar 

 kimi hidromühərriklərdən istifadə  edilir. 
Həcmi hidravlik intiqallar: 
– idarə olunmayan;  
– idarə olunan  olurlar. 
Birincilərdə çıxış bəndinin sürət nizamlanması olmur, 

ikincidə isə bu sürət xarici təsirlə dəyişdirilə bilir. 
Çıxış bəndinin irəliləmə və ya fırlanma sürətinin 

tənzimlənməsi üçün aşağıdakı üsullar tətbiq edilir: 
– drosselə tənzimlənmə; 
– maşınla (həcmi) tənzimlənmə; 
– qarışıq tənzimlənmə. 
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Bu üsullardan həcmi tənzimlənmə metodu daha səmərəlidir, 
lakin bu zaman işçi həcmi tənzimlənən, nisbətən baha və 
mürəkkəb hidromaşının tətbiqi tələb olunur. Daha sadə 
tənzimlənmə drosselə əldə olunur, lakin belə hidrointiqal kiçik 
FİƏ-na malik olur və 5...10 kVt-dan az gücləri ötürmək üçün 
tətbiq edilir. 

Həcmi hidrointiqalların əsas parametrləri: 
– işçi mayenin nominal təzyiqi; 
– işçi mayenin nominal sərfi; 
– hidrointiqalın (qidalandırıcı nasosun) nominal gücü; 
– həcmi hidrointiqalların çıxış bəndinin sürəti (irəliləmə 

hərəkətli həcmi hidrointiqal üçün) və ya fırlanma tezliyi 
(fırlanma hərəkətli həcmi hidrointiqal üçün); 

– ötürmə əmsalı(fırlanma hərəkətli həcmi hidrointiqal 
üçün); 

– momentlərin transformasiya əmsalı (fırlanma hərəkətli 
həcmi hidrointiqal üçün). 

Həcmi hidrointiqalların xarakteristikası isə  
– gücün; 
– maye sərfin; 
– bütün növ güc itkilərinin və 
– FİƏ və onun təşkiledicilərin hidrointiqalın çıxış 

bəndinin sürətindən və ya fırlanma tezliyindən asılılıqlardır. 
 

A. 1. Həcmi hidrointiqalların gücü və güc itkiləri 

Həcmi hidrointiqalların əsas parametrlərindən olan tam 
(ümumi) faydalı iş əmsalıdır (FİƏ).. Enerjinin çevrilməsi prosesi 
hidroötürmənin bəndlərində, yəni nasosda, hidroxətdə və 
hidromühərrikdə həcmi, hidravlik və mexaniki güc itkiləri ilə 
yanaşı baş verir.  

Ümumi halda hidrointiqalının güc balansını belə göstərmək 
olar: 

Nin = Nin f  + ΔNin  :                               (A.1) 

burada Nin – hidravlik intiqalda istifadə olunan (qidalandırıcı 
nasosun valındakı –  Nin = Nn v) güc; Nin f – hidrointiqalının faydalı 
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(çıxış bəndinin gücü – Nin f  =  Nm v);  ΔNin  – hidrointiqalda tam 
güc itkiləri və ya: 

 Nn v = Nm v + ΔNin  = Nm v + ΔNn + ΔNm + ΔNx,             (A.2) 

Burada ΔNn; ΔNm; ΔNx – müvafiq olaraq, nasosda, mühərrikdə və 
hidroxətlərdə güc itkiləridir. 

Hidroxətlərdəki güc itkiləri ΔNx aşağıdakı ifadə ilə 
hesablanır:  

ΔNx = ΣΔNx i  + ΔNid ,                                          (A.3) 

ΔNid  – idarəedici hidroaparatda güc itkisi. Hidroxətdə mexaniki 
güc itkiləri olmur. 

Nasosun güc balansı: 

Nn v = Nn  + Δ Nn .                            (A.4) 

Burada Nn.v – nasosun gücü (nasosun valında istifadə olunan güc); 
Nn – nasosun faydalı gücü (nasosun mayeyə verdiyi güc); ΔNn 
nasosdakı ümumi güc itkiləridir:  

 ΔNn v = ΔNn həc +ΔNn mex + ΔNn h .  (A.5) 

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

Analoji olaraq hidromühərrik üçün güc balansı tərtib etmək 
olar: 

 Nm v = Nm – ΔNm  = Nm – (ΔNm həc + ΔNm mex + ΔNm h) .     (A.6) 

Burada Nm – hidromühərrikin tələb etdiyi güc; Nm.v – 
hidromühərrikin faydalı gücüdür. 

A. 2. Həcmi hidrointiqalların FİƏ 

Həcmi hidrointiqalların ümumi (tam) FİƏ hidravlik 
intiqalının faydalı (çıxış bəndinin) gücü Nin f və nisbətinə 
bərabərdir: 
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vn

f

in

fin
in N

N

N

N
==η .                               (A.7) 

Maşın üsulu ilə idarə olunan hidravlik intiqalın FİƏ 
hidromaşınlardakı həcmi, hidromexaniki itkiləri və hidravliki 
xətlərdəki (borulardakı, süzgəclərdə, paylayıcılarda) hidravlik 
itkiləri nəzərə alır 

hinmеxinяжhinin ηηηη ⋅⋅= ,                      (A.8) 
burada:  

– ŋin həc – hidrointiqalın həcmi FİƏ olub, nasosun həcmi 
FİƏ-ilə mühərrikin həcmi FİƏ-nın hasilinə bərabər olur (hidravlik 
aparatlarda və idarəetmə qurğusunda həcmi itkilər olmadıqda): 

щяжmщяжnщяжin ηηη ⋅= ;                             (A.9) 

– ŋin mex – hidrointiqalın mexaniki FİƏ olub, nasosun 
mexaniki FİƏ-ilə mühərrikin FİƏ-nın hasilinə bərabər olur: 

mexmmexnmexin ηηη ⋅= ;                         (A.10) 

– ŋin h – hidravliki FİƏ olub, hidravlik boru xətlərindəki 
təzyiq itkilərinin nasosdan çıxışdakı təzyiqə nisbətinə bərabər 
olur: 

xhmhnhin ηηηη ⋅⋅= .                           (A.11) 

Drossellə idarə olunan hidravlik intiqalın FİƏ, adları 
yuxarıda çəkilən itkilərdən əlavə olaraq, idarəetmə sisteminin 
FİƏ-nı  da nəzərə alır. Bu əmsal, hidravlik intiqala verilən maye 
axınının gücünün, nasosdan çıxışda xətlərdəki itkilər nəzərə 
alınmadıqda maye axınının gücünə olan nisbətinə bərabər olur. 

idxhmhnhin ηηηηη ⋅⋅⋅=   .                    (A.12) 

İrəliləmə hərəkətli hidrointiqal üçün: 
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v ;                                 (A.13) 

fırlanmada hərəkətli hidrointiqal üçün isə: 

nn

mm
in M

M

ω
ωη
⋅
⋅

= .                                (A.14) 

Burada Mn və Mm – uyğun olaraq nasosun və hidrointiqalın 
valındakı momentlərdir; P – hidrosilindrin ştokundakı qüvvə, ωn 
və ωm  nasos və mühərrik vallarının bucaq sürətləridir. Maşın 
üsulu ilə idarə olunan hidravlik intiqalın FİƏ hidromaşınlardakı 
həcmi, mexaniki itkiləri və hidravliki xətlərdəki (borulardakı, 
süzgəclərdə, paylayıcılarda) hidravlik itkiləri nəzərə alır 

щинmexинщяжинin ηηηη ⋅⋅= ,                      (A.15) 

burada ŋin həc – hidrointiqalın mexaniki FİƏ olub, nasosun 
mexaniki FİƏ-ilə mühərrikin FİƏ-nın hasilinə bərabər olur; ŋin h – 
hidravliki FİƏ olub, hidravlik boru xətlərindəki təzyiq itkilərinin 
nasosdan çıxışdakı təzyiqə nisbətinə bərabər olur. 

A. 3. Həcmi hidravlik intiqalların tənzimlənməsi haqqında 

Drossellə idarə olunmada nasosun veriminin bir hissəsi 
hidromühərrikdən keçməyərək, hidrodrossel və ya hidroklapan 
vasitəsilə nasosun qəbul çəninə axıdılır. Bu üsulla idarəolunmada  
drosselin yerləşdirilməsi iki variantda ola bilər:  

– hidromühərriklə ardıcıl (hidromühərrikin girişində və ya 
hidromühərrikin çıxışında, şəkil A. 1, a, b və c); 
– hidromühərriklə paralel olaraq xəttin budaqlanmasında  

yerləşdirilir  (şəkil A. 1, ç);. 
 Drosselin ardıcıl yerləşdirilməsi variantında irəliləmə 
hidrointiqalının çıxış bəndinin sürəti ümumi şəkildə aşağıdakı 
sadələşdirilmiş düsturla təyin edilir: 
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         a)                 b) 
     

        
    c)       ç) 

Şəkil A. 1. Tənzimləyici drossellərin həcmi hidravlik  
intiqallarına qoşulma sxemləri 

a – ardıcıl, mühərrikdən əvvəl; b  və c – ardıcıl, mühərrikdən  
(hidrosilindrdən və hidrmotordan) sonra; ç – mühərriklə paralel. 
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⎞
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⎛ −==

ρ
μ 2v ,         (A.16) 

burada v – hidrointiqalının çıxış bəndinin sürəti; Qdr – 
tənzimləyici drosseldən keçən maye sərfi; F – porşenin en kəsik 
sahəsi;  μdr – drosselin sərf əmsalı; fdr – drosselin işçi keçidinin 
sahəsi; ρ - işçi mayenin sıxlığı; pn – nasosun çıxışında təzyiq, adr 
– hidravlik drosselin həqiqi və ola bilən maksimal keçiricilik 
əmsalı, Δpdr – tənzimləyici drosseldə təzyiq düşküsü. 

Drosselin tənzimləyici olmağını nəzərə alaraq,  bu düsturu 
belə yazmaq olar: 

drmaxdrn
maxdr

dr pxa
F

P
p

F

f
x Δ=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

ρ
μ 2v ,   (A.17) 

haradakı fdr max – drosselin işçi keçidinin ola bilən maksimal 
sahəsi; adr max – ola bilən maksimal keçiricilik əmsalı; x  – 
tənzimləyici parametr – drosselin açılma dərəcəsi: 0 ≤ x  ≤ 1;  

Drosselin ardıcıl yerləşdirilməsi variantında fırlanma 
hərəkətli hidrointiqalının çıxış bəndinin (hidromotorun) sürəti 
(dövrlər sayı) ümumi şəkildə aşağıdakı sadələşdirilmiş düsturla 
təyin edilir: 

   drdrdr
m

m
n

m

drdr
m pfa

q

M
p

q

f
n Δ=⎟⎟

⎠

⎞
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μ 22 ,      (A.18) 

burada qm – hidromotorun işçi həcmi; Mm – hidromotorun 
valındakı moment, və ya  

drmaxdr
m

m
n

m

drdr
m pxa

q

M
p

q

fx
n Δ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

π
ρ

μ 22max ,   (A.19) 

Bu düsturlardan (A.17 və A.19) görünür ki, nasosun sabit 
verimində çıxış bəndinin hərəkət sürəti drosselin işçi keçid 
sahəsindən –  fdr və ya drosselin açılma dərəcəsindən  x -dan 
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 Şəkil A. 2. Ardıcıl drossellə  tənzimlənən hidrointiqalın yükləmə (a)   
və tənzimləyici (b) xarakteristikaları. 
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asılıdır. Drosselin ardıcıl qoşulması zamanı  fdr = 0 ( x  = 0) 
olduqda çıxış bənd (ştok və ya val) hərəkət etmir, keçid sahəsinin 
artması ilə çıxış bəndinin sürəti (və ya fırlanma tezliyi) 0-dan 
başlayaraq maksimal qiymətinə gedər artır. 

Hidrointiqalın çıxış bəndinin nisbi sürətin v  (
maxv
vv = ; 

maxm

m

n

n
=v ) tənzimləyici drosselin nisbi açılma x  (

maxx
xx = ) 

dərəcəsindən  asılılığı v  = f( x ) – həcmi hidrointiqalların 
tənzimləyici, hidrointiqalın çıxış bəndinin nisbi yükləmə 

dərəcəsindən p  (
maxp

p
p = ; 

maxm

m

maxm

m

M

M

pq

M
p ==

π2
) asılılığı  

v  = f( p ) isə – yükləmə xarakteristikaları adlanırlar. Burada p – 
ştoka təsir edən yükünü hərəkətə gətirmək üçün sərf olunan təzyiq 
düşküsü, pmax  – silindrin işçi həcmində maksimal təzyiq – burada 
axıdıcı klapanda köklənmiş təzyiqdir. Bu əvəzləmələri nəzərə 
alaraq onda hidravlik mühərriklə ardıcıl yerləşmiş drossellə  
tənzimlənən hidrointiqalının əsas düsturu aşağıdakı şəkildə 
yazmaq olar: 

px −= 1v ,                              (A.20) 

və bu tipli hidrointiqalının tənzimləyici və yükləmə 
xarakteristikaları şəkil A.2 göstərilib. 

Drosselin paralel yerləşdirilməsi variantında irəliləmə 
hərəkətli hidrointiqalının çıxış bəndinin sürəti ümumi şəkildə 
aşağıdakı düsturla təyin edilir: 

( )drmaxdrn

drn
drn

pxaQ
F

F

P
fQ

FF

QQ

Δ−=

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

−
=

1

21
ρ

μv
           (A.21)  

burada Qn – nasosun verimidir. 
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Drossel hidrointiqalının hidromotoru ilə paralel yerləşdikdə 
onun çıxış valının dövrlər sayı ümumi şəkildə bu düsturla təyin 
edilir 

( )drmaxdrn
m

m

m
maxdrdrn

mm

drn
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q

M
fxQ
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⎛
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221
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πμ

. (A.22) 

Bu düsturlardan (A.21 və A.22) görünür ki, nasosun sabit 
verimində çıxış bəndinin hərəkət sürəti drosselin işçi keçid 
sahəsindən – fdr və ya drosselin açılma dərəcəsindən x -dan 
asılıdır. Drosselin paralel qoşulması zamanı  fdr = 0 ( x  = 0) 
olduqda çıxış bəndin (ştokun və ya valın) hərəkət sürəti maksimal 
qiymətinə malikdir. Tənzimləyici drosselin keçid sahəsinin 
artması ilə çıxış bəndinin sürəti (və ya fırlanma tezliyi) maksimal 
qiymətindən başlayaraq 0 doğru azalır, 

Hidrointiqalın çıxış bəndinin nisbi sürətini v , tənzimləyici 
drosselin nisbi açılma dərəcəsini x  və nisbi yükləmə dərəcəsini 
p  istifadə edərək hidravlik mühərriklə paralel yerləşmiş 
drossellə  tənzimlənən hidrointiqalının əsas düsturu belə yazmaq 
olar: 

px−=1v ,                              (A.23) 

Bu tipli tənzimləmədə də hidrointiqalın çıxış bəndinin nisbi 
sürətin və ya nisbi fırlanma tezliyin v  tənzimləyici drosselin nisbi 
açılma dərəcəsindən x  asılılığı v  = f( x ) –tənzimləyici, 
hidrointiqalın çıxış bəndinin nisbi yükləmə dərəcəsindən p  
asılılığı v  = f( p ) isə – yükləmə xarakteristikaları adlanırlar (şəkil 
9.3).  

Digər tərəfdən (A.20) və (A.24) düsturlardan görünür ki fdr-
in sabit qiymətində hidrointiqalın çıxış bəndinin sürəti (xətti və ya 
fırlanma sürəti) çıxış bəndinin yüklənmə qiymətindən asılıdır, bu 
da drosselə tənzimləmə üsulunun əsas çatışmayan cəhətidir. 

Tənzimləyici drossel hidromühərriklə ardıcıl olduqda 
tənzimləmə zamani maye axının bir qismi qoruyucu klapandan 
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Şəkil A.3. Paralel drossellə  tənzimlənən hidrointiqalın yükləmə (a)   

və tənzimləyici (b) xarakteristikaları. 
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keçərək nasosdan birbaşa baka qayıdır. Tənzimləyici drosselin 
budaqlanmada tətbiqi zamanı isə sürətin tənzimlənməsi mayenin 
qoruyucu klapandan axmamağı şərti ilə aparılmalıdır. Bu halda 
eyni dərəcəli tənzimləmədə və eyni yüklənmədə hidrosistemin 
FİƏ drosselin hidromühərrikə ardıcıl qoşulması halından yüksək 
olur. 

A. 4. Hidravlik aparatlar haqqında ümumi məlumat  
 
Maye axınını idarə etmək üçün istifadə olunan tərtibatlara 

hidravlik aparatlar  (hidroaparatlar) deyilir. 
 Əsas hidroaparatlar:  

– hidrodrossellər və hidroklapanlar maye axınının sərfin və 
təzyiqini dəyişmək üçün;  

– hidropaylayıcılar isə maye axınının istiqamətini dəyişmək 
üçün istifadə edilir. 

A. 4.1.  Hidravlik drossellər haqqında ümumi məlumat  

Hidravliki drossellər işçi mayenin axma xəttində 
yerləşdirilmiş, tənzimlənən və ya tənzimlənməyən yerli 
müqavimətdir. Drossellər, adətən, onlarda baş verən təzyiq 
düşküsündən asılı olaraq, hidroxəttdəki maye axınının 
tənzimlənməsi məqsədilə tətbiq olunur. Drossellər həcmi 
hidravlik intiqallarda tətbiq olunub, onların sabit yükləmə 
rejimində iş zamanı hidromühərriklərin çıxış bəndinin sürətinin 
tənzimlənməsinə xidmət edir. 

Təsir prinsipinə görə drossellər: 
– özlü müqavimətli və  
– qasırğa müqavimətli olur.  
1-ci tip drossellər xətti tiplidir, çünki onlarda təzyiq itkisi 

maye axını laminar rejimdə sürtünmə ilə müşayiət olunur. Yəni, 
praktiki olaraq, maye axını sürətinin düzxətli funksiyasıdır. 
Düzxətli drossellər yalnız mayenin aşağı  sürətlərində, yəni təzyiq 
itkisinin az, adətən 0,3 MPa və sabit temperaturda tətbiq olunur.  

İkinci tip drossellərdə təzyiqin dəyişməsi, praktiki olaraq, 
maye axının sürətinin kvadratına proporsionaldır, buna görə də 

22



belə drossellər kvadratik adlanır. Onların xarakteristikası, praktiki 
olaraq, mayenin özlülüyündən asılı deyil. 

Düzxətli drossellər. Kanal çirklənməmək üçün müqavimətlə 
tənzimlənən drosseldən istifadə edilir. müqavimət kanalının 
uzunluğunu dəyişməklə əldə edilir. bunlar xətti drossellər adlanır 
(şəkil 8.2). Bunlarda müqavimət bir girişli vintin, a-nın 
uzunluğunu dəyişməklə (vinti burmaqla) və ya burub açmaqla 
olur. Bu drosselin müqaviməti mayenin özlülüyündən asılı olduğu 
üçün ondan ancaq sabit temperaturda istifadə edilir. 

Yivin kəsiyinin formasından asılı olaraq drossel kanalına 
düzbucaqlı, üçbucaqlı boru kimi baxmaq olar. Odur ki, 
hesablamada düzbucaqlı kəsik üçün təzyiq düşküsü: 
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Lp =Δ ,                               (A.24) 

burada L = π d k – orta d diametrli k yivin burumun uzunluğu, 

( )ba
abr
+

=
2

 – hidravliki radius, ab – kanalın en kəsik sahəsi. 

2(a+b) – onun perimetri; v – sürət; ρ - mayenin sıxlığıdır. 
Kvadratik drossellər. Temperatur geniş hüdudda dəyişdikdə 

işləyən hidrosistemin drosselindən tələb olunur ki, iş zamanı 
istilik rejimi dəyişdikdə drossel klapanın keçid kəsiyinin forması 
ondan keçən mayenin sərf əmsalının dəyişməsinə imkan 
verməsin. Drossel kanalının keçid kəsiyinin perimetri kiçildikdə 
kanalın zibillənməsi azaldığı üçün bu perimetrin qiyməti minimal 
seçilməlidir. Buna görə də drossel klapanın perimetrinin onun en 
kəsik sahəsinə nisbəti az, maye keçən kanalın uzunluğunun qısa 
olması məsləhətdir. 

Bu şərtə iti kənarlı, dairəvi dəlikli, nazik həlqə şəkilli 
kvadratik drossellər uyğun gəlir (şəkil 8.3). Burada enerji itkisi 
axının əvvəl birdən sıxılması sonra birdən genişlənməsi (bu 
zaman qasırğa yaranır) nəticəsində olur. Belə drossellərdə 
müqavimət mayenin özlülüyündən az asılıdır. Bu halda bir 
drosselə tələbatı ödəmək (onun dəliyi çox kiçik olduğundan 
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çirklənə bilər) mümkün olmadığından çox pilləli drosseldən 
istifadə edilir. Burada bir neçə drossel ardıcıl yerləşirlər. 

Təcrübə göstərir ki, belə drosselin sərf xarakteristikasına 
həlqələr arasındakı məsafə l təsir edir. Odur ki, l > (3...5)d 
olmalıdır və onun kənarının eni (qalınlığı) s < (0,4...0,5)d-dən çox 
olmamalıdır. d həlqənin dəliyinin diametri, adətən, 0,3 mm-dən az 
olmamalıdır. Əks halda onlar çirklənə bilərlər. 

Bir həlqəli drossellər tənzimləyən drossellər də hazırlanır. 
Burada tənzimlənmə drossel iynəsi ilə olur (şəkil 8.3, b) ki, bunun 
vasitəsilə də drossel deşiyinin sahəsi dəyişdirilir. Göstərilən 
drosseldən keçən maye sərfini (3) tənliyi ilə hesablamaq olar.  

Şəkil 8.3, a -də drosseldəki müqavimət: 

2

2ρξ v=−=Δ 21 ppp                         (A.25) 

düsturu ilə hesablamaq olar. Burada müqavimət əmsalı ξ = 2 ... 
2,2 olur. Çox həlqəli drossellər hesablandıqda: 

nppn ⋅Δ=Δ  və ya 
n
pp nΔ

=Δ                 (A.26) 

götürülür. Burada n – həlqələrin sayıdır.  
Bu tipli drossellərdə sərf sabitdir və bərabərdir: 

ρ
μω pQ Δ

= 2  ,                            (A.27)  

burada μ - bir həlqədəki sərf əmsalı; 
4

2dπω = həlqənin deşiyinin 

sahəsi 
Dəqiq hesablamalarda maye axınına mühitin əks təzyiqi 

nəzərə alınmalıdır. Əks təzyiq nəzərə alındıqda turbulent rejimdə  
maye axınının sərfi (A.27) tənliyi ilə hesablanan sərfdən fərqli ola 
bilər.  
 Tək həlqəli drosseldə: 

ν
dRe v

= .                                  (A.28) 
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Bütün növ drossellərin bu xarakteristikaya malik olur:  

Q = aΔpm ,                                 (A.29) 

burada а − temperaturdan, drosselin açılmasının formasından, Re 
ədədin qiymətindən asılı əmsaldır, m isə dərəcə əmsalıdır.  Adətən 
m = 0,5…1,0 olur.  

A. 4.2.  Hidravlik paylayıcılar haqqında ümumi məlumat  

 Hidravliki paylayıcılar xarici təsirdən asılı olaraq,   
hidroxəttdə işçi maye axınının sərfini və onun istiqamətini  
dəyişdirən və ya tənzimləyən hidravliki aparatdır. Hidravliki 
paylayıcılar aşağıdakı  amillərdən asılı olaraq təsnif olunur : 

1. Bağlayıcı tənzimləyici element konstruksiyasına görə:  
– zolotnikli; 
– klapanlı; 
– kranlı. 

2. Xarici hidroxəttlərin sayına görə: 
– iki xətli; 
– üç xətli; 
– dörd xətli və s. 

3. Fiksə olunan vəziyyətlərin sayına görə : 
– iki vəziyyətli; 
– üç vəziyyətli və s. 

4. İdarəetmənin növünə görə: 
– əl ilə; 
– mexaniki; 
– hidravliki; 
– pnevmatik; 
– elektromaqnitlə; 
– kombinə. 

5. İşçi keçid kəsiyinin açılma üsuluna görə: 
– istiqamətləndirici; 
– drosselləşdirici. 
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A. Həcmi hidravlik intiqallar haqqında ümumi məlumat 
 

 Hidravliki paylayıcılar haqda olan kifayət qədər geniş 
məlumat paylayıcının qrafiki təsvirində təqdim olunur. 
 Şəkil A.4-də hidravliki paylayıcıların aşağıdakı qrafiki 
təsvirləri verilmişdir:  a – istiqamətləndirici iki vəziyyətli iki xətli 
(2/2) tipli əl ilə idarə olunan; b – istiqamətləndirici iki vəziyyətli  
iki xətli (2/2) tipli hidravliki idarə olunan; c – istiqamətləndirici 
iki vəziyyətli üç xətli (3/2) tipli yumrucuqla idarə olunan və yay 
ilə qayıdan; ç – yay vasitəsilə orta vəziyyətə qayıdan iki 
elektromaqnitli drosselləndirici (4/3) tipli; d – istiqamətləndirici 
elektrohidravliki idarə olunan  (4/3) tipli. 
 İstiqamətləndirici paylayıcılar kənardan idarəolunan 
siqnaldan asılı olaraq, hidravlik mühərrikin işə salınması və 
dayandırılması, istiqamətin dəyişdirilməsi üçün tətbiq olunur və 
onların  işçi keçid kəsiyi, ya tam açıq, ya da tam vəziyyətdə olur. 
İstiqamətləndirici paylayıcılardan fərqli olaraq, drosselləşdirici 
paylayıcılar  nəinki, işçi maye axınının istiqamətini dəyişdirir, və 
həmçinin xarici təsir altında işçi keçid kəsiyini dəyişməklə işçi 
mayenin təzyiqini və sərfini minimumdan maksimum qiymətə 
qədər dəyişir. 
 Hidropaylayıcıların  zolotnikləri silindrik və ya yastı 
formada ola bilər. Yastı zolotnikli hidropaylayıcıların  
hazırlanması sadə olub, yüksək e,tibarlığa malikdir. 

Zolotnikli paylayıcılardan keçən işçi mayenin sərfi 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 

      ρ
μ p

bnxQ
Δ

=
2

 ,                       (A.30) 

burada, μ - sərf əmsalı, μ = 0,61...0,65; b - zolotnikin 
pəncərəsinin eni, m;  n  - paylayıcılarda pəncərələrin sayı; x  - 
zolotnikin yerdəyişməsi , m; Δp - paylayıcının aralığında təzyiq 
düşküsü, Pa; ρ  - işçi mayenin sıxlığı, kq/m3. 
 Paylayıcının kanallarında axan mayenin sürəti 10...15 m/san 
çatır. Zolotnikə işçi vəziyyətdə ətalət və sürtünmə qüvvələri təsir 
edir, həmçinin maye axını hərəkətinin əks istiqamətində zolotnikə 
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A. Həcmi hidravlik intiqallar haqqında ümumi məlumat 
 

hidrodinamiki qüvvələr də təsir edir. Bu qüvvə zolotniki neytral 
vəziyyətinə qayıtmasına cəhd edir. Hidrodinamiki qüvvənin 
qiymətini aşağıdakı düsturla tapmaq  olar: 

                 ,             (26) pxnbFhd Δ⋅⋅⋅⋅⋅= αμ cos2 2

burada, β = 69o - hidrodinamiki qüvvələrin zolotnikin oxu 
istiqamətində meylənmə bucağı. 
 Kran tipli paylayıcılar adətən işçi mayenin təzyiqinin və 
sərfinin kiçik qiymətlərində tətbiq olunur. Bağlayıcı tənzimləyici 
elementin kranlı paylayıcılarında – silindrik və  konusvari dəlikli 
tıxac öz oxu ətrafında fırlanma hərəkəti edir. 
 Böyük təzyiqlərdə yüksək kiplik dərəcəsini təmin etmək 
üçün klapan tipli paylayıcılar tətbiq edilir. Bu növ paylayıcılarda 
bağlayıcı tənzimləyici element klapan  (kürəvarı və ya konusvari) 
və yəhərdən ibarət sistemdir. Klapanlı hidropaylayıcılardan  
hidravlik qıfıllarda, tez açılıb-yığılan boru kəmərlərin 
birləşməsində,  xortumlarda istifadə olunur. 

A. 4.3.  Hidravlik təzyiq  klapanlar haqqında məlumat 

Klapan - hidravlik aparatdan keçən işçi maye axının təsiri 
altında işçi keçid kəsiyinin (işçi pəncərə) açılmasının dəyişməsi 
baş verən hidravlik aparata deyilir. Başqa sözlə, klapan ona 
bağlayıcı-tənzimləyici elementin xarici təsiri tələb olunmayan, 
avtomatik vəziyyətdə işləyən hidravlik aparatdır. 

Təzyiq klapanları işçi maye təzyiqinin tənzimlənməsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Klapanlar aşağıdakı amillərə görə təsnif 
olunur: 

1. Təyinatına görə: 
– qoruyucu;  
– axıdıcı; 
– təzyiq; 
– reduksiya; 
– təzyiqlər fərqi; 
– təzyiqlər nisbəti və s. 

2. Axının bağlayıcı tənzimləyici elementə təsirinə görə: 
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 – düz-təsirli klapanlar; 
 – qeyri düz-təsirli klapanlar. 
Klapanların bağlayıcı-tənzimləyici elementlərinin (BTE) 

konstruksiyalarından xüsusiyyətindən asılı olaraq, onlar: 
– diyircəkli (kürəvi) (şəkil 10.1, a); 
– konusvari (şəkil 10.1, b, c); 
– zolotnikli  (şəkil 10.1, ç) olurlar.  
İstismar prosesində ən çox diyircəkli klapanlardan istifadə 

edilir. Bu klapanlar az sərfi olan qurğularda işlədilir. Onların  
hazırlanma texnologiyası asandır, çirklənməyə qarşı az 
hissiyyatlıdır, lakin iş prosesində sirkələnmə (döyüntü) və səs 
yaradandırlar.  

Konusvari klapanlar yəhərdə daha yaxşı mərkəzləşir və 
sızmalar da az olur. Titrəmələri (ehtizazları) azaltmaq məqsədi ilə 
dempferləmə (tormozlanma) tətbiq edilir. 

Zolotnikli klapanlar daha çox axıdıcı və dayaqlıq (hidravlik 
sistemdə izafi təzyiqi azaldıb, onu sabit saxlamaq üçün) klapanlar  
kimi istifadə edilir, belə ki, onlarda sızmalar daha çox olur. 

Düz-təsirli klapanlarda işçi keçid kəsiyi sahəsinin dəyişməsi 
işçi maye təzyiqin bağlayıcı-tənzimləyici elementə bilavasitə təsir 
etməsi hesabına baş verir. Lakin, işçi təzyiqin artması düz-təsirli 
klapanların ölçülərinin və onun yayının sərtliyinin nəzərə 
çarpacaq dərəcədə  artmasına səbəb olur.  

Buna görə də yüksək nominal təzyiqlərdə qeyri düz-təsirli 
klapanlar tətbiq edilir, hansı ki, öz növbəsində iki klapandan 
ibarətdir: əsas və köməkçi. Belə klapanların həssaslığı artır və 
əsas bağlayıcı tənzimləyici elementin yayına təsir edən qüvvə 
azalır. 

Basqılı klapanlar hidravliki sistemdə təzyiqin 
məhdudlaşdırılmasının təyini üçün istifadə olunur. Basqılı 
klapanlar qoruyucu və axıdıcı növlü olur. 

Qoruyucu klapanlar hidravlik sistemi işçi mayenin 
təzyiqinin müəyyən olunmuş qiymətlərinin artması zamanı onun 
təsirindən qorunmasına xidmət edir. Bu klapanlar vaxtaşırı olaraq 
işləyir və onun açılması işçi təzyiqin əvvəlcədən qoruyucu klapan 
vasitəsilə müəyyən edilmiş qiymətinin artması zamanı baş verir. 
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Buna görə də bu klapanlara  olan əsas tələblər - yüksək kiplilik və 
klapanın stabilliyidir. Bu klapanlarda bağlayıcı-tənzimləyici 
elementin öz konstruksiyasına görə kürəvi və konus tipli ola bilər. 
 Düztəsirli klapanlar gövdədən, bağlayıcı-tənzimləyici 
elementdən, silindrik yaydan və tənzimləyici quruluşdan ibarətdir 
(şəkil 10.1) Gövdəyə işçi mayeni daxil və xaric etmək üçün 
dəliklər  nəzərdə tutulmuşdur. 
 Hidrosistem maşınlarında tətbiq edilən düz təsirli 
klapanların iş prinsipi klapanların bağlayıcı-tənzimləyici 
elementlərinə təsir edən mayenin təzyiq qüvvəsinin xarici qüvvə 
(yay, elektromaqnit) vasitəsilə müvazinətləşməsinə əsaslanır. Bu 
xarici qüvvə vasitəsilə (adətən, normal vəziyyətdə) bağlayıcı 
(kürə, konus, ötürücü plunjer və s.) klapanın keçidini tam, kip 
qapayır (şəkil 10.1, c). 

Mayenin təzyiq qüvvəsi təsir edən xarici qüvvədən çox 
olduqda bağlayıcı qalxaraq maye keçən kanal açılır. Təzyiq 
qüvvəsi azaldıqda, mayenin keçid yolu qapanır. Odur ki, 
qoruyucu klapan keçid səthinin sahəsinin dəyişən drossel 
quruluşlu olur. 

Qoruyucu klapanlardan ən sadəsi üzərinə sabit və ya 
tənzimedici yay təsir edən kürəvi klapanlardır (şəkil 10.1, a). 
Bunlardan təzyiqlər çox olmayan və ya ani müddətdə təsir 
edildikdə istifadə edilir. Buna səbəb klapan uzun müddət 
işlədikdə titrəmə təsirindən kürəciyin kiçik yolunu tam 
qapamayasıdır. Tam kiplik yaratmaq üçün konuslu bağlayıcılı 
klapanlardan istifadə edilir (şəkil 10.1, b). Yayın (3) sıxılması bolt 
(4) ilə əldə edilir. 

Qeyri-düztəsirli klapanlar (şəkil A.5), yuxarıda qeyd 
olunduğu kimi, yüksək nominal təzyiqlərdə  istifadə olunur. 
Qeyri-düztəsirli qoruyucu klapanın gövdəsində (1) əsas konusvari 
klapandan (2) başqa, yayı (5) olan kürəvi klapanda (4) vardır. 
Əsas klapanın yayına (3) düşən qüvvəni azaltmaq məqsədilə E 
boşluğu B drossel vasitəsilə basqı A boşluğu ilə birləşdirilib. 
Klapanın (4) sazlanma təzyiqi vint (6) vasitəsilə tənzimlənir. G  
boşluğu H kanalı vasitəsilə C  boşaltma boşluğu ilə birləşdirilib. 
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                     a)                        b)                             c)  
 

 
                            ç)                                           d) 
 

Şəkil A.4. Hidravliki paylayıcılarının qrafiki təsvirləri 
 
 

 
 
 

Şəkil A.5. Qeyri-düztəsirli qoruyucu klapanın sxemi  
və onun qrafiki təsviri 

1 – klapanın gövdəsi;  2 – əsas konusvari klapan (K1); 3 – əsas 
klapanın yayı; 4 – köməkçi kürəvi klapan (K2); 5 – onun yayı;  

6  – tənzimləyici vint 
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 Əsas klapanın (2) yayının (3) ilkin sıxılması hesabına 
qüvvəsi və həmin istiqamətdə Q boşluğunda olan mayenin təzyiq 
qüvvəsi təsir edir. Bu qüvvələr klapanı (2) yəhərə sıxışdırırlar. 
 A boşluğunda təzyiqin buraxılabilən qiymətindən artması ilə 
E boşluğunda təzyiq yüksəlir. Sonuncunun təsiri altında kürəvi 
klapan (4) açılır və işçi maye E boşluqdan  klapan (4) keçərək G 
boşluğuna, daha sonra isə E kanalı vasitəsilə C axıtma xəttinə 
daxil olur. Mayenin B drosseldən axını zamanı E boşluğunda 
təzyiq azalır və mayenin A boşluğundakı təzyiq qüvvəsinin təsiri 
altında əsas klapan (2) sağa doğru sürüşərək A-boşluğunu C axın 
boşaltma boşluğu ilə birbaşa birləşdirir.  

Klapan (2) həmçinin D boşluğundakı təzyiqinin distansiyalı 
(məsafəli) aşağı düşməsi hesabına da yükləmədən azad ola bilər 
yəni klapanın işi məsafədən idarə etmək olar. 
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LABORATORİYA İŞİ № 1 

NÜMUNƏVİ  YÜK-PORŞENLİ MANOMETRİNİN  
HİDRAVLİK SİSTEMİNİN TƏDQİQİ  

İşin məqsədi: 1. Nümunəvi yük-porşenli manometrinin 
işləmə prinsipinin, onun hidravlik 
sisteminin və konstruksiyasının 
öyrənilməsi. 
2. Texniki və nümunəvi laboratoriya 
manometrlərin yoxlanılması və 
arvalanması. 

1. Yük-porşenli manometrin konstruksiyanın təsviri. 

Nümunəvi yük-porşenli manometr qurğusu hidravlik 
preslərdə tətbiq olunan həcmi (statik) hidravlik intiqal 
prinsipinin istifadəsinə əsaslanan presizion (yüksək dəqiqliklə 
hazırlanan) yoxlama cihazıdır. 

Bu qurğu (şəkil 1.1) hidravlik sistem olmaqla 15 borucuğu 
ilə öz aralarında vahid sistem şəklində birləşdirilmiş 14 pres 
qurğusu, 23 və 9 ventilləri vasitəsilə iki kənar dirəklərə (sol – 22 
və sağ – 8) bərkidilmiş 10 və 24 yoxlanılan manometrlər və 
üstünə yükləri 20 oturdulmuş (mərkəzi dirək 17), 19 plunjer  və 
18 yük-porşenli silindrdən ibarətdir. Bu sistem 7 və 21 ventilləri 
vasitəsilə 4 yağ tutumu ilə birləşdirilib. Sistem əks klapanları 2, 7 
və 21 ventilləri vasitəsilə 3 süzgəcindən keçməklə 4 tutumundan 
gələn yağla doldurulur. 

İlkin təzyiq yaratmaq üçün sistemdə 6 dəstəkli 5 əl plunjer 
nasosu nəzərdə tutulub. 7 və 21 ventilləri bağlandıqdan sonra 
sistemdəki təzyiqi 13 vint ştoku və 12 nazim çarx vasitəsilə press 
qurğusu olan 14 porşenli silindrinin köməkliyi ilə dəyişmək olar. 

Hidravlik sistemdəki yağ 1 tıxacı  vasitəsilə axıdılır. 
Bütün qurğu dayaqları mikrometrik ventillərdən  ibarət 

bütöv altlıq üzərində yerləşdirilib. 
Əks klapanları 2 yağın axınını yağ tutumundan 4 

hidrosistemə bir istiqamətdə axmasını təmin edir. Mayenin yağ 
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 Şəkil 1.1. Nümunəvi yük-porşenli manometr qurğusunun sxemi  
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Laboratoriya işi № 1 
Nümunəvi  yük-porşenli manometrinin hidravlik sisteminin tədqiqi  

 
tutumuna 4 qaytarılması (sistemdə təzyiq aşağı düşdükdə) ventil 
21 vasitəsilə yerinə yetirilir. 

Nümunəvi yük-porşenli manometri imkan verir: 
1. Yük-porşenli silindrinin (18) köməkliyi ilə eyni vaxtda iki 

nümunəvi və yaxud yaylı texniki manometrləri  arvalanır və 
yoxlanılır. Bu vaxt 7 və 21 ventili bağlı,  9, 23 və 16 
ventilləri açıqdır. 

2. Nümunəvi manometri (24) vasitəsilə  texniki manometr (10) 
arvalanır və yaxud yoxlanılır. Bundan ötrü 21, 7 və 16 
ventilləri bağlı, 9, və 23 ventilləri açıqdır. 
Yoxlamanın məqsədi cihazın təyinatı ilə müəyyən olunur: 
– əgər cihaz texnikidirsə, yoxlama ona mənsub olduğu 

dəqiqlik sinfinə uyğunluğunu aydınlaşdırmaqdan ibarətdir. 
Dəqiqlik sinfi manometrin siferblatı üzərindəki damğa ilə 
tutuşdurulur;  

– əgər cihaz laboratoriya cihazıdırsa, yoxlamada məqsəd 
cihazın müxtəlif təzyiqlərdə p göstərişlərinin sistematik xətasını 
kompensasiya edən Δp düzəlişinin kəmiyyətcə təyin olunmasıdır. 
Bu halda yoxlamanın nəticəsi asılılıqlar qrafiki (arvalanma) 
şəklində tərtib olunur: 

Δp = f (p).                                    (1.1) 

Bu laboratoriya işində 18 yük-porşenli silindrinin köməkliyi 
ilə 24 nümunəvi və 10 texniki manometrləri eyni zamanda 
yoxlanılır. 

2. Yük-porşenli  silindr vasitəsilə texniki və  
yaylı laboratoriya manometrlərinin yoxlanılması 

Texniki (10) və yaylı laboratoriya (24) manometrlər 
aşağıdakı ardıcıllıqla yoxlanılır: 

1. Yoxlanılacaq 10  və 24 cihazlar  qurğuya birləşdirilir. 
2. 23, 9, 16 və 21 ventilləri bağlanır, yeni yoxlanılan 10 və 24 

manometrlər və 18 yük-porşenli silindr press qurğusundan 
açılır (ayrılır). 
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3. Press qurğusunun silindri 13 yağla doldurulur. Bundan ötrü 

7 ventil açılır və 12 nazim çarxını fırlatmaqla porşen 
silindrin (14) içərisindən tamam çıxarılır. Sonra ventil 7  
bağlanır. 

4. Mikrometrik vintlər vasitəsilə cihaz üfüqi vəziyyətə gətirilir. 
Üfüqilik  səviyyə ölçənlə yoxlanır. 

5. Cihazın şkalasının yoxlanılan nöqtələri qeyd olunur. Bu 
nöqtələr şkala üzərində bərabər bölüşdürülmüş olmalıdır. 
Yoxlanan nöqtələrin sayı cihazın dəqiqlik sinfindən asılıdır:  

– 4...6 sinifli manometrləri 3 nöqtədə; 
– 1...2,5 sinifli manometrlər üçün 5 nöqtədə; 
– 0,5 və yuxarı sinifli cihazlar üçün 10 nöqtədə  

yoxlama aparılır. Yoxlama üçün qeyd olunmuş nöqtələrdəki 
təzyiq protokola köçürülür. 

6. Yoxlanılan cihazın göstərici əqrəbinin  başlanğıc  vəziyyəti 
protokola yazılır. 

7. Nümunəvi yük-porşenli manometrinin plunjer altında 
yoxlama üçün qeyd olunmuş (poi)  nöqtəyə uyğun po1 
vəziyyəti yaradılır. Bu təzyiqə uyğun yük (yükün çəkisi 
nümunəvi yük-porşenli manometrinin yoxlama vəsiqəsi ilə 
təyin edilir) yük qəbuledici  nimçəyə qoyulur, 7, 9, 23  və 16 
ventilləri açılır və 6 vərdənəvarı nasosun köməyi ilə yağ o 
vaxta qədər vurulur ki, 19 plunjer 20 yükü ilə üzə qalxır və 
11 göstəricisi orta vəziyyət alır. Dərhal 7 ventili bağlanır. 
Plunjerə fırlanma hərəkəti (120 dövr/dəq tezliyi ilə) verilir 
ki, plunjerin əqrəbi şaquli vəziyyətdə olsun ki, silindrin 
divarı ilə onun arasında quru sürtünmə olmasın. 

8. 12 nazim çarxlı vasitəsi ilə sistemdə təzyiq saxlanılır, bu 
halda yük nimçəsi üzən vəziyyətdə olmalıdır. Yoxlanılan 
manometrin gövdəsində əllə vurduqdan sonra onun göstərişi  
pn1 protokola yazılır. 

9. Yük nimçəsinə yeni yük qoyub yoxlama üçün qeyd olunmuş 
yoxlama nöqtələrinə uyğun (i = 1, 2 … n) bütün sıra ardıcıl 
artan təzyiqlər poi üçün 7 və 8 əməliyyatı təkrar olunur. 
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Maksimal təzyiqə çatdıqdan sonra yoxlanan nümunəvi və 

texniki manometrlər bu təzyiq altında 5 dəqiqə ərzində saxlanılır. 
Bundan sonra həmin, ancaq ardıcıl azalan poi təzyiqlərindən 
yoxlama aparılır və yoxlanan manometrin ppi göstərişləri qeydə 
alınır. 

10. Təcrübə həmin ardıcıllıqla bir daha təkrar olunur və alınan 
p'ni və p'pi təzyiqlər qiymətləri protokola yazılır. 

11. Yük çıxarılandan sonra protokola yoxlanan manometrinin 
əqrəbinin vəziyyəti qeyd olunur. 

3. Yoxlamanın nəticələrin işlənməsi 

Yoxlamanın nəticələri aşağıdakı ardıcıllıqla işlənir. 
Verilmiş poi təzyiqində yoxlanılan manometrin 

göstərişlərinin orta arifmetik  qiyməti hesablanır: 

4
pinipini

ior
pppp

p
′+′++

= .                         (1.2) 

Ortalaşdırma əməliyyatı ölçünün təsadüfi xətalarını istisna 
etdiyindən alınan por i həqiqi təsir edən poi təzyiqindən ancaq 
sistematik xəta qədər fərqli olacaq. Nümunəvi manometrin 
dəqiqliyi yoxlanılan manometrin dəqiqliyindən yüksək olduğuna 
görə təcrübə vaxtı, həqiqi təsir edən təzyiq nümunəvi manometrin 
göstərişi poi qəbul olunur. 

Yoxlama üçün hər bir qeyd olunmuş təzyiq üçün ölçünün 
mütləq sistematik xətası 

Δi = por i – po i                                                      (1.3) 

və cihazın göstərişlərinin maksimal fərqi hesablanır. 
Yoxlamanın nəticələri belə tərtib olunur. 
1. Texniki təyinatlı cihaz istismara o vaxt buraxılır ki, cihazın 

dəqiqlik sinfinə uyğun buraxıla bilən maksimal xəta Δmax: 
– yoxlama zamanı alınan ən böyük mütləq sistematik 

xətadan böyükdür (Δmax ≥ Δi) ; 
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– cihaz yükdən azad olduqda əqrəbin sıfır bölgüsünə 

nəzərən ən böyük yerdəyişməsindən Δo (MPa) 
böyükdür (Δmax ≥ Δo); 

– cihazın gövdəsinə əllə vurduqda əqrəbin yerdəyişməsi 
 δi (MPa) bu kəmiyyətin (Δmax) yarısından azdır 
(0,5Δmax ≥δi); 

Bu zaman cihazın dəqiqlik sinfini təsdiq olunur və cihaz 
istismara buraxılır. 

2. Laboratoriya tipli cihazı üçün hər bir yoxlama nöqtəsindəki 
təzyiqin por i göstərişinə Δpi hesablanır: 

Δpi = po i – por i  .                                                 (1.4) 

Δpi və por i qiymətlərinə görə asılılıq qrafiki qurulur: 

Δpi = f (por i).                                   (1.5) 

Qrafiki qurmaq üçün koordinat müstəvisi üzərində absis 
üzrə por i və ordinat üzrə Δpi götürülməklə nöqtələr qeyd olunur. 
Sonra alınan nöqtələr xətt ilə birləşdirilir. 

 Qeyd: 

1. Təzyiq pres qurğusu vasitəsilə yaradılırsa, 3 MPa çatdıqdan 
sonra təzyiqin  aşağı salınması 21 ventilinin köməyi ilə 
yerinə yetirilir. 

2. Belə konstruksiyalı yük-porşenli manometrlər vasitəsilə 
arvalama və yoxlama 0,5 MPa addımı ilə 1,0 MPa-dan 60 
MPa qədər aparıla bilir. 

3. Manometrin ən böyük buraxıla bilən xətası aşağıdakı 
düsturla təyin edilir: 

,
1000

Δ
⋅

±=
N

K
max

                                 (1.6) 

harada ki, K – manometrin dəqiqlik sinfi; 
                N – manometrin şkalasının son həddi. 
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4. Arvalama nimçəsinin çəkisi                        – 7,4927 N 
1,0 MPa üçün yük həlqəsinin  çəkisi             – 4,9033 N 
0,5 MPa üçün yük həlqəsinin  çəkisi             – 2,4519 N 
Vərdənəvari nasosun plunjerin diametri        – 2,934 mm 
Yük-porşenli silindrin plunjerin diametri      – 7,500 mm 

 
Cədvəl 1.1 

Nümunəvi texniki yaylı manometrlərin yük-porşenli 
manometrlə yoxlanılmasının protokolu  

 
Yaylı manometrin 

təzyiqi, MPa 
№ 

Yük-
porşenli 

manometrin 
təzyiqi poi, 

MPa 

Manometr
pni ppi p'ni p'pi por 

Mütləq 
xəta 
Δi, 

MPa 

nümunəvi       
1 0 

texniki       
nümunəvi       

2 1,0 
texniki       

nümunəvi       
3 2,0 

texniki       
nümunəvi       

4 3,0 
texniki       

nümunəvi       
5 4,0 

texniki       
nümunəvi       

6 5,0 
texniki       

nümunəvi       
7 6,0 

texniki       
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LABORATORİYA İŞİ № 2 

HİDRAVLİK  SİLİNDRİN  SINAĞI 

İşin məqsədi: Hidravlik silindrin aşağıdakı göstəricilərinə 
görə sınağın aparılması və təyin edilməsi:  
1) silindrinin işinin müntəzəmliyi;  
2) yerindən tərpənmə və yüksüz gediş 
təzyiqləri; 
3) hidrosilindrin mexaniki FİƏ. 

1. Ümumi müddəalar  

Hidrosilindrlər həcmi hidravlik mühərrik olub işçi maye 
enerjisini çıxış bəndinin mexaniki enerjisinə çevirmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Tərpənən çıxış bəndi kimi həm ştok və həm 
də hidrosilindrin gövdəsi ola bilər. 

İcraedici mexanizmləri hərəkətə gətirmə sürətindən və 
qüvvəsindən asılı olaraq həcmi hidravlik ötürməyə müxtəlif 
üsulla qoşulmuş, müxtəlif tipli hidrosilindrlər tətbiq edilir. 

Hidrosilindrlər birtərəfli və ikitərəfli (ikitəsirli) porşenli, bir 
tərəfdən və ya iki tərəfdən ştoklu və teleskopik ola bilərlər. 

Birtərəfli hidrosilindrlərdə əks hərəkət xarici yükün və ya 
yayın təsiri ilə, ikitərəfli hidrosilindrlərdə isə işçi maye təsiri ilə 
yerinə yetirilir. 

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. 

Ştokunun hərəkət istiqaməti işçi mayenin daxil olduğu 
boşluğundan asılıdır. Onda əks tərəfdə olan  silindr boşluğu 
axıtma xətlə birləşir. Şəkil 2.1 unifikasiya olunmuş ştanqlı nasos 
qurğusunun silindrinin konstruksiyası göstərilib.  

Hidravlik silindrlərin əsas göstəriciləri bunlardır: 
1. nominal təzyiq рnom;  
2. silindrin (porşenin) diametri dp; 
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Şəkil 2.1. Unifikasiya olunmuş ştanqlı nasos qurğusunun  
hidravlik silindri. 

1, 2 – kipkəclər; 3 – aşağı qapaq; 4, 10 – flanslar; 5 – ştok; 6 – porşen;  
7 –  silindr; 8 – qayka; 9 – əks qayka; 11 – yuxarı qapaq; 12 – ştuserlər. 
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3. ştokun  diametri dş; 
4. ştokun addımı (gediş yolunun uzunluğu) l; 
5. mexaniki FİƏ  ηs mex. 
Porşenin lazımi sahəsi aşağıdakı düsturdan tapılır: 

mexsçg pp
RF

 η)( −
= ,                            (2.1) 

burada R – ştok çıxdıqda və ya silindrə daxil olduqda ona təsir 
edən qüvvə, N; pg  – silindrin girişində təzyiq,  pg = 
(0,8…0,9)рnom ;  pç – silindrin çıxışında təzyiq, Pа;   ηs mex – 
hidrosilindrin mexaniki FİƏ, ηsm = 0,93…0,97,  F – təzyiq təsir 
edən işçi sahəsi, m2. 

Onda hidrosilindrlərin daxili diametri belə təyin edilir: 

π
Fd p

4
= .                                  (2.2) 

Ştok boşluğunda təzyiq yaradılma hallarında və ya ikitərəfli 
ştoklu hidrosilindrlərin işçi sahəsi 

4
( )22

şp dd
F

−
=′
π

 ,                            (2.3) 

olacaqdır, harada  dş – ştokun diametridir. Nəzərə alsaq ki,  

22

2

şdpd

pd

−
=    ϕ ,                                        (2.4) 

 onda  

π
ϕFd p
′

=
4  .                                 (2.5) 

ϕ-nin qiyməti 1,25, 1,33 və ya 1,6-ya bərabər qəbul edilir. 
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Hidravlik silindrlərin sınağı dövlət və sahə standartlarına 

uyğun olaraq aparılır. Seriyalı istehsal edilmiş hidrosilindrlər 
xüsusi avadanlığı xətası müəyyən olan ölçüsü cihazlarla təchiz 
edilmiş qurğularda qəbul-təhvil, periodik sınaqlardan keçirilirlər 
(məsələn qəbul-təhvil sınaqlarında təzyiq üçün xəta ± 2%, gediş 
yolu üçün ± 1%, vaxt üçün ±11%, temperatur üçün ± 1°S). 

Sınaqlardan əvvəl hidrosilindrlərin hazırlanma tələbatlarına 
uyğunluğu nəzərdən keçirilməlidir. 

Əsasən aşağıdakılar yoxlanılır: 
― işləmə qabiliyyəti; 
― statik və dinamiki yüklənmələrdə hidrosilindr və 

onun elementlərinin möhkəmliyi; 
― yerindən tərpənmə və yüksüz gedişdəki təzyiq; 
― xarici hermetiklik; 
― daxili axıntılar; 
― porşenin qeyri-müntəzəm gedişi; 
― porşenin səlis tormozlanması; 
― etibarlı işləmə müddəti; 
― mexaniki FİƏ. 

 
Laboratoriya işi yerinə yetirilərkən müntəzəm işləmə, xarici 

hermetiklik, yerindən tərpənmə və boş gediş təzyiqləri, mexaniki 
FİƏ, energetik göstəricilər yoxlanılıb təyin edilməlidir. 

2. Hidrosilindrin sınaq qurğusunun təsviri 

Sınaq qurğusunun sxemi şəkil 2.2-də göstərilib. Qurğunun  
əsas hissələri: qidalandırıcı nasos (3) (НШ-32 markalı dişli çarx 
nasosu), qoruyucu (10) və axıtma klapanlı 3 vəziyyətli 
hidropaylayıcı (11), sınanılan hidrosilindr (16) və köməkçi 
avadanlıq və ölçü cihazlarıdır. 

Sınaq aparılarkən dişli çarxlı nasosunun (3) vurduğu işçi 
maye – mineral yağı hidropaylayıcının (11) dəstəyinin 
vəziyyətindən asılı olaraq porşen və ya ştok tərəfindən 
hidrosilindrə (16) verilir. Hidrosilindrdən xaric olan işçi maye 
axıtma xəttinə yenidən hidropaylayıcıdan (11), tənzimləyici 
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Şəkil 2.2. Hidravlik silindrin sınaq qurğusunun sxemi 

A V W 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 10 

11 12 13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 21 G+Gy 
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Qdr

'15
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drossel (14), diafraqmalı sərfölçən (8) və süzgəcdən (20) keçərək 
qəbul çəninə (1) daxil olur. Porşenin aşağı və yuxarı hərəkət etmə 
vaxtı elektrik saniyəölçəni ilə (19) avtomatik olaraq ölçülür. 
Porşenin gediş yolu xətkeşlə (17) təyin edilir. Hidrosilindrə 
verilən maye sərfi buna paralel yerləşən tənzimləyici  drossel 
(ventil) vasitəsilə (6) dəyişdirilir. 

Silindrin porşen (13) və ştok tərəflərindəki  (15) təzyiqlər, 
nasosun çıxışdakı (4) təzyiq və diafraqmadakı təzyiqlər fərqi (7) 
və (9) manometrlərlə ölçülür. Nasosun sorma borusundakı 
vakuum manovakuummetrlə  (2) ölçülür. Ştoka Gy  yüklər (18) 
qoyula bilər. 

Sınanan hidrosilindrin əsas göstəriciləri cədvəldə 2.1 verilib.  

 

Cədvəl 2.1 

Sınanan hidrosilindrin əsas göstəriciləri 
 

Parametrlər Qiymətlər 

Nominal təzyiq pnom = 10,0 MPa 

Nominal yük Pnom = 1,25 ·105  N 

Porşenin diametri dp = 0,125 m 

Ştokun diametri dş  =  0,045 m 
Porşenin gedişi (çox 
olmamaqla) l = 0,2 m 

Porşen qrupunun çəkisi G  = 200 N 

Bir yükün çəkisi Gy = 200 N 

porşen bp = 60 mm Manjetlərin 
eni ştok bş = 30 mm 
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3. Sınağın aparılması qaydası 

3.1. Yerindən tərpənmə təzyiqinin təyini. 

Qidalandırıcı nasosu  (2) işə salıb, (6), (12) və (14) ventilləri 
tam açıb, hidrosilindrin girişi hidropaylayıcı (11) vasitəsilə 
nasosun vurma xətti ilə birləşdirilir. (6) ventilini tədricən 
bağlamaqla hidrosilindrə girişdəki təzyiqi artırır və ştokun 
hərəkətə gəlməsi anında hidrosilindrə giriş (13) və ondan 
çıxışdakı (15) təzyiqlər qeyd edilir. Təzyiqlər fərqi yerindən 
tərpənmə təzyiqi olacaqdır (sınaq yüksüz olaraq aparılır). 

Sınaq 3 dəfə təkrar edilir və hesabata porşenin aşağı və 
yuxarı gedişlərində ölçülmüş təzyiqlər fərqinin orta qiyməti 
yazılır. 

3.2. Yüksüz gediş təzyiqinin təyini. 

Qidalandırıcı nasosu işə salıb, (6) ventilini tam bağlayıb  
sonra bunu açmaqla silindrə gedən maye sərfini elə azaldılır ki, 
ştokun sürəti az olsun (0,01 ... 0,005) m/san – bu ştokun tam 
gedişi vaxtına (30...40 san) uyğundur. Ştokun gediş sürətinin 
azaldılmasını davam etdirməklə onun dayandığı və ya sıçrayışlı 
hərəkəti zamanı silindrə girişdəki ən kiçik təzyiq ölçülür. 
Hesabata ştokun yuxarı və aşağı gedişlərində 3 dəfə ölçülmüş ən 
kiçik təzyiqin orta qiyməti yazılır (yüksüz halda). 

3.4. Xarici hermetikliyə görə sınaq. 

0,001 q  dəqiqliyinlə çəkilmiş süzgəc kağızını ölçü 
aparmamışdan əvvəl və apardıqdan sonra müəyyən qədər 
hərəkətdən sonra axıntıları bu kağızla silərək və çəkməklə 
axıntılar müəyyən edilir. 103 cüt hərəkətdən sonra axıntı 30 sm3 - 
dan çox olarsa, axıntı səbəbi ləğv edilməlidir. 

Hidrosilindrin hərəkəti zamanı ştok boruların 
birləşməsindəki axıntıya yol verilməməlidir. Mayenin silindr 
ştokunun səthində damcısız çıxmasına yol verilir. Bu işdə 
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hidrosilindrin hermetikliyi vizual müşahidə etməklə yerinə 
yetirilir. 

3.5. Hidrosilindrin mexaniki  və ümumi FİƏ təyini. 

3.5.1. Ümumi müddəalar 

Hidrosilindrin ümumi FİƏ ηs aşağıdakı kimi təyin olunur: 

ηs = η s həc η s mex η s h  .                             (2.6) 

Burada η s həc – həcmi, η s mex – mexaniki, η s h – hidravliki FİƏ - 
dırlar.  

Həcmi FİƏ η s h – təcrübi olaraq 1,0 qəbul edilir.  
Təcrübə göstərir ki, rezindən hazırlanmış kipləşdirici manjet 

tətbiq edildiyindən, hidrosilindrin daxili axıntıları olmur, yəni η s 

həc ≈1,0.   
Onda  qəbul etmək olar: 

η s  = η s mex.                                  (2.7) 

Hidrosilindrin güc balansı aşağıdakı kimi yazıla bilər: 

Ns gir = Nf + Nsür + Na ,                         (2.8) 
burada 

–  Ns gir – hidrosilindrə daxil olan işçi mayenin gücü; 
–  Nf – faydalı işə sərf edilən güc; 
–  Nsür – sürtünməyə sərf edilən güc; 
– Na – boru xətlərindəki və axıtma xəttindəki və ya 

hidrosilindrdən xaric olarkən axının gücüdür. 
–  Nf + Nsür – hidrosilindrin istifadə etdiyi gücdür. 
Hidrosilindrin ümumi FİƏ-nın qiyməti onun faydalı işə sərf 

edilən gücün istifadə etdiyi gücünə nisbətinə bərabərdir: 
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burada G – porşen qrupunun çəkisi, N , Gy – ştoka təsir edən 
faydalı yükün çəkisi, N; Ps – maye təsiri ilə porşenin yaratdığı 
qüvvə, N; Pəks – porşenin hərəkətinə əks təsir edən qüvvə, N. 

Sürtünmə qüvvəsi T hidrosilindrdə təsir edən qüvvələr 
balansından tapılır: 

T = Ps – Pəks  ± (G + Gy).                          (2.10) 

(Ştokun aşağı hərəkətində ″ + ″, yuxarı hərəkətdə ″ – ″ işarə 
qəbul edilir). 

Hidrosilindr üfüqi yerləşdikdə G kəmiyyəti 0 qəbul edilir. 
Gy – ştoka təsir edən yükdür (Ps qüvvəsi ilə eyni istiqamətdə 
olduqda ″ + ″, əks istiqamətdə olduqda ″ – ″ işarə ilə yazılır). 

Hidrosilindrin ştokunun sürəti kiçik olduğundan burada 
ştoka təsir edən ətalət qüvvələri nəzərə alınmayıb.  

Hidrosilindrdə təsir edən qüvvələr ştokun hərəkəti 
istiqamətindən asılı olaraq şəkil 2.3-də göstərildiyi kimi təsir 
edirlər. 

3.5.2. Hidrosilindrin mexaniki  FİƏ  təyini üçün sınaqlar 

Sınaq aşağıdakı qaydada aparılır. Qidalandırıcı nasosu (3) 
işə salaraq porşeni ştokun bütün gediş yolu boyunca, onun Gy 
yükü ilə yükləndiyi halda bir neçə dəfə hərəkət etdirilir. Bu halda 
hidrosilindrə verilən maye sərfi Qs-dir. Yoxlama sınaqları 
aparmazdan əvvəl porşen  hər hansı bir kənar vəziyyətdə olmalı, 
sonradan elektrik saniyəölçəni (19) şəbəkəyə qoşaraq, 
hidropaylayıcı vasitəsilə (11) hidrosilindrin porşeni hərəkət 
etdirilir. Hidropaylayıcının (11) dəstəyi neytral vəziyyətdən 
yuxarı qaldırıldıqda ştok yuxarı, aşağı endirildikdə isə ştok aşağı 
hərəkət edəcək (şəkil 2.3). 

Porşen kənar (son) vəziyyətə çatdıqda dayanır və 
saniyəölçənin avtomatik olaraq işi kəsilir, qidalandırıcı nasosun 
çıxışında təzyiq artdıqda qoruyucu klapan (10) açılır və bu zaman 
işçi maye hidrosilindrə daxil olmadan çənə (1)qayıdır. 

Ştokun aşağı və yuxarı hərəkətində sınaq 3 dəfədən az 
olmayaraq aparılmalıdır. 
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Şəkil 2.3. Hidravlik silindrdə ştokun hərəkəti zamanı yaranan qüvvələr   
a) yuxarı doğru istiqamətdə, b) aşağı doğru istiqamətdə  
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Sınaq zamanı aşağıdakı göstəricilər (ölçülər) qeyd edilir: 
– porşenin hərəkəti istiqaməti; 
– porşen pp (13) və ştok pş  (14) tərəfdəki təzyiqlər, MPa; 
– yükün çəkisi G, N (G + Gy)  ≈  200 + 3⋅200 = 800 N); 
– ştokun hərəkət vaxtı τ  (19), san; 
– ştokun gediş yolu (17) l, m. 
Bu ölçülər və qeydlər 2.2-ci sınaq cədvəlində yazılır. 
Sınaqlar zamanı  drossellər  (12) və (14) tam açıq 

vəziyyətdə olmalıdırlar. (2) və (4) manometrlər nasosun girişində 
və yaratdığı təzyiqləri ölçmək üçündürlər,  (7) və (9) manometrlər 
diafraqmalı sərfölçəndə (8) təzyiqlər düşküsünü təyin etmək 
üçündürlər.  

Sınağın göstəriciləri 
Cədvəl 2.2 

 
Sınaqlar 

Göstəricilər 1 2 3 

Porşenin hərəkət istiqaməti 

yu
xa

rı
 

aş
ağ
ı 

yu
xa

rı
  

aş
ağ
ı  

yu
xa

rı
  

aş
ağ
ı  

Porşen tərəfdəki təzyiq  pp, MPa 

Ştok tərəfdəki təzyiq  pş, MPa 

Ştokun hərəkəti vaxtı τ, san. 

Yükün çəkisi  G + Gy, N 

Porşenin gedişi l, m 
 

4. Sınaqların nəticələrinin işlənməsi 
 

Hidrosilindrin ştokun hərəkətinin istiqamətindən asılı olaraq 
hesabatların düsturlar toplusu cədvəl 2.3-də verilir.  Bu cədvəldə 
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4

2
pd

F
π

=  porşenin en kəsik sahəsi, 
( )

4

2
шdd

F p −=′
2π

 porşenin ştok 

tərəfdəki işçi sahəsidir. 
Hesablamaların nəticələri 2.3-ci cədvəl formasında 

düsturların yerinə yazılır (hər üç sınaqlar üçün) və bir sınaq üçün 
2.4 cədvəl doldurulur. 
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Cədvəl 2.3 

Sınağın nəticələrini hesablamaq üçün düsturlar 
 

Porşenin hərəkəti 
№ Göstəricilər yuxarı  

doğru 
aşağı  
doğru 

1 Porşenin orta sürəti  v, m/san l / τ 

2 Hidrosilindrə verilən maye sərfi Qs, 
m3/san F´ ⋅v F⋅ v 

3 Hidrosilindrdən çıxan maye sərfi Qa, 
m3/san F⋅ v F´ ⋅ v 

4 Porşeni hərəkət etdirən təzyiq 
 qüvvəsi  Ps, N pş⋅ F´ pp⋅F 

5 Porşenin hərəkətinə əks təsir edən 
 qüvvə  Pəks, N pp⋅ F pş⋅ F´ 

6 Sürtünmə qüvvəsi T, N Ps – Pəks – 
 – (G+Gy) 

Ps – Pəks + 
+(G + Gy)

7 Hidrosilindrə daxil olan güc  Ns gir, Vt Ps⋅ v 

8 Sürtünmələrə sərf edilən güc  Nsür, Vt T⋅ v 

9 Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt (G + Gy) ⋅ v 

10 Hidrosilindrin işlətdiyi güc  Ns, Vt (Ps – Pəks) ⋅ v 

11 Hidrosilindrin mexaniki FİƏ  ηs mex Nf /Ns 

QEYD: hidrosilindrin mexaniki FİƏ  ηs mex  kiçik qiymətə 
malik olmasının  səbəbi sınağın nominal rejimdə aparılmamasıdır.  

(Məsələn: ps = 10 MPa; G = 1,25⋅105 N olduqda  η s mex ≈      
≈ 0,98-dir).  
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Sınaqların ümumi nəticələri 

Cədvəl 2.4 
 

№ Göstəricilər Nəticələr 

1 Tərpənmə təzyiqi   pt, MPa  

2 Yüksüz gediş təzyiqi  pyg, MPa  

3 Xarici hermetiklik  

4 Sərf   Qs, dm3/san.  

5 Porşenin sürəti  v, m/san.  

6 Sürtünmə qüvvəsi  T, N  

7 Mexaniki FİƏ  η s mex   

8 İşləmə qabiliyyəti  
 
QEYD: bu cədvəl bir sınaq üçün tərtib olunur. 
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LABORATORİYA İŞİ № 3 

HİDROSİLİNDRİN XARAKTERİSTİKASININ  
QURULMASI VƏ ONUN KİPKƏCLƏRİNDƏ   

SÜRTÜNMƏ ƏMSALININ TƏYİNİ 
 

İşin məqsədi: 1. Hidrosilindrin xarakteristikasının 
qurulması. 
2. Hidrosilindrinin kipkəclərində 
sürtünmə əmsalının təyini və sınaqdan 
alınan nəticələrin analizi. 

1. Ümumi müddəalar 

Kipləşdirici tərtibatlar tərpənən və tərpənməz birləşmə 
yerlərində işçi mayenin  sızmasını və yaxud tam qarşısının 
alınması, həmçinin hidravliki aralıqların xarici mühitin çirkli 
hissəciklərindən qorunması məqsədləri ilə birləşmələrin 
kipləşdirilməsi (hermetikləşdirilməsi) üçün təyin olunmuşdur. 

Kipləşdirici tərtibat (qurğu) ümumi halda kipləşdiricidən, 
birləşmənin toxunan hissələrinin elementlərindən və köməkçi 
hissələrdən ibarətdir.. 

Kipləşdirmə qurğusunun toxunan hissələrlə təmasda olan və 
həmin hissələrin arasındakı aralıqlardan işçi mayenin sızmasının 
qarşısını alan elementi (hissəsi) kipkəc adlanır. Kipləşdirmə 
qurğusunda kipkəcin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan boşluğa 
oturma yeri deyilir. 

Kipləşdirmə qurğusunun köməkçi hissələrinə onun normal 
işini təmin edən hissələr (qoruyucu, sıxıcı, dayaq həlqələri və s.) 
aiddir. 

Kipləşdiricilər elementlərinə görə bölünürlər: 
– nisbi hərəkətin növünə görə – tərpənməyən və tərpənən 

(fırlanma, irəli-geri və rəqs) birləşmələrin kipləşdiricisi; 
– elastik deformasiyanın istiqamətinə görə – aksial (yan) və 

radial; 
– konstruksiyalarına görə – kipləşdirici həlqələr, manjetlər, 

araqatlar və s.; 
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– kipləşdiricinin materialına görə – qeyri-metallik (rezin) və 
metallik. 

Tədqiq edilən hidrosilindrdə və 4 növ kipləşdirici tətbiq 
tapmışdır: 

– hidrosilindrin gövdəsi ilə porşen arasında irəli-geri 
hərəkətli birləşmə üçün radial deformasiyalı rezin manjet (şəkil 
3.1) növlü kipləşdirici;  

– hidrosilindrin qapağı ilə ştok arasında irəli-geri hərəkətli 
birləşmə üçün radial deformasiyalı rezin manjet (şəkil 3.2) növlü 
kipləşdirici; 

– hidrosilindrin gövdəsi ilə qapağı arasında radial 
deformasiyalı paronit araqat (şəkil 3.3) növlü tərpənməz birləşmə 
kipləşdiricisi; 

– xüsusi formalı rezin həlqə (çirk təmizləyici) (şəkil 3.2) 
növündə ştok kipləşdiricisinin qoruyucusu; 

Məmulatda həlqəni yerləşdirmək üçün oturma yerləri -  
müəyyən ölçülü dairəvi qanovcuq nəzərdə tutulmuşdur. 
Qanovcuğun dərinliyi ilə seçilir ki, həlqə en kəsiyə müəyyən 
qiymətlə sıxılmış olsun. Bu sıxılmanı praktikada ilkin sıxılma 
əmsalı kimi qiymətləndirirlər. 

İlkin sıxılma əmsalı adətən 10…35 %-ə bərabər qəbul edilir. 
Qanovcuğun eni kipkəcin en kəsiyindən təxminən 20...25 % çox 
olur. 

Təmasda olan hissələrin səthlərinin kələ-kömürlüyü 
birləşmənin təyinatından asılı olaraq tərpənməz birləşmələr üçün 
Ra = 0,80 mkm, tərpənən birləşmələr üçün Ra = 0,20 mkm, həlqə 
üçün qanovcuqda Ra = 1,6 mkm seçilir. 

Hərəkətli birləşmələrin kipləşdiricilər konstruksiyadan asılı 
olaraq dairəvi en kəsiyə malik rezin həlqələr, rezin və 
frezerlənmiş manjet və çox saylı rezin – toxuma kipləşdiricilər 
şəklində hazırlanırlar. 

İrəli-geri hərəkətlərdə kipləşdirici manjetlər təzyiqin 63 
MPa, sürətin 3 m/san, mineral kütlə mühitinin temperaturunun –
50°S < t < +100°S qiymətlərində hidrosilindrdə ştokun və 
gövdənin kipləşdirilməsi üçün tətbiq olunur. Kiçildilmiş en kəsiyə 
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Şəkil 3.1. Kipləşdirici manjetlər üçün qanovcuqlarla bütöv 
tipli piston 

 

Şəkil 3.2. Palçıq (zibil) təmizləyici ilə birgə manjetli ştok 
kipkəci 

 
 

Şəkil 3.3. Tərpənməz birləşməlilərin araqatlarla kipləşdirilmə 
sxemləri  
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malik rezin kipləşdiricilər təzyiqin 50 MPa, sürətin 0,5 m/san və 
temperaturun – 60°S < t < + 200°S qiymətlərində tətbiq olunur. 

Həcmi hidravlik intiqal avadanlıqlarında ən çox dairəvi 
şəkilli rezindən ibarət  kipləşdirici həlqələrdən istifadə 
olunurKipləşdiricilərin keyfiyyətinin əsas göstəriciləri etibarlıq, 
iqtisadi və təyinat göstəriciləridir. 

Tətbiq sahələrini müəyyən edən ümumi təyinat 
göstəricilərinə aiddir: 

– işçi maye mühitində işləmə qabiliyyətliliyi; 
– temperaturlar rejimi və intervalı (müddəti); 
– işçi təzyiqlər diapazonu; 
– maksimum (buraxıla bilən) yerdəyişmə sürəti. 
Kipləşdiricilərin təyinatının əsas fiziki-mexaniki 

göstəriciləri aşağıdakılardır: 
– kipləşdirmə dərəcəsi (işçi mayenin buraxıla bilən sızması); 
– kontakt təzyiqləri; 
– sıxılmanın nisbi qalıq deformasiyası. 
Etibarlıq göstəricilərinə uzunömürlülük (resurs, orta xidmət 

müddəti) və işləmə  qabiliyyətinin saxlanılması (orta  işə 
qabiliyyətlilik müddəti) göstəriciləri aiddir. 

Kipləşdiricinin düzgün seçilməsi və istismarı hidrosilindrin 
xarakteristikasına nəzərə alınacaq dərəcədə təsir edir. 
Hidrosilindrin xarakteristikası dedikdə, aşağıdakı asılılıqların 
cəmi nəzərdə tutulur: 

ps = f(v);  Ns =  f(v); T  = f(v). ηs =  f(v);  μ  = f(v).     (3.1) 

Hidrosilindrin mexaniki FİƏ ηs mex onun işi zamanı yaranan 
sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Nominal istismar rejimlərində 
hidrosilindrin gövdəsinin, ştokunun və silindrdən çənə axan işçi 
mayenin temperaturunun yüksək artması sürtünmə əmsalının μ 
yüksək, ηs mex – FİƏ-nın aşağı olmasını kipləşdiricilərdə sürtün-
mənin dəf olunmasına böyük güc itkilərinin sərf olunmasını 
göstərir. İlk növbədə buna səbəb kipləşdirici manjetlərin möhkəm 
sıxılmasıdır ki, bu da güclü yeyilməyə səbəb olur. Ona görə də 
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belə hallarda kipləşdiricilərin ox boyu sıxılmasını azaltmaqla, 
yenidən hidrosilindrin sınağı aparılmalıdır. 

Hidrosilindrin işi zamanı kipləşdiricilərdəki sürtünmə 
qüvvəsi təxmini olaraq aşağıdakı formullarla hesablanır: 

– işçi maye ştoklu kameranın istiqaməti boyu porşenin 
hərəkəti zamanı (işçi maye porşen kamerasına ötürülür)  

T  = μ ⋅ π (dp ⋅ bp ⋅ pp + dş ⋅ bş ⋅ pş)               (3.2) 
və 

– əks istiqamətli hərəkət zamanı (maye ştok tərəfdəki 
boşluğa  ötürülür)  

T = μ ⋅ π (dp ⋅ bp  + dş ⋅ bş ) ps                         (3.3) 

Bu formullarda μ – silindr və ştokun səthlərinin kipləşdirici 
materiallarının sürtünmə əmsalıdır; dp və dş – porşenin və ştokun 
diametri (dp = 0,125 m; dş = 0,045 m); bp və bş porşenin və  ştokun  
manjetlərinin eni (bp = 60 mm; bş = 30 mm); pp və  pş –porşen 
tərəfdəki  və ştok tərəfdəki təzyiq, Pa. 

Sürtünmə əmsalı μ - kipləşdiricini, silindrin və ştokun 
divarının materialından və digər parametrlərdən asılıdır. 

Qeyd olunmalıdır ki, sürtünmə qüvvəsi T kəmiyyətinin 
dəqiq təyini zamanı yığım zamanı kipləşdiricilərin əvvəlki 
sıxılma qüvvəsindən asılı olaraq gücü nəzərə almaq lazımdır. 
Geniş yayılmış cüt materiallar (rezin-polad) üçün sürtünmə əmsalı 
μ  = 0,1...0,3 hədlərində dəyişir. 

2. Sınaq nəticələrinin işlənilməsi 

Laboratoriya işinin yerinə yetirilməsi zamanı laboratoriya işi 
olan irəli-geri hərəkətli hidrointiqalın sınağından alınan 
nəticələrdən istifadə olunur (Laboratoriya işi № 2 “Hidravlik  
silindrin sınağı”, cədvəl 2.3) 

Bunun üçün porşenin (pistonun) hərəkətinin müxtəlif 
sürətlərində (yalnız ştokun yuxarıya doğru hərəkəti zamanı) 
hidrosilindrin sınağının  ilkin nəticələrinə əsasən 3.1 saylı cədvəl 
doldurulur. 
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sürtünmə əmsalının təyini 
 

Sınaqlar porşeninin maksimal hərəkət sürətində başlanır. Bu 
zaman ventil (drossel (6) – şəkil 2.2, laboratoriya işi № 2) tam 
bağlı vəziyyətdə olmalıdır. 

Porşeninin hərəkət sürətini dəyişmək üçün hidrosilindrə 
daxil olan maye sərfinin Qs məqsədyönlü şəkildə azaltmaq 
lazımdır. Bunun üçün hidropaylayıcının neytral vəziyyətində 
qidalandırıcı nasosun (3) yüksüz işləmə rejimində vurma təzyiqini 
ventil (6) (şəkil 2.2,) açmaqla müəyyən qiymətlərindən (məsələn 
p' = 0,4; 0,3; 0,2; 0,1 MPa) istifadə etmək olar. 

Sürtünmə əmsalının təcrübi qiyməti aşağıdakı formula ilə 
təyin edilir: 

шшшпп пбдбд ⋅⋅+⋅
=

)(π
μ Т .                       (3.4) 

Burada T – ştokun yuxarıya doğru hərəkəti zamanı sürtünmə 
qüvvəsi: 

T = Ps  – Pəks – (G + Gy) = pş  (F – f) – pp ⋅ F – (G +Gy),   (3.5) 

burada F – porşenin sahəsi; f – ştokun en kəsik sahəsi. 
Hidrosilindrin faydalı gücü Nf : 

Nf  = (G + Gy) ⋅ v.                           (3.6) 

Sürtünmənin dəf olunmasına sərf olunan güc: 

Nsür = T ⋅ v.                                    (3.7) 

Hidrosilindrin istifadə etdiyi güc: 

Ns = Ng  –  Nç. = (Ps  – Pəks) ⋅ v .                  (3.8) 

Burada Ng – maye ilə hidrosilindrə daxil olunan güc; Nç – maye 
ilə hidrosilindrdən  xaric olunan güc. 

Nəzərə alaraq ki, ηs həc ≈ 1,  hidrosilindrin mexaniki FİƏ və 
ya tam FİƏ ηs: 
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Alınan qiymətlərə görə hidrosilindrin xarakteristika 
asılılıqların qrafikləri qurulur: 

ps = f(v);  μ =  f(v); T = f(v); ηs =  f(v) 

Cədvəl 3.1 
Hidrosilindrin sınağının ilkin təcrübi verilənləri 

və hesablamaların nəticələri 
Sınaqlar  Parametrlər 1 2 3 4 

1.  Porşen tərəfdəki təzyiq  pp, MPa     
2.  Ştok tərəfdəki təzyiq  pş, MPa     
3.  Ştokun hərəkəti vaxtı τ, san.     
4.  Yükün çəkisi  G + Gy, N     
5.  Porşenin gedişi l, m     
6.  Porşenin orta sürəti  v, m/san     
7.  Hidrosilindrə verilən maye sərfi Qs, m3/san     

8.  Hidrosilindrdən çıxan maye sərfi Qa, 
m3/san     

9.  Porşeni hərəkət etdirən təzyiq qüvvəsi 
 Ps, N     

10. Porşenin hərəkətinə əks təsir edən qüvvə 
 Pəks, N     

11. Sürtünmə qüvvəsi T, N     
12. Sürtünmə əmsalı  μ     
13. Hidrosilindrə daxil olan güc  Ns gir, Vt     
14. Sürtünmələrə sərf edilən güc  Nsür, Vt     
15. Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt     
16. Hidrosilindrin işlətdiyi güc  Ns, Vt     
17. Hidrosilindrin mexaniki FİƏ  ηs mex     
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LABORATORİYA İŞİ № 4 

DİŞLİ ÇARXLI HİDROMÜHƏRRİKİN SINAĞI 

İşin məqsədi: 1. Dişli çarxlı hidromühərrikin iş 
prinsipinin  öyrənilməsi; 

2. Dişli çarxlı hidromühərrikin sınağı və 
onun xarakteristikasıin qurulması. 

1. Ümumi müddəalar 

Dişli çarxlı hidromaşınlar (nasos və hidromühərriklər, şəkil 
4.1) hazırlanması və istismarı sadə, qabarit (əndazə) ölçülərinin 
kiçik və çəkisinin az, böyük FİƏ malik olduğundan, asanlıqla 
revers etdiyindən, kifayət qədər etibarlı və dözümlü olduğundan 
sənayedə, tikinti və yol maşınlarında geniş istifadə olunurlar. 
Konstruktor xüsusiyyəti onun işçi orqanının hissələrinin yalnız 
fırlanma hərəkəti etməlidir. Ona görə də bu tip maşınlarda ətalət 
düyünlərinin işə təsiri tamamilə aradan qaldırılıb. Dişli çarxlı 
hidromaşınların çatışmayan cəhətləri: səs, nasoslarda maye axın 
sərfinin, təzyiqin, hidromühərriklərdə isə çıxış gücünün 
pulsasiyasıdır. Dişli çarxlı hidromühərriklər ilişmə xarakterinə 
görə (daxili və xarici), dişlərin formasına görə düz dişli və yivli 
rotor cütünün sayına görə (iki rotorlu və seksiyalı) təsnif olunur. 

Dişli çarxlı hidromühərrikin iş prinsipi aşağıdakından 
ibarətdir. Qapalı dişlər arası işçi kameraya daxil olan təzyiq 
altında işçi mayenin  təsirindən burucu moment yaranır. Bu 
momentin qiyməti hidromühərrikin girişindəki təzyiqin, dişlərin 
işçi hissə sahələrinin, onların simmetriya müstəvisinə proyeksiya 
sahəsinin  təzyiq mərkəzindən çarxın oxuna qədər olan məsafəyə 
vurulmasından alınır. Hidromühərrikin valındakı faktiki moment 
mexaniki itkilər olduğundan nəzəri momentinə görə azdır. 
Hidromühərrikin əsas texniki göstəriciləri aşağıdakılardır: 

– hidromühərriklərin işçi həcmi qm, uyğun nasosların işçi 
həcmləri hesablanan düsturlarla təyin olunur. Dişli çarxlı 
hidromühərriklər üçün: 

qm = k ⋅ 2π ⋅ zm2b,                              (4.1) 
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Şəkil 4.1 НШ 32У tipli nasos-mühərrikin təsviri 
1, 4, 6, 7 – oymaqlar; 2 – aparıcı dişli çarx-val;  

3 – aparılan dişli çarx-val; 5 – manjet 
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Dişli çarxlı hidromühərrikin sınağı 

 
harada k – dişlər arası çökəkliyin istifadə əmsalı; z – dişlərin sayı; 
m – modul; b – çarxın eni. 

Dişli çarxlı hidromühərriklər üçün qm  = 11,2 … 100 sm3. 
– hidromühərrikin sərfi Qm – onun birləşdirilmiş borudan 

olan sərfi. Faydalı istifadə olunan sərf Qm f, sızmalar ΔQm 
olduğundan Qm-dən az olacaq: 

Qm f = Qm  – ΔQm = Qm ηm həc.                    (4.2) 

Harada ki, ηm həc hidromühərrikin həcmi FİƏ. Dişli çarxlı 
hidromühərrikin sərfi  7...8 dm3/san çata bilər. 

– hidromühərrikin təzyiqi pm, istifadə olunan tam təzyiq. 
Qəbul olunur ki, axıtma xəttində təzyiq 

pm a << pm g, 

harada ki, pm g – hidromühərrikin girişində təzyiq, yəni  pm ≈ pm g. 
Dişli çarxlı hidromühərriklərin təzyiqi 16 MPa-dan çox 

olmur. 
İşləyən hidromühərrikdə təzyiq itkisi Δpm olur: 

pm f  = pm – Δpm = pm⋅ ηm h,                        (4.3) 

harada ki, pm f – hidromühərrikində faydalı istifadə olunan təzyiq; 
ηm h – hidromühərrikin hidravlik FİƏ. 

– hidromühərrikin valında çıxış (faydalı) gücü Nm f : 

Nm f = Nm – (ΔNm həc + ΔNm h + ΔNm mex) = Nm ηm.     (4.4) 

Harada Nm – hidromühərrikin giriş gücü, ΔNm həc , ΔNm h və ΔNmmex  
– hidromühərrikdə uyğun olaraq, həcmi, hidravliki və mexaniki 
güc itkiləridir. 

Maye axını ilə daxil olan güc Nm g : 

Nm g = pm g ⋅ Qm.                                (4.5) 

Maye axını ilə hidromühərrikdən aparılan güc: 
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Nm a = pm a Qm.                                (4.6) 

Onda hidromühərrikdə istifadə olunan güc 
(hidromühərrikin gücü) Nm: 

Nm = Nm g – Nm a.                                 (4.7) 

– hidromühərrikin tam,  yaxud ümumi FİƏ ηm: 

ηm = ηm həc ⋅ ηm h ⋅ ηm mex = 
m

fm

N
N

,                 (4.8) 

burada ηm həc – hidromühərrikin həcmi FİƏ, ηm h – hidravliki FİƏ, 
ηm mex – mexaniki FİƏ-dır. 

ηm h- ni  ηm mex- dən ayırmaq çətin olduğundan, çox vaxt 
ümumi FİƏ ηm iki əmsalın hasili kimi verilir: 

ηm = ηm həc ⋅ ηm hmex ,                            (4.9) 

harada  ηm hmex – hidromühərrikin hidromexaniki FİƏ: 

ηm hmex = ηm h ⋅ ηm mex.                         (4.10) 

– hidromühərrikin valında moment Mm: 

π
η

π
η

ω  2   2
mmqmpmmQmp

m

fmN
mM

⋅⋅
=

⋅

⋅
==

mn
.           (4.11) 

Burada ωm – hidromühərrikin valının bucaq sürəti, hansı ki, dişli 
çarxlı hidromühərriklərdə 150...200 san-1 çata bilər. 

– hidromühərrikin xarakteristikası – sabit təzyiqdə pm işçi 
maye üçün sıxlığın və özlülüyün sabitliyi şəraitində Mm = f(nm), 
Nm f = f(nm), ηm = f(nm) asılılıqlarının cəmidir. Çox vaxt 
xarakteris-tikasını Mm, Nm f, ηm və nm-nin Qm-dən asılılığı şəklində 
qururlar. Hidrointiqalların layihələndirilməsində Qm = f(nm) 
asılılığından da istifadə olunur. 
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– hidromühərrikin nominal parametrləri – Qm nom və Nm nom 

maksimal FİƏ-na uyğun qiymətlərdir. Hidromühərrikin  nominal 
qiymətləri təxminən optimala uyğundur. Müasir 
hidromühərriklərin nominal parametrlərdə istismar müddəti ∼ 
2000 saata qədər, ηm həc ≈ 0,95, ηm mex  ≈ 0,85...0,88, ümumi FİƏ – 
ηm  ≈  0,8…0,85. 
 

2. Dişli çarxlı hidromühərrikin sınağı 

2.1. Laboratoriya qurğusunun təsviri 

Sınaq üçün laboratoriya qurğusunun sxemi şəkil 4.2-də 
verilib. Bu qurğu üç hissədən ibarətdir: qida mənbəyi, sınanmalı 
hidromühərrik bloku və hidromühərrikin yükləyici bloku. 
Sınaqdan keçirilən dişli çarxlı hidromühərrik bloku 
aşağıdakılardan ibarətdir: hidromühərrikin özü (13), giriş (12) və 
çıxışda (14) manometrlər, НШ32У-2 markalı dişli çarxlı tipli 
yükləyici nasos (18), sorucu (17) və vurucu (29) xətlərində 
manometrlər. Hidromühərrikin valının dövrlər sayını təyin etmək 
üçün rəqəmli taxometr (15) istifadə olunur. Yükləyici nasosun 
verimi iki nümunəli (22) və (24) manometrlər və diafraqma 
(şayba) (23) vasitəsilə təyin olunur. 

Yükləyici nasosun təzyiqi drossellə (ventillə) (20) tənzim 
olunur. Yükləyici nasosun işçi mayesini tənzimləməkdən ötrü 
çənə axma xəttində süzgəc (21) qoyulub. Yükləyici nasosun işçi 
mayesinin temperaturu termometrlə (16) təyin olunur. 

Qida mənbəyindən hidromühərrikə işçi mayenin verilməsi 
üçseksiyalı monobloklu hidropaylayıcının (11) sağ kənar 
seksiyası vasitəsilə yerinə yetirilir. Hidromühərrik sərfi drossel 
(10) ilə tənzim edilir (ventil açıldıqca hidromühərrikə verim 
azalır). Hidromühərrikdən keçən işçi mayenin sərfi iki nümunəli 
manometrlə (7) və (9), diafraqma (8) vasitəsilə ( )pfQ Δ=  
əyrisi, yaxud pcQ Δ=  düsturu ilə təyin olunur, harada ki, c-
əmsalı hidrosilindrin sınağı zamanı təcrübi yolla təyin oluna bilər. 
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Şəkil 4.2. Dişli çarxlı hidravlik mühərrikin (motorun) sınaq qurğusunun sxemi 
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2.2.  Sınaqdan keçirilən dişli çarxlı tipli hidromühərrikin 

əsas parametrləri 
 

Cədvəl 4. 1 

Dişli çarxlı hidromühərrikin (hidromotorun) əsas 
parametrləri 

 
Parametrlər Qiymətlər 

Markası НШ32Э 
Hidromühərrikin növü dişli çarxlı 
Nominal təzyiq pnom, MPa 10 
Nominal sərf  Qnom, m3/san 0,93·10-3 
İşçi həcm qm, m3 , (m3/dövr) 0,0326⋅10-3 
Valın nominal fırlanma tezliyi nnom,  dövr/dəq 1850 
Nominal sərf Qnom , dm3/san 1,005 
Həcmi FİƏηm həc 0,92 
Ümumi FİƏηm 0,80 

 
2.3. Dişli çarxlı tipli yükləyici nasosun  

əsas parametrləri 

  Cədvəl 4. 2 

Dişli çarxlı yükləyici nasosun əsas parametrləri 
 

Parametrlər Qiymətlər 
Markası НШ32У2 
Nasosun növü dişli çarxlı 
Nominal təzyiq pnom, MPa 10 
Işçi həcm qm, m3 0,0325⋅10-3 
Valın nominal fırlanma tezliyi nnom,  dövr/dəq 1920 
Nominal sərf Qnom , dm3/san 1,005 
Həcmi FİƏηm həc 0,94 
Ümumi FİƏηm 0,85 
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2.4. Sınağın aparılma ardıcıllığı 

Drossellər (ventillər) 10  və 20  tam açıq olduqda qida 
bloku nasosu (3) işə salınır. Hidropaylayıcının (11) sağ 
seksiyasının dəstəyi yuxarı vəziyyətə gətirilməklə sınaqdan 
keçirilən hidromühərrikə (13) işçi maye verilir. Fiksator vasitəsilə 
dəstək bu vəziyyətdə saxlanılır. Sonra, drossel 10 tam bağlanır və 
nasosun (3) vurduğu maye yalnız  hidromühərrikdən və yenidən 
hidropaylayıcıdan keçib, çənə (1) qayıdır 

2...3 dəqiqə işlədikdən sonra sınağın parametrləri qeyd 
olunur. Hidromühərrikin dövrlər sayını dəyişmək üçün drossel 10  
bir az açdıqda nasos (3) vurduğu mayenin bir hissəsi 
hidropaylayıcıya düşmədən çənə (1) qayıdır (məsləhət görülür ki, 
10 drosseli vasitəsilə dövrlər sayını 50 dövr/dəq qədər 
azaldasınız, buna rəqəmli taxometr 15 ilə nəzarət etmək olar). 
Hidromühərrikdə sərf azaldıqca yükləyici nasosun (18) basqı 
təzyiqi də aşağı düşəcək.  

Sınaqlar hidromühərrikin yükləmənin sabit şəraitində 
aparılmalıdır. Drossel (20) vasitəsilə keçid sahəsini azaltmaqla 
hidromühərrikin (13) girişində təzyiqin sabit saxlaması 
hidromühərrikin girişində qoyulmuş manometrlə (14) müşahidə 
edilir. 

Stasionar rejim əldə olunduqdan sonra yenidən sınaq 
parametrləri qeyd olunur. Hidromühərrikin çıxış valı tamamilə 
dayanana qədər təcrübə seriyası davam etdirilir. 

Sınaq zamanı qeydə alınmalı sınaq parametrləri: 
– hidromühərrikin sərfini Qm təyin etmək üçün: 

1. diafraqmaya (13) qədər təzyiq pd1, MPa; 
2. diafraqmadan (13) sonrakı təzyiq pd2, MPa; 

– hidromühərrikin təzyiqini pm təyin etmək üçün: 
3. hidromühərrikin (21) girişində təzyiq pm g; 
4. hidromühərrikin (21) çıxışında təzyiq pm a; 

– hidromühərrikin valında çıxış (faydalı) gücü Nm f  təyin 
etmək üçün: 

5. yükləyici nasosun (18) basqı təzyiqi p'n v; 
6. yükləyici nasosun (18) sorma təzyiqi p'n s; 
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7. sərfölçən diafraqmaya (23) qədər təzyiq p'd1; 
8. diafraqmadan (23) sonrakı təzyiq p'd2; 

– hidromühərrikin valının dövrlər sayını təyin etmək üçün: 
9. taxometrin (17) göstərişi nm. 

Təcrübələrin ümumi sayı 4...5-dən az olmamalıdır. Təcrübə 
qiymətləri ilkin nəticələr cədvəlinə köçürülür (cədvəl 4.3). 

3. Sınaq nəticələrinin işlənməsi 

1. Hidromühərrikin sərfi Qm sərfölçən diafraqma (13) üçün 
təcrübi üsulu ilə arvasını tutulmuş əyrisi Qm = f(Δpd) vasitəsilə, və 
ya aşağıdakı yarım-empirik düsturla təyin olunur: 

dpc Δ=mQ ,                              (4.12) 

harada Δpd – diafraqmada (13) təzyiq düşküsüdür: 

Δpd = pd1 – pd2 , MPa ,                       (4.13) 

c parametrinin qiyməti təcrübi yolla təyin oluna bilər. Bundan 
ötrü en kəsiyinin sahəsi və ştokun hərəkət vaxtı məlum olan 
hidrosilindr ilə tapılır (hesabat üçün verilmiş diafraqma (13) üçün 
təxminən c = 1,02 qəbul oluna bilər). 

2. Hidromühərrikin təzyiqi aşağıdakı kimi təyin olunur: 

pm = pm g –  pm a , MPa                        (4.14) 

3. Hidromühərrikdə sərf olunan güc: 

Nm = Nm g – Nm a = pm ⋅ Qm, Vt.                 (4.15) 

4. Hidromühərrikin valında çıxış (faydalı) gücü: 

( )
n

nsnvn
nfm

Qpp
NN

η′
′⋅′+′

=′= ,                    (4.16)  

Q'n – yükləyici nasosun sərfi olmaqla sərfölçən diafraqmaya (23) 
görə Q′n = f(Δp′n) əyrisindən, yaxud da aşağıdakı düsturla təyin 
olunur: 
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Sınaqlar 

 Parametrlər İşarəsi və 
ölçü vahidi Cihaz 1 2 3 4 5 

1. Diafraqmaya (8) girişdə mayenin təzyiqi pd1, MPa (9)      
2. Diafraqmaya (9) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, MPa (7)      
3. Hidromotorun (13) girişində təzyiq pm g, MPa (14)      
4. Hidromotorun (13) çıxışında təzyiq pm ç, MPa (12)      

5. Hidromotorun (13) və yükləyici nasosun 
(18) dövrlər sayı nm, dövr/dəq (15)      

6. Yükləyici nasosunun (18) giriş təzyiqi  snp′ , MPa (17)      
7. Yükləyici nasosunun (18) çıxış təzyiqi vnp′ , MPa (19)      
8. Diafraqmaya (23) girişdə mayenin təzyiqi p'd1, MPa (24)      
9. Diafraqmaya (23) çıxışda mayenin təzyiqi p'd2, MPa (22)      
 

69



Laboratoriya işi № 4 
Dişli çarxlı hidromühərrikin sınağı 

 

dn pcQ ′=′ Δ .                              (4.17) 

Burada Δp'd= p'd1  –  p'd2. Bu işdə diafraqma (23) üçün      
c' = 0,95-dir. 

Yükləyici nasosun tam FİƏ η′n təxmini olaraq aşağıdakı 
düsturla hesablanır: 

η'n = 0,95 – 0,15 p'n,                          (4.18) 

harada ki, p'n MPA-la. 
5. Hidromühərrikin  valında moment: 

m
m n

M
 2 ⋅

==
πω

fm

m

fm NN
 , Nm                      (4.19) 

6. Hidromühərrikin tam FİƏ ηm: 

m

fm
m N

N
=η  ,                                 (4.20) 

7. Hidromühərrikin həcmi FİƏ ηm həc: 

m

mm
яжhм Q

qn
=η  ,                              (4.21) 

8. Hidromühərrikin hidromexaniki FİƏ ηmhm: 

щяжm

m
hmexm η

ηη = .                              (4.22) 

 Alınmış nəticələr hesablama cədvəlinə köçürülür (cədvəl 
4.4). Hesablamalar  nəticəsində hidromühərrikin təzyiqinin 
müəyyən qiymətinə uyğun xarakteristikası qurulur: 

Qm= f(nm),    Mm = f(nm),    Nmf = f(nm),    ηm = f(nm),    

 ηm həc = f(nm). 
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Cədvəl 4.4 

Dişli çarxlı hidravlik mühərrikin sınağının  nəticələri 
 

Sınaqlar 
 Parametrlər 

1 2 3 4 

1 Hidromotorun (13) və yükləyici 
nasosun (18) dövrlər sayı nm, dövr/dəq     

2 Hidromotorun sərfi Qm , m3/san     

3 Hidromotorun işlətdiyi güc Nm,  Vt     

4 
Hidromotorun valındakı moment 
(yükləyici nasosun valındakı moment) 
Mm , Nm 

    

5 Hidromotorun faydalı gücü  Nm f  
(yükləyici nasosun valındakı güc) , Vt     

6 Hidromotorda güc itkisi ΔNm, Vt     

7 Hidravlik intiqalının güc balansının 
qiymətlər arası nisbi fərq δ     

8 Hidromotorun ümumi (tam) FİƏ ηin      

9 Hidromotorun həcmi FİƏ ηm həc     

10 Hidromotorun hidromexaniki FİƏ 
 ηm hmex 
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LABORATORİYA İŞİ № 5 

ARDICIL  DROSSELLƏ  TƏNZİMLƏNƏN  İRƏLİLƏMƏ  
HƏRƏKƏTLİ  HƏCMİ  HİDRAVLİK  İNTİQALIN  

TƏDQİQİ 
 

İşin məqsədi:     1. Drosselin hidrosilindrə ardıcıl qoşulduğu 
halda drossellə tənzimlənən irəliləmə 
hərəkətli hidravlik intiqalının əsas 
parametrlərinin təyini. 
2. Ardıcıl drossellə tənzimlənən irəliləmə 

hərəkətli hidravlik intiqalının tənzimləyici 
xarakteristikasını qurulması.  

 
1. Ümumi məlumatlar 

Drosselin hidromühərriklə (hidrosilindrə) ardıcıl 
yerləşdirilməsi variantında irəliləmə hidrointiqalının çıxış 
bəndinin sürəti v (baxılan işdə – şaquli vəziyyətdə yerləşən 
birtərəfli silindrin ştokunun yuxarı hərəkətində işçi maye ştok 
boşluğuna verilir), drosselin tənzimləyici parametri və  
hidrosilindrin mexaniki və həcmi FİƏ nəzərə alaraq, əsas 
tənzimləyici tənlikdən (A.16) alınan aşağıdakı düsturla təyin 
edilir: 

.2

)(
2

ρ
η

μ

ηρ
η

μ
ηη

drщяжsmaxdr
dr

a
mexs

y
n

щяжsdr
dr

щяжsdrщяжss

p

F

fx

p
fF

GG
p

F

f

F

Q

fF

Q

Δ
′

=

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
+

−
′

=
′

=
−

=v

(5.1)   
Maye axını silindrinin porşen boşluğuna verilərsə, onda 

ştokun  aşağı doğru sürəti v olur: 
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 (5.2) 

burada μdr – drosselin sərf əmsalı; fdr – drosselin işçi keçidinin 
sahəsi;  fdr = x fdr max ; fdr max – drosselin işçi keçidinin maksimal 

sahəsi; x  – drosselin açılma dərəcəsi; 0 ≤ x  ≤ 1; 
4

2D
F

π
=  

porşenin en kəsik sahəsi; D – porşenin diametri; 
4

2d
f

π
=  – 

ştokun en kəsik sahəsi; d – ştokun diametri; F' = F – f    – ştok 
tərəfdən hidrosilindrinin işçi sahəsi; G – porşen qrupun çəkisi,  Gy  
– ştoka təsir edən faydalı yükün çəkisi; pn – nasosun çıxışında 
təzyiq (ardıcıl yerləşdirilmiş drossellə tənzimləmə zamanı 
nasosun çıxışında təzyiq qoruyucu klapanın təzyiqinə bərabərdir: 
pn = pk)l; Qn – nasosun verimi; Qdr – drosseldən keçən mayenin 
sərfi; Qs – hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi; pa – 
hidrosilindrdən xaric olunan maye axının təzyiqi; Δpdr – 
tənzimləyici drosseldə təzyiq düşküsü; ηs mex – hidrosilindrin 
mexaniki FİƏ, ηs həc – hidrosilindrin həcmi FİƏ, adətən 
hidrosilindrlər üçün ηs həc  ≈ 1. 

Buradan görünür ki, nasosun sabit verimində və hidravlik 
intiqalının qalan parametrləri dəyişməz qaldıqda ştokun hərəkət 
sürəti drosselin işçi keçid sahəsindən –  fdr və ya drosselin açılma 
dərəcəsindən – x -dən asılıdır.  

Drosselin ardıcıl qoşulması zamanı drosselin keçid sahəsi  
fdr = 0 ( x  = 0) olduqda ştok tərpənməz olur (v = 0),  fdr artması ilə 
ştokun sürəti artacaq. 

Həcmi hidrointiqalların əsas parametrləri: 
– işçi mayenin nominal təzyiqi; 
– işçi mayenin nominal sərfi; 
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– hidrointiqalın (qidalandırıcı nasosun) nominal gücü; 
– həcmi hidrointiqalların çıxış bəndinin sürəti (irəliləmə 

hərəkətli həcmi hidrointiqal üçün) və ya fırlanma tezliyi 
(fırlanma hərəkətli həcmi hidrointiqal üçün); 

– ötürmə əmsalı (fırlanma hərəkətli həcmi hidrointiqal 
üçün); 

– momentlərin transformasiya əmsalı (fırlanma hərəkətli 
həcmi hidrointiqal üçün). 

Həcmi hidrointiqalların xarakteristikası isə  
– gücün; 
– maye sərfinin; 
– bütün növ güc itkilərinin və 
– FİƏ və onun təşkiledicilərin hidrointiqalın çıxış bəndinin 

sürətindən və ya fırlanma tezliyindən asılılıqlarıdır (A 
bölməyə bax). 

2. İrəliləmə hərəkətli hidrointiqalın sınaq 
qurğusunun təsviri. 

Şəkil 5.1 göstərilən irəliləmə hərəkətli hidrointiqalın sınaq 
qurğusunun sxemi 5 blokdan ibarətdir : 

– nasos bloku; 
– hidromühərrik  bloku; 
– tənzimləyici (idarəedici) blok; 
– hərəkətverici blok və 
– yükləyici blok. 

Bunların üçü: nasos bloku, hidromühərrik  bloku və 
tənzimləyici blok hidravlik intiqal qurğusunu təşkil edir. 
Hərəkətverici blok və nasos bloku hidravlik intiqal qurğusunun 
qidalandırıcı bloku kimi qəbul olunur. 

5.1 şəklə aid olan işarələr: 1; 3; 7; 9; 12; 14; 14' – 
manometrlər; 2  – nasos, 4 – elektrik mühərriki; 5 – elektrik 
şəbəkəsindəki gərginliyi, istifadə edilən cərəyan şiddətini və gücü 
ölçən K 50 tipli cihaz; 6; 8; 13; 15 – drossellər; 10  – qoruyucu 
klapan; 11 – 3 vəziyyətli hidropaylayıcı – zolotnik; 16 – hidravlik 
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Şəkil 5.1. Drosselə tənzimlənən irəliləmə hərəkətli həcmi hidravlik intiqalın sınaq qurğusunun sxemi 
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silindr; 17 xətkeş; 18 – yüklər; 19 – elektrik saniyəölçən; 20 – filtr 
(süzgəc); 21 – termometr; 22 – bak. 

Qurğunun  əsas hissələri: qidalandırıcı nasos (2) (НШ-32 
markalı dişli çarxlı nasos, onun əsas parametrləri cədvəl 5.1 
verilib), hidromühərrik – hidrosilindr (16), qoruyucu (10) və 
axıtma klapanı daxilində olan 3 vəziyyətli hidropaylayıcı (11), 
borular və köməkçi avadanlıq və ölçü cihazlarıdır. 

Sınaq aparılarkən dişli çarxlı nasosun (2) vurduğu işçi maye 
– mineral yağ hidropaylayıcının (11) dəstəyinin vəziyyətindən 
asılı olaraq porşen və ya ştok tərəfindən hidrosilindrə (16) verilir. 
Hidrosilindrdən xaric olan işçi maye axıtma xəttinə yenidən 
hidropaylayıcıdan (11), diafraqmalı sərfölçən (8) və süzgəcdən 
(20) keçərək qəbul çəninə (22) daxil olur. Porşenin aşağı və 
yuxarı doğru hərəkət etmə vaxtı elektrik saniyəölçən ilə (19) 
avtomatik olaraq ölçülür. Porşenin gediş yolu xətkeşlə (17) təyin 
edilir. Hidrosilindrə verilən maye sərfi buna paralel yerləşən 
tənzimləyici drossel (ventil) vasitəsilə (6) dəyişdirilir. 

Cədvəl 5. 1 
Qidalandırıcı nasosun əsas parametrləri 

 
Parametrlər Qiymətlər 

Markası НШ-32 
Növü dişli çarxlı 
Nominal təzyiq pnom, MPa 10 
İşçi həcm qn, m3 0,032⋅10-3 
Valın nominal fırlanma tezliyi nnom,  dövr/dəq 1460 
Nominal sərfi Qnom , dm3/san 0,720 
Həcmi FİƏηn həc 0,93 
Ümumi FİƏηn 0,8...0,9 

Silindrin porşen  və ştok tərəflərindəki təzyiqlər (12) və 
(14), nasosun çıxışındakı təzyiq (3) və diafraqmadakı təzyiqlər 
fərqi (7) və (9) manometrlərlə ölçülür. Nasosun sorma 
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borusundakı vakuum manovakuummetrlə (1) ölçülür. Ştokdan Gy 
yüklər (18) asıla bilər. 

Hərəkətverici blokunun üçfazalı asinxron mühərrikinin (4) 
(onun əsas parametrləri cədvəl 5.2 verilib) tələb etdiyi gücü təyin 
etmək üçün K-50 (5) ölçmə cihazından istifadə edilir.  

Hidrosilindrinin əsas parametrləri cədvəl 2.1 (Laboratoriya 
işi № 2 «Hidravlik  silindrin sınağı») verilmişdir. 

Hidrointiqalın hidroxətləri dx  = 12 mm polad borulardan və 
l = 10 m əyilgən rezin borulardan (şlanqlardan, xortumlardan) 
ibarətdir. 

3.  Sınağın aparılma qaydası. 

Hesablama işlərinin həcminin azaldılması üçün sınaq 
porşeninin yalnız bir istiqaməti – yuxarı istiqaməti üçün aparılır. 
Hər sınaq başlayarkən əvvəl porşen aşağı kənar vəziyyətdə 
olmalıdır. 

Cədvəl 5. 2 
Qidalandırıcı nasos mühərrikinin əsas parametrləri 

 
Parametrlər Qiymətlər 

Növü üçfazalı asinxron
Dövrlər sayı nnom, dövr/dəq 1450 
Güc əmsalı cosϕ 0,8 
FİƏηe.m 0,7 
Gücü Ne.m , kVt 3,5 
Cərəyan şiddəti I, A 5 
Gərginlik U, V 380/220 

Hidrointiqalın sınağı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:  
Siyirtmənin (6) açıq halında qidalandırıcı nasos (2) işə 

salınır. Sonra siyirtmə (6) tam bağlanır və sınaqlar zamanı bu 
vəziyyətdə qalır. Hidrosilindrin çıxışında yerləşən tənzimləyici 
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drossel (13) və hidrosilindrin girişində yerləşən drossel (15) tam 
açıq vəziyyətə gətirilirlər.  

Əvvəlcədən, porşen aşağı vəziyyətdə olmasa, o aşağı 
vəziyyətə gətirilir. Sınaq zamanı hidropaylayıcının sol 
seksiyasının dəstəyini tam qaldırmaqla maye axını nasosdan 
hidropaylayıcıdan (11) keçib hidrosilindrə (16) daxil olur və bu 
halda ştokun sürəti maksimaldır. Porşen G + Gy yükü (18) ilə 
yuxarı qalxıb, kənar vəziyyətdə dayanır. Bu zaman hidrosistemdə 
təzyiq artır və qoruyucu klapanının kökləmə təzyiqinə çatıqda 
qoruyucu klapan açılır və hidrosistemdə təzyiqin qiyməti sabit 
qalır və qiymət  pk nasosun çıxışındakı (3) saylı manometrlə qeyd 
olunmalıdır. 

Sonra porşen yenidən aşağı vəziyyətə gətirilməlidir. Sol 
seksiyasının dəstəyini qaldırıb porşen yenidən hərəkətə gətirilir və 
bu zaman drosseli (14') bağlayaraq hidrosistemdəki təzyiq (3) 
saylı manometrin göstərişinə görə pk qiymətə qədər artırılır 
(qoruyucu klapanın kökləmə təzyiqinə qədər). 

Drosselin (14') bu vəziyyətində (şərti olaraq, drosselin 
açılma dərəcəsi x  = 1 qəbul olunur) porşenin qalxma zamanı 
təyin olunur. Həmin sınaqlar drosseli (14') müəyyən qədər 
bağlayaraq onun müxtəlif 4...5 vəziyyətində (tam bağlana qədər) 
aparılır. Drosselin (14') açılma dərəcəsi (9) saylı manometrin 
göstərişinə görə aparmaq olar – hər növbəti bağlamaqda (9) 
manometrinin göstərişi iki dəfə azalması məqsədə uyqundur. 

 Drosselin (14') açılma dərəcəsini x  (drosselin işçi keçid 
sahəsinə mütənasib olan əmsal) azaldaraq, işçi mayenin bir hissəsi 
hidrosilindrə (16) çatmadan hidropaylayıcının daxilində olan 
qoruyucu klapandan (10) keçib, çənə axır, ştokun sürəti isə azalır. 

Keçirilən hər bir sınaq zamanı aşağıdakı parametrlər cədvəl 
5.3 şəklində qeyd edilir: 

1. K50 cihazının (5) köməyinlə elektrik mühərrikinin (4) 
tələb etdiyi güc və ya elektrik şəbəkəsindəki gərginlik və elektrik 
mühərrikin qidalandırıcı şiddətini; 

2. Nasos (qidalandırıcı) blokunun nasosunun (2) sorma və 
vurma təzyiqləri; 
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3. Qoruyucu klapanın (10) köklənmiş təzyiqi pkl ; 
4. Tənzimləyici drosselin (15) girişində təzyiq pd ; 
5. Hidrosilindrdə (16) ştok tərəfdəki təzyiq; 
6. Porşen tərəfdəki təzyiq pn; 
7. Diafraqmanın (8) girişində və çıxışında mayenin təzyiqi; 
8. Ştokun hərəkət vaxtı. 

5.3 saylı cədvələ qeyd: 1. Elektrik mühərrikinin enerji 
qidalandırma parametrlərini ölçərkən, K-50 cihazının (5) 
köməyi ilə elektrik mühərrikinin tələb etdiyi gücü təyin 
etmək olar. Bu halda U və I əvəzinə yalnız gücün qiyməti 
Ne.m qeyd edilir. 

2. Hidrosilindrdə daxili sızmaların olmamağını nəzərə 
alaraq, ştokun hərəkət sürətini, ştok tərəfdə və porşen 
tərəfdə işçi en kəsik sahələrini bilərək hidrosilindrdən çıxan 
Qç = Qa və hidrosilindrə daxil olan Qs = Qş işçi maye sərfini 
hesabi yolla təyin etmək olar. Ona görə də pd1 və pd2 
qiymətlərini qeyd etmək lazım olmur. 

3. Sınaqdan əvvəl bütün ölçü cihazları, onların ölçmə 
hədləri,  bölgülərinin qiyməti və dəqiqlik sinifləri ilə tanış 
olmaq lazımdır. 

4. Sınaq nəticələrinin işlənməsi 

4.1. Sınaq nəticələrinin tam metodikası ilə işlənməsi 

a) Hidrosilindrə  aid hesablamalar: 

1. Hidrosilindrin ştokunun hərəkət sürəti v, m/san: 

v =  l / τ.                                     (5.3) 

 2. Hidrosilindrin (hidravlik intiqalının) faydalı gücü           
Ns f  = Nin f ,Vt: 

 Ns f  = (G + Gy) ⋅ v.                           (5.4) 
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Cədvəl 5. 3  
Qeyd olunan parametrlər 

 
Sınaqlar  Parametrlər İşarəsi və 

ölçü vahidi Cihaz
1 2 3 4 5 

1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V (5)      
2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı şiddəti I, A (5)      
3 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa (1)      
4 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, MPa (3)      
5 Qoruyucu klapanın (10) köklənmiş təzyiqi  pk, MPa (3)      
6 Tənzimləyici drosselin (15) girişində təzyiq pd, MPa (14')      
7 Hidrosilindrdə (16) ştok tərəfdəki təzyiq pş, MPa (14)      
8 Porşen tərəfdəki təzyiq pn, MPa (12)      
9 Diafraqmanın (8) girişində mayenin təzyiqi pd1, MPa (9)      
10 Diafraqmanın (8) çıxışında mayenin təzyiqi pd2, MPa (7)      
11 Ştokun hərəkət vaxtı τ, san (19)      
12 Ştokun hərəkət yolu l, m (17)      
13 Ştokun hərəkət istiqaməti   yuxarı yuxarı yuxarı yuxarı yuxarı 

14 Yükün  (18) çəkisi G + Gy, N       
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3. Hidrosilindrə ştok tərəfindən daxil olan mayenin sərfi Qs 
= Qş , m3/san (ηs həc = 1 qəbul olunur):  

Qs = F'⋅v =
( )

4

2 2dD −π
⋅v.                     (5.5) 

Hidrosilindrin porşen tərəfindən işçi sahəsi porşenin en 
kəsik sahəsinə bərabərdir: 

4

2D
F

π
= , m2;                               (5.6) 

ştok tərəfindən isə: 
( )

4

2 2dD
fFF

−
=−=′
π

, m2.                (5.7) 

Burada  f – ştokun en kəsik sahəsidir. 
4. Hidrosilindrdin porşen tərəfindən çıxış (axıtma) xəttinə 

maye sərfi Qp = Qa , m3/san:  

Qa = F⋅ v = 
4

2Dπ ⋅ v.                          (5.8) 

Sərfölçən diafraqma (8) üçün təcrübə sınaqlardan tapılan 
yarımempirik düsturla  hidrosilindrdən axıtma xəttinə maye sərfi 
Qa: 

Q'a = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 , m3/san.             (5.9) 

Burada pd1 və pd2 sərfölçən diafraqmanın (8) girişində və 
çıxışında mayenin təzyiqi, MPa-ilə. 
 Alınan qiymətlər arası fərq: 

05,0≤
′−

=
Q

QQ
δ .                           (5.10) 

5% kiçik olmalıdır. 
 5. Maye ilə hidrosilindrə daxil olan güc  Ns g = Nş, Vt : 

Ns g = Qş⋅ pş.                                   (5.11) 
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6. Maye ilə hidrosilindrdən xaric olan güc Ns a  = Np, Vt: 

Ns a = Qp⋅ pp.                                  (5.12) 

 7. Hidrosilindrin işlətdiyi güc  Ns, Vt:   

Ns = Ns g  – Ns a.                               (5.13) 

8. Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs (hidrosilindrdə sürtünməyə 
sərf edilən güc), Vt  

ΔNs = Ns – Ns f .                              (5.14) 

b) Qidalandırıcı nasosa aid hesablamalar: 

9. Qidalandırıcı nasosunu hərəkətə gətirən elektrik 
mühərrikinin gücü, Vt: 

Ne.m = 3  İ U , Vt.                              (5.15) 

10. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc (hidravlik 
intiqalının gücü) Nn v =Nin, Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ  .                        (5.16) 

11. Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san: 

Qn = qn ·nn ηn həc                              (5.17) 

Aydındır ki, ventilin (6) tam bağlı və qidalandırıcı nasosun 
çıxışında təzyiq pnv qoruyucu klapanın açılma təzyiqindən pkl 
kiçik olarsa. onda Qn = Qs (hidropaylayıcıda və xətlərdə sızmalar 
olmadıqda). Qalan hallar üçün (hidrosilindrinin ştokunun hərəkət 
sürətini tənzimləmə zamanı):   

Qn = Qs  + Qkl  =  Qdr + Qkl                                    (5.18) 

12. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn, Vt: 

Nn = (pn v  – pn s)⋅Qn =  Nn v ηn.                   (5.19) 

13. Nasosda güc itkisi ΔNn , Vt: 

82



Laboratoriya işi № 5 
Ardıcıl  drossellə  tənzimlənən  irəliləmə hərəkətli  həcmi  hidravlik 

intiqalın tədqiqi  
 

ΔNn = Nn v – Nn = (1 – ηn)⋅Nn v.                  (5.20) 

c) Hidroxətlərə və tənzimləyici drosselə aid hesablamalar: 

14. İşçi mayenin hidroxətlərdə və tənzimləyici drosseldə 
güc itkisi 

ΔNx = ΔNx1 +ΔNx2+ΔNx3 + ΔN dr, Vt:               (5.21) 

– ΔNx1 – qidalandırıcı nasosdan hidrosilindrin girişinə kimi 
hidroxətdə güc itkisi; 

– ΔNx2 – hidrosilindrin çıxışından çənə kimi güc itkisi:  
– ΔNx3 – qoruyucu klapanının çıxışından çənə kimi güc 

itkisi 
– ΔNdr – tənzimləyici drosseldə güc itkisi: 

 Nəzərə alaraq ki: 

ΔNx1 + ΔN dr = (pn v  –  pş) ⋅ Qş = (pn v  –  pş) ⋅ Qdr , 

onda: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 + ΔNx3 + ΔNdr = (pn v  –  pş) ⋅ Qş, + 

+ (pp  – pat )⋅ Qa + (pn v  – pat )⋅ Qkl.                   (5.22) 

Aydındır ki, ştokun yuxarı istiqamətində:  

fF
FQ

fF
FQQQ şspa −

=
−

== .             (5.23) 

15. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x : 

x = 
n

s

n

dr

Q

Q

Q

Q
= .                              (5.24) 

16. Hidrosilindrinin ştokunun nisbi hərəkət sürəti v :  
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maxv
vv =                                    (5.25) 

ç) Hidravlik intiqala bütövlüklə aid hesablamalar: 

17. Hidravlik intiqalının güc balansı Nin = Nn v , Vt: 

Nin ∑ +++= )( sxnfin NNNN
i

ΔΔΔ ,              (5.26) 

burada ΔNs = ΔNsür,  ΣΔNx i = ΔNx 1  + ΔN x 2 + ΔNx3+ ΔNdr . 
18. Güc balansı digər tərəfdən, N'n v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ   

formula ilə hesablamadan alınan qiymətlərinin nisbi fərqləri 
±10%-dən çox olmamalıdır: 

1,0≤
′

′−
=

vn

vnvn

N

NN
δ .                          (5.27) 

δ - nın qiymətinin böyük nisbi həddi hidroötürmənin 
nominal parametrlərinə qədər yüklənməyəsi ilə izah olunur. 

19. Hidravlik intiqalının ümumi (tam) FİƏ: 

vn

fs

in

fin
in N

N

N

N
==η .                            (5.28) 

20. Hidrointiqalın həcmi FİƏ ηin həc: 

nн

ş

е.мн

с
щяжin нг

Г

нг

Г

⋅
=

⋅
=η                        (5.29) 

21. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex: 

щяжin

in
щmexin η

η
η = .                            (5.30) 
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Alınan nəticələr hesablama cədvəlinə (cədvəl 5.4) yazılır və 
onların əsasında hidrointiqalın parametrlərinin: ηin, ηin həc, ηin hmex 
v-dən və sabit yükləmədə (Gy = sabit) tənzimləyici 
xarakteristikasının – v  = f( x ) asılılıq qrafikləri qurulur.  

4.2. Sınaq nəticələrinin sadələşdirilmiş  
metodikası ilə  işlənməsi. 

1. Hidrosilindrinin ştokunun hərəkət sürəti v, m/san: 

v =  l / τ.                                     (5.31) 

 2. Hidrosilindrin (hidravlik intiqalının) faydalı gücü           
Ns f  = Nin f ,Vt: 

 Ns f  = (G + Gy) ⋅ v.                           (5.32) 

3. Hidrosilindrə ştok tərəfindən daxil olan mayenin sərfi    
Qs = Qş = Qdr, m3/san (ηs həc = 1 qəbul olunur):  

Qs = F'⋅v =
( )

4

2 2dD −π
⋅v.                     (5.33) 

4. Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san: 

Qn = qn ·nn ηn həc                              (5.34) 

Ventilin (6) tam bağlı və qidalandırıcı nasosun çıxışında 
təzyiq pnv qoruyucu klapanın açılma təzyiqindən pkl kiçik olarsa. 
onda Qn = Qs (hidropaylayıcıda və xətlərdə sızmalar olmadıqda). 
Qalan hallar üçün (hidrosilindrinin ştokunun hərəkət sürətini 
tənzimləmə zamanı):   

Qn = Qs  + Qkl  =  Qdr + Qkl                             (5.35) 

5. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc (hidravlik intiqalının 
gücü) Nn v =Nin, Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ  = 3 İ U⋅ηe.m⋅ cosϕ.        (5.36) 
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6. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x : 

x = 
n

s

n

dr

Q

Q

Q

Q
= .                                (5.37) 

7. Hidravlik intiqalının ümumi (tam) FİƏ: 

vn

fs

in

fin
in N

N

N

N
==η .                            (5.38) 

8. Hidrointiqalın həcmi FİƏ ηin həc: 

nн

ş

е.мн

с
щяжin нг

Г

нг

Г

⋅
=

⋅
=η                        (5.39) 

9. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex: 

щяжin

in
щmexin η

η
η = .                            (5.40) 

Alınan nəticələr hesablama cədvəlinə (cədvəl 5.4) yazılır və 
onların əsasında hidrointiqalın parametrlərinin: ηin, ηin həc, ηin hmex 
v-dən və sabit yükləmədə (Gy = sabit) tənzimləyici 
xarakteristikasının – v = f( x ) asılılıq qrafikləri qurulur.  
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Cədvəl 5.4 

Ardıcıl drossellə tənzimlənən irəliləmə hərəkətli həcmi 
hidravlik intiqalın sınağının  nəticələri 

 
Sınaqlar 

 Parametrlər 
1 2 3 4 

1 Hidravlik intiqalının çıxış bəndinin (hidro-
silindrin ştokunun) hərəkət sürəti v, m/san     

2 Hidrosilindrinin ştokunun nisbi hərəkət sürəti v       
3 Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt     

4 Hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi  
Qs = Qş , m3/san     

5 Hidrosilindrin işlətdiyi güc Ns, Vt     

6 Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs (hidrosilindrdə 
sürtünməyə sərf olunan güc), Vt     

7 Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn  , Vt.     
8 Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san     
9 Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt     
10 Qidalandırıcı nasosda güc itkisi ΔNn Vt     
11 İşçi mayenin hidroxətlərdə güc itkisi ΔNx, Vt     
12 Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x  1    

13 Tənzimləyici drosselin hidroxətlərində güc 
itkisi ΔNx dr, Vt 0    

14 Hidravlik intiqalın güc balansının qiymətlər 
arası nisbi fərqi ,δ%     

15 Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏ ηin      

16 Hidrointiqalın həcmi FİƏ   ηin həc     

17 Hidrointiqalın hidromexanik FİƏηin hmex     
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LABORATORİYA İŞİ № 6 
 

PARALEL  DROSSELLƏ  TƏNZİMLƏNƏN  İRƏLİLƏMƏ  
HƏRƏKƏTLİ  HƏCMİ  HİDRAVLİK  İNTİQALIN  

TƏDQİQİ 
 

İşin məqsədi:    1. Drosselin hidrosilindrə paralel qoşulduğu 
halda drossellə tənzimlənən irəliləmə 
hərəkətli hidravlik intiqalının əsas 
parametrlərinin təyini. 
2. Paralel drossellə tənzimlənən irəliləmə 

hərəkətli hidravlik intiqalın tənzimləyici 
xarakteristikasının qurulması.  

 
1. Ümumi məlumatlar 

Drosselin hidromühərriklə (hidrosilindrə) paralel 
yerləşdirilməsi variantında irəliləmə hərəkətli hidrointiqalın çıxış 
bəndinin sürəti v (baxılan bu işdə – şaquli vəziyyətdə yerləşən 
birtərəfli silindrin ştokunun yuxarı hərəkətində işçi maye ştok 
tərəfdəki boşluğa verilir) ümumi şəkildə aşağıdakı düsturla təyin 
edilir (A.21): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

F
PfQ

F drn ρ
μ 21v ,                           (6.1)   

Drosselin tənzimləyici parametrini və hidrosilindrin 
mexaniki və həcmi FİƏ nəzərə alaraq, əsas tənzimləyici tənlik 
(6.1) hidrointiqalın çıxış bəndinin sürəti üçün aşağıdakı kimi 
yazılır: 
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,2

)(
2

)(

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Δ
−

−
=

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

−
+

−
′

=

=
′

−
=

−

⋅
=

ρ
μ

η

ηρ
μ

η

ηη

dr
maxdrdrn

щяжs

a
mexs

y
drdrn

щяжs

щяжsdrnщяжss

p
fxQ

fF

p
fF

GG
fQ

F

F

QQ

fF

Q
v

           (6.2) 

burada μdr – drosselin sərf əmsalı; fdr – drosselin işçi keçidinin 
sahəsi;  fdr max – drosselin işçi keçidinin maksimal sahəsi; x  – 

drosselin açılma dərəcəsi; 0 ≤ x  ≤ 1;  fdr = x fdr max; 4

2D
F

π
=  –  

porşenin en kəsik sahəsi; D  – porşenin diametri; 
4

2d
f

π
=  – 

ştokun en kəsik sahəsi; d – ştokun diametri; F' = F – f – ştok 
tərəfdən hidrosilindrin işçi sahəsi; G1 – porşen qrupun çəkisi,  G  
– ştoka təsir edən faydalı yükün çəkisi; pn – nasosun çıxışında 
təzyiq; Qn – nasosun verimi; Qdr – drosseldən keçən mayenin 
sərfi; Qs – hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi; pa – 
hidrosilindrdən xaric olunan maye axının təzyiqi; Δpdr – 
tənzimləyici drosseldə təzyiq düşküsü. 

Drosselin hidromühərriklə paralel qoşulması zamanı 
nasosun təzyiqi ştoka təsir edən yük və sürtünmə qüvvəsi ilə, 
ştokun hərəkət sürəti isə nasosun verimi və drosseldən keçən 
maye sərfinin fərqi ilə təyin edilir 

Buradan görünür ki, nasosun sabit verimində ştokun hərəkət 
sürəti drosselin işçi keçid sahəsindən –  fdr və ya drosselin açılma 
dərəcəsindən  x -dan asılıdır.  

Drosselin paralel qoşulması zamanı  fdr = 0 ( x  = 0) olduqda 
ştokun sürəti maksimal olur, drosselin keçid sahəsinin artması ilə 
ştokun sürəti azalır. 

Drosselin budaqlanmada tətbiqi zamanı sürətin 
tənzimlənməsi mayenin qoruyucu klapandan axmamağı şərti ilə 
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aparılmalıdır. Bu halda eyni dərəcədə tənzimləmədə və eyni 
yüklənmədə hidrosistemin FİƏ drosselin hidromühərrikə ardıcıl 
qoşulması halından yüksək olur. 

Drosseli xəttin budaqlanmasında yerləşdirilmiş 
hidrointiqallarda işçi mayenin drossellənməsindən əmələ gələn 
bütün istilik çənə ötürülür. Belə sxemli hidrointiqalların 
çatışmayan cəhəti mənfi yüklərdə – yəni yükün təsir istiqaməti 
çıxış bəndinin hərəkət istiqaməti ilə üst-üstə düşür və yükün 
qiyməti, mexaniki və hidravliki sürtünmə müqavimət 
qüvvəsindən böyük olduqda, sürətin tənzimlənməsinin qeyri-
mümkünlüyüdür.  

Hidrointiqalın çıxış bəndinin nisbi sürətinin v  tənzimləyici 
drosselin nisbi açılma x  dərəcəsindən  asılılığı  v  = f( x ) – həcmi 
hidrointiqalların tənzimləyici, hidrointiqalın çıxış bəndinin nisbi 
yükləmə dərəcəsindən p  asılılığı v  = f( p ) isə – yükləmə 
xarakteristikaları adlanırlar (A bölməsinə bax)). 

Həcmi hidrointiqalların əsas parametrlərindən olan tam 
(ümumi) FİƏ. Enerjinin çevrilməsi prosesi hidroötürmənin 
bəndlərində, yəni nasosda, hidroxətdə və hidromühərrikdə həcmi, 
hidravlik və mexaniki güc itkiləri ilə yanaşı baş verir.  

Drossellə idarə olunan hidravlik intiqalın FİƏ, adları 
yuxarıda çəkilən itkilərdən əlavə olaraq, idarəetmə sisteminin 
FİƏ-nı da nəzərə alır. Bu əmsal, hidravlik intiqala verilən maye 
axınının gücünün, nasosdan çıxışda xətlərdəki itkilər nəzərə 
alınmadıqda maye axınının gücünə olan nisbətinə bərabər olur. 

Hidrointiqalın FİƏ ilə bərabər əsas hidravlik parametrləri 
təzyiqlərin və verilənlərin nominal qiymətləridir. 

2. İrəliləmə hərəkətli hidrointiqalın sınaq 
qurğusunun təsviri. 

İrəliləmə hərəkətli hidrointiqalın sınaq qurğusunun təsviri 
şəkil 5.1 və onun izahatı «Ardıcıl  drossellə  tənzimlənən  
irəliləmə hərəkətli həcmi  hidravlik  intiqalın tədqiqi» 5 saylı 
laboratoriya işində verilmişdir. 
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3.  Sınağın aparılma qaydası. 

Hesablama işlərinin həcminin azaldılması üçün sınaq 
porşeninin yalnız bir istiqaməti – yuxarı istiqaməti üçün aparılır. 
Hər sınaq başlayarkən əvvəl porşen aşağı kənar vəziyyətdə 
olmalıdır. 

Hidrointiqalın sınağı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:  
Ventillərin (drossellərin) (6), (12) və (15) tam açıq halında 

qidalandırıcı nasos (2) işə salınır. Ventillər (12) və (15) sınaqların 
axırına qədər açıq vəziyyətdə qalmalıdırlar. Sonra drossel (6) tam 
bağlanır. Bu halda nasosda vurulan bütün maye axını 
paylayıcıdan (11) keçərək yenidən çənə (22) qayıdır.  

Əvvəlcədən porşen aşağı vəziyyətdə olmasa, zolotnikin  
(11) dəstəyi ilə o aşağı vəziyyətə gətirilir. Sonra dəstəyi 
qaldıraraq  G + Gy yükü (18) ilə porşen yuxarı qalxıb, kənar 
vəziyyətdə dayanır. Porşen yuxarı qalxarkən elektrik şəbəkəsinə 
qoşulmuş saniyəölçən (19) avtomatik rejimdə ştokun hərəkət 
vaxtını qeyd edir.  

Sınaq ştokun 4...5 müxtəlif hərəkət sürətlərində aparılır. 
Ştoku sürətini tənzimləmək üçün drosseldən (iynəvarı ventil – 
(6)) istifadə olunur. Onun açılma dərəcəsini x  (drosselin işçi 
keçid sahəsinə mütənasib olan əmsal) artıraraq, işçi mayenin bir 
hissəsi hidropaylayıcıqan və hidrosilindrdən yan keçərək çənə 
axır, ştokun sürəti isə azalır. Hidrosilindrə daxil olan maye sərfini 
Qs məqsədyönlü şəkildə azaltmaq üçün hidropaylayıcının neytral 
vəziyyətində qidalandırıcı nasosun yüksüz işləmə rejimində 
vurma təzyiqinin müəyyən qiymətlərindən (məsələn    p'  = 0,4; 
0,3; 0,2; 0,1 MPa) istifadə etmək olar.  

Keçirilən hər bir sınaq zamanı aşağıdakı parametrlər cədvəl 
6.1 şəklində qeyd edilir: 

1. K50 cihazının (5) köməyinlə elektrik mühərrikinin (4) 
tələb etdiyi güc və ya elektrik şəbəkəsindəki gərginlik və elektrik 
mühərrikin qidalandırıcı şiddətini; 

3. Nasos (qidalandırıcı) blokunun nasosunun (2) sorma və 
vurma təzyiqləri; 

4. Hidrosilindrdə (16) ştok tərəfdəki təzyiq; 
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Cədvəl 6. 1  
Qeyd olunan parametrlər 

Sınaqlar  Parametrlər İşarəsi və 
ölçü vahidi Cihaz 1 2 3 4 5 

1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V (5  )      

2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı 
cərəyan şiddəti I, A (5  )      

3 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa (1  )      

4 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, MPa (3  )      

5 Hidrosilindrdə (16) ştok tərəfdəki təzyiq pş, MPa (14  )      

6 Porşen tərəfdəki təzyiq pn, MPa (12  )      

7 Diafraqmanın (8) girişində mayenin 
təzyiqi pd1, MPa (9  )      

8 Diafraqmanın (8) çıxışında mayenin 
təzyiqi pd2, MPa (7  )      

9 Ştokun hərəkət vaxtı τ, san (19  )      

10 Ştokun hərəkət yolu l, m (17  )      

11 Ştokun hərəkət istiqaməti   yuxarı yuxarı yuxarı yuxarı yuxarı 

12 Yükün  (18) çəkisi G + Gy   , N       
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5. Porşen tərəfdəki təzyiq; 
6. Diafraqmanın (8) girişində və çıxışında mayenin təzyiqi; 
7. Ştokun hərəkət vaxtı. 

6.1 saylı cədvələ aid qeyd: 1. Elektrik mühərrikinin 
enerji qidalandırma parametrlərini ölçərkən, K-50 cihazının 
(5) köməyi ilə elektrik mühərrikinin tələb etdiyi gücü təyin 
etmək olar. Bu halda U və I əvəzinə yalnız gücün qiyməti 
Ne.m qeyd edilir. 

2. Hidrosilindrdə daxili sızmaların olmamağını nəzərə 
alaraq, ştokun hərəkət sürətini, ştok tərəfdə və porşen 
tərəfdə işçi en kəsik sahələrini bilərək hidrosilindrdən çıxan 
Qç = Qa və hidrosilindrə daxil olan Qs = Qş işçi maye sərfini 
hesabi yolla təyin etmək olar. Ona görə də pd1 və pd2 
qiymətlərini qeyd etmək lazım olmur. 

3. Sınaqdan əvvəl bütün ölçü cihazları, onların ölçmə 
hədləri,  bölgülərinin qiyməti və dəqiqlik sinifləri ilə tanış 
olmaq lazımdır. 

4. Sınaq nəticələrinin işlənməsi 

4.1. Sınaq nəticələrinin tam metodikası ilə işlənməsi 

a) Hidrosilindrə  aid hesablamalar: 

1. Hidrosilindrinin ştokunun hərəkət sürəti v, m/san: 

v =  l / τ.                                    (6.3) 

 2. Hidrosilindrin (hidravlik intiqalının) faydalı gücü           
Ns f = Nin f, Vt: 

Ns f  = (G + Gy) ⋅ v.                         (6.4) 

3. Hidrosilindrə ştok tərəfindən daxil olan mayenin sərfi    
Qs = Qş , m3/san:  

Qs = F'⋅v =
( )

4

2 2dD −π
⋅v.                  (6.5) 
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Hidrosilindrin porşen tərəfindən işçi sahəsi porşenin en 
kəsik sahəsinə bərabərdir: 

4

2D
F

π
= , m2;                                (6.6) 

ştok tərəfindən isə: 
( )

4

2 2dD
fFF

−
=−=′
π

, m2.                  (6.7) 

Burada  f – ştokun en kəsik sahəsidir. 
4. Porşen tərəfindən hidrosilindrdən çıxış (axıtma) xəttinə 

maye sərfi Qp = Qa , m3/san:  

Qa = F⋅ v = 
4

2Dπ ⋅ v.                         (6.8) 

Sərfölçən diafraqma (8) üçün təcrübə sınaqlardan tapılan 
yarımempirik düsturla  hidrosilindrdən axıtma xəttinə maye sərfi 
Qa: 

Q'a = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 , m3/san.             (6.9) 

Burada pd1 və pd2 sərfölçən diafraqmanın (8) girişində və 
çıxışında mayenin təzyiqi, MPa-ilə. 
 Alınan qiymətlər arası fərq: 

05,0≤
′−

=
Q

QQ
δ .                           (6.10) 

5% kiçik olmalıdır. 
 5. Maye ilə hidrosilindrə daxil olan güc  Ns g = Nş, Vt : 

Ns g = Qş⋅ pş.                                 (6.11) 

6. Maye ilə hidrosilindrdən xaric olan güc Ns a  = Np, Vt: 

Ns a = Qp⋅ pp.                                (6.12) 

 7. Hidrosilindrin işlətdiyi güc  Ns, Vt:   

Ns = Ns g  – Ns a.                             (6.13) 
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8. Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs (hidrosilindrdə sürtünməyə 
sərf edilən güc), Vt  

ΔNs = Ns – Ns f .                              (6.14) 

b) Qidalandırıcı nasosa aid hesablamalar: 

9. Qidalandırıcı nasosunu hərəkətə gətirən elektrik 
mühərrikinin gücü, Vt: 

Ne.m = 3  İ U , Vt.                              (6.15) 

10. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc (hidravlik 
intiqalının gücü) Nn v =Nin, Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ  .                        (6.16) 

11. Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san: 

Qn = qn ·nn ηn həc.                           (6.17)                   

Aydındır ki, tənzimləyici drosselin (6) tam bağlı halında    
Qn = Qs (hidropaylayıcıda və xətlərdə sızmalar olmadıqda). Qalan 
hallar üçün  (drossel 6 açıq olduqda)  

Qn = Qs  + Qdr                                                (6.18) 

12. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn, Vt: 

Nn = (pn v  – pn s)⋅Qn =  Nn v ηn.                   (6.19) 

13. Nasosda güc itkisi ΔNn , Vt: 

ΔNn = Nn v – Nn = (1 – ηn)⋅Nn v.                 (6.20) 

c) Hidroxətlərə aid hesablamalar: 

14. İşçi mayenin hidroxətlərdə güc itkisi 

ΔNx = ΔNx1 +ΔNx3, Vt:                         (6.21) 
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– ΔNx1 – qidalandırıcı nasosdan hidrosilindrin girişinə kimi 
güc itkisi; 

– ΔNx3 – hidrosilindrin çıxışından çənə kimi güc itkisi: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 = (pn v  –  pş) ⋅ Qş, + (pp  – pat )⋅ Qa .     (6.22) 

15. Tənzimləyici drosselin hidroxətlərində güc itkisi ΔNx dr,  
Vt: 

ΔNx dr = (pn v – pat)⋅Qdr = (pn v  –  pat )⋅ (Qn – Qs ).              (6.23) 

Aydındır ki, ştokun yuxarı istiqamətində:  

fF
FQ

fF
FQQQ şspa −

=
−

== .                (6.24) 

16. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x : 

x = 
n

dr

Q

Q .                                    (6.25) 

17. Hidrosilindrinin ştokunun nisbi hərəkət sürəti v :  

maxv
vv = .                                  (6.26) 

ç) Hidravlik intiqala bütövlüklə aid hesablamalar: 

18. Hidravlik intiqalının güc balansı Nin = Nn v , Vt: 

Nin ∑ +++= )( sxinfin NNNN ΔΔΔ ,              (6.27) 

burada ΔNs = ΔNsür,  ΣΔNx i = ΔNx 1  + ΔN x 2 + ΔNdr . 
19. Güc balansı digər tərəfdən, N'n v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ   

formulası ilə hesablamadan alınan qiymətlərinin nisbi fərqləri 
±10%-dən çox olmamalıdır: 
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1,0≤
′

′−
=

vn

vnvn

N

NN
δ .                        (6.28) 

δ - nın qiymətinin böyük nisbi həddi hidroötürmənin 
nominal parametrlərinə qədər yüklənməyəsi ilə izah olunur. 

20. Hidravlik intiqalının ümumi (tam) FİƏ: 

vn

fs

in

fin
in N

N
N

N
==η .                           (6.29) 

21. Hidrointiqalın həcmi FİƏ ηin həc: 

nне.мн

с
щяж нг

Г

нг

Г

⋅
=

⋅
= ş

inη                      (6.30) 

22. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex: 

щяжin

in
щmexin η

η
η = .                          (6.31) 

Alınan nəticələr hesablama cədvəlinə (cədvəl 6.2) yazılır və 
onların əsasında hidrointiqalın parametrlərinin: ηin, ηin həc, ηin hmex 
v-dən və sabit yüklədə (Gy = sabit) tənzimləyici xarakteris-
tikasının – v  -nin x -dən asılılıq qrafikləri qurulur.  

4. 2. Sınaq nəticələrinin sadələşdirilmiş  
metodikası ilə  işlənməsi. 

1. Hidrosilindrinin ştokunun hərəkət sürəti v, m/san: 

v =  l / τ.                                    (6.32) 

 2. Hidrosilindrin (hidravlik intiqalının) faydalı gücü           
Ns f  = Nin f, Vt: 

Ns f  = (G + Gy) ⋅ v.                         (6.33) 
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3. Hidrosilindrə ştok tərəfindən daxil olan mayenin sərfi    
Qs = Qş , m3/san:  

Qs = F'⋅v =
( )

4

2 2dD −π
⋅v.                  (6.34) 

4. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc (hidravlik intiqalının 
gücü) Nn v =Nin, Vt: 

Nn v = 3  İ U⋅ηe.m⋅ cosϕ  .                    (6.35) 

5. Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san: 

Qn = qn ·nn ηn həc.                           (6.36)                   

Aydındır ki, tənzimləyici drosselin (6) tam bağlı halında    
Qn = Qs (hidropaylayıcıda və xətlərdə sızmalar olmadıqda). Qalan 
hallar üçün  (drossel 6 açıq olduqda)  

Qn = Qs  + Qdr                                                (6.37) 

6. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x : 

x = 
n

dr

Q

Q .                                    (6.38) 

7. Hidravlik intiqalının ümumi (tam) FİƏ: 

vn

fs

in

fin
in N

N
N

N
==η .                           (6.39) 

8. Hidrointiqalın həcmi FİƏ ηin həc: 

nне.мн

с
щяж нг

Г

нг

Г

⋅
=

⋅
= ş

inη                      (6.40) 

9. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex: 
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щяжin

in
щmexin η

η
η = .                          (6.41) 

Alınan nəticələr hesablama cədvəlinə (cədvəl 6.2) yazılır və 
onların əsasında hidrointiqalın parametrlərinin: ηin, ηin həc, ηin hmex 
v-dən və sabit yükləmədə (Gy = sabit) tənzimləyici xarakteris-
tikasının – v -nin x -dən asılılıq qrafikləri qurulur 
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Cədvəl 6.2 

Paralel drossellə tənzimlənən irəliləmə hərəkətli həcmi hidravlik 
intiqalın sınağının  nəticələri 

 
Sınaqlar 

 Parametrlər 
1 2 3 4 

1 Hidravlik intiqalın çıxış bəndinin (hidro-
silindrin ştokunun) hərəkət sürəti v, m/san     

2 Hidravlik intiqalın çıxış bəndinin  nisbi 
hərəkət sürəti v      

3 Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt     
4 Hidrosilindrin işlətdiyi güc Ns, Vt     

5 
Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs 
(hidrosilindrdə sürtünməyə sərf olunan 
güc), Vt 

    

6 Hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi  
Qs = Qş , m3/san     

7 Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn v , 
Vt.     

8 Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san     
9 Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt     
10 Qidalandırıcı nasosda güc itkisi ΔNn Vt     

11 İşçi mayenin hidroxətlərdə güc itkisi ΔNx, 
Vt     

12 Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x  0    

13 Tənzimləyici drosselin hidroxətlərində güc 
itkisi ΔNx dr, Vt 0    

14 Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏ ηin      

15 Hidrointiqalın həcmi FİƏ   ηin həc     

16 Hidrointiqalın hidromexanik FİƏηin hmex     
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LABORATORİYA İŞİ № 7 

PARALEL  DROSSELLƏ  TƏNZİMLƏNƏN   
FIRLANMA HƏRƏKƏTLİ  

 HƏCMİ  HİDRAVLİK  İNTİQALIN TƏDQİQİ 
 

İşin məqsədi: 1. Fırlanma hərəkətli həcmi hidrointiqalın 
hidrosisteminin və onun işinin tənzimlənməsi 
üsullarının öyrənilməsi. 
2. Drosselin hidromotora  paralel qoşulduğu halda 
drossellə tənzimlənən fırlanma hərəkətli hidravlik 
intiqalın əsas parametrlərinin təyini. 
3. Paralel drossellə tənzimlənən fırlanma hərəkətli 
hidravlik intiqalın tənzimləyici xarakteristikasının 
qurulması.  

1. Ümumi məlumatlar 
 

Fırlanma hərəkətli həcmi hidravlik intiqallar sənayenin 
müxtəlif sahələrində, nəqliyyat maşın və mexanizmlərdə, 
həmçinin tikintidə tətbiq olunan hidroötürmələrdə geniş tətbiq 
tapmışlar ki, bu da onların fırlanma hərəkətli başqa intiqal növləri 
(elektrointiqallar, mexaniki intiqallar) ilə müqayisədə böyük 
üstünlüklərə malik olmasından irəli gəlir. 

Drosselə tənzimlənən fırlanma hərəkətli həcmi hidrointiqal 
haqqında ümumi məlumatlar drossellə tənzimlənən irəliləmə 
hərəkətli hidrointiqalda olduğu kimidir və bu vəsaitin A 
bölməsində və 6 saylı laboratoriya işində verilmişdir. 

Drossel hidromotora paralel yerləşdikdə nasosun təzyiqi 
hidromotorun valındakı momentlə və hidrointiqalın 
hidromexaniki FİƏ ilə təyin edilir, hidromotorun çıxış valının 
dövrlər sayı isə nasosun verimi ilə drosseldən keçən işçi maye 
sərfinin fərqindən asılıdır. 
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(7.1) 

Burada: – Qm – hidromotordan keçən işçi mayenin həcmi; 
– qm – hidromotorun işçi həcmi; 
– μdr – drosselin sərf əmsalı; 
– fdr – drosselin keçidinin en kəsik sahəsi, fdr = x fdr max ;  
– fdr max – drosselin işçi keçidinin maksimal sahəsi;  
– x  – drosselin açılma dərəcəsi, 0 ≤ x  ≤ 1; 
– Mm – hidromotorun valındakı moment; 
– ρ  –  işçi mayenin sıxlığı; 
– ηm həc– hidromotorun həcmi FİƏ; 
– pa – hidrosilindrdən xaric olunan maye axının təzyiqi;  
– Δpdr – tənzimləyici drosseldə təzyiq düşküsüdür. 

Göründüyü kimi, drosselin paralel qoşulması zamanı 
hidromotorun valında moment dəyişmədikdə, valın dövrlər sayı 
drosselin sərbəst en kəsik sahəsindən fdr asılıdır. fdr artdıqda 
dövrlər sayı azalacaqdır. Ən böyük dövrlər sayı nm tənzimləmə 
drosselinin tam bağlı halında – fdr = 0 ( x  = 0)) olacaqdır. 
Bərabərlikdən göründüyü kimi fdr-in sabit qiymətində dövrlər sayı 
hidromotorun valındakı yüklənmə momentinin qiymətindən asılı 
olacaqdır ki, bu da drosselə tənzimləmə üsulunun əsas çatışmayan 
cəhətidir. 

Həcmi hidrointiqalın əsas parametrləri mayenin təzyiqi və 
sərfi, xarakteristikası isə hidromotor valının dövrlər sayının, 
momentinin, gücünün, bütün növ itkilərin, FİƏ-nın maye 
sərfindən asılılıqlarıdır. 
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2. Fırlanma hərəkətli hidrointiqalın sınaq 
qurğusunun təsviri 

Şəkil 7.1 göstərilən fırlanma hərəkətli hidrointiqal 
qurğusunun sxemi 5 blokdan ibarətdir : 

– nasos bloku; 
– hidromühərrik  bloku; 
– idarəetmə  bloku; 
– hərəkətverici blok və 
– yükləyici blok. 

Bunların üçü: nasos bloku, hidromühərrik bloku və 
tənzimləyici blok  hidravlik intiqal qurğusunu təşkil edir. 

Şəkil 7.1 göstərilən sınaq qurğusunun sxemində işarələr:  
1,3 – qidalandırıcı nasosun girişindəki və çıxışdakı 
manovakuumetr və manometr; 2 – qidalandırıcı nasos; 4 – 3 
vəziyyətli hidropaylayıcı; 6 – tənzimləyici drossel (ventil); 7, 8 – 
diafraqmalı sərfölçənin  çıxışdakı və girişindəki təzyiqləri ölçən 
manometrlər;  9 – diafraqmalı sərfölçən; 10, 12, – hidromotorun 
girişindəki və çıxışdakı  təzyiqləri ölçən manometrlər; 11 –
hidromotor; 13 – taxometr; 14, 16 – yükləyici nasosun çıxışdakı 
və girişindəki təzyiqləri ölçən manometrlər; 15 – yükləyici nasos; 
17 – yükləyici tənzimlənən drossel; 24 – elektrik mühərriki; 25 – 
elektrik mühərrikinin enerji qidalandırma parametrlərini ölçən   
K-50 markalı cihaz; 

Qurğunu qidalandırıcı nasosun (2) və onu hərəkətə gətirən 
elektrik mühərrikinin (24)) əsas parametrləri 5.1 və 5.2 saylı 
cədvəllərdə verilmişdir. Hidrointiqalın hidroxətləri polad 
borulardan və ümumi uzunluğu l = 12 m, diametri ddax = 12 mm 
olan əyilgən rezin borulardan (xüsusi şlanqlardan) ibarətdir. 
Hidroxətlərə axıtma və qoruyucu klapanlar (5) daxilində olan 3 
vəziyyətli hidropaylayıcı (4), həmçinin axıtma xəttində süzgəc 
(21) birləşdirilmişdir. Hidromotorun valında yüklənmə momenti 
yaratmaq üçün vurma xəttində siyirtməsi (17) olan dişli çarxlı 
yükləyici nasosdan (15) istifadə edilir. Yükləyici nasos (15) (əsas 
parametrləri cədvəl 4.2 verilib (Laboratoriya işi № 4 «Dişli çarxlı 
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hidromühərrikin sınağı»)) və dişli çarxlı hidromühərrikin (11) 
birləşdirilmiş vallarının dövrlər sayı elektron taxometr (13) ilə 
təyin edilir. 

3. Sınağın aparılma qaydası 

Fırlanma hərəkətli həcmi hidravlik intiqalın sınağı aşağıdakı 
ardıcıllıqla aparılır. Hidropaylayıcının (4) dəstəyinin neytral 
vəziyyətində və (6) ventilin (drosselin) tam bağlı halında 
qidalandırıcı blok – qidalandırıcı nasos (2) işə salınır. Bu halda 
nasosun vurduğu mayenin hamısı hidropaylayıcıdan yenidən çənə 
(21) axır. Hidromotoru işə salmazdan əvvəl yükləyici nasos (15) 
blokunun ventili (17) tam açıq olmalıdır. Hidropaylayıcının (4) 
dəstəyinin səlis sürətdə yuxarı vəziyyətə keçirtməklə hidromotor 
(11) hərəkətə gətirilir. Bu zaman hidromotorun valının dövrlər 
sayı ən böyük, hidromotor valının yüklənməsi isə ən kiçik olur. 

Keçirilən hər bir sınaq zamanı aşağıdakı parametrlər cədvəl 
7.1  şəklində qeyd edilir: 

1. K50 cihazının (25) köməyilə elektrik mühərrikinin (24) 
tələb etdiyi güc; 

3. Nasos (qidalandırıcı) blokunun nasosunun (2) sorma və 
vurma təzyiqləri; 

4. Diafraqmadan (9) əvvəlki və sonrakı təzyiqlər; 
5. Hidromotorun (11) girişində və çıxışındakı təzyiqlər; 
6. Taxometrin (13) köməyi ilə hidromotorun (11) və 

yükləyici nasosun (15) dövrlər sayı; 
7. Yükləyici nasosun (15) giriş və çıxış təzyiqləri; 
8. Yüklənmə blokunda diafraqmadan (19) əvvəlki və 

sonrakı təzyiqlər. 
 
7.1 saylı cədvələ aid qeydlər:  

1. Elektrik mühərrikinin enerji qidalandırma 
parametrlərini ölçərkən, K-50 cihazının (5) köməyi ilə 
elektrik mühərrikinin tələb etdiyi gücü təyin etmək olar. Bu 
halda U və I əvəzinə yalnız gücün qiyməti Ne.m qeyd edilir. 
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2. Sınaqdan əvvəl bütün ölçü cihazları, onların ölçmə 
hədləri,  bölgülərinin qiyməti və dəqiqlik sinifləri ilə tanış 
olmaq lazımdır. 
Bu sınaqlar hidromotorun valının 4...5 müxtəlif dövrlər 

sayında aparılır. Hidromotor valının dövrlər sayını tənzimləmək 
üçün (6) drosseldən (ventildən) istifadə edilir. Onun açılma 
dərəcəsindən – x -dən (işçi keçid sahəsindən) asılı olaraq, işçi 
mayenin bir hissəsi hidropaylayıcı və hidromotora çatmadan çənə 
axır. x -in qiyməti artıqda hidromotor valının dövrlər sayı azalır. 
Hidromotora maye sərfinin Qm  məqsədyönlü şəkildə azaltmaq 
üçün hidropaylayıcının neytral vəziyyətində, qidalandırıcı 
nasosun yüksüz işləmə rejimində (maye axını hidropaylayıcıdan 
yenidən tutuma qayıtdıqda) onun vurma təzyiqinin müəyyən 
qiymətlərindən (məsələn p' = 0,4; 0,3; 0,2; 0,1 MPa) istifadə 
etmək olar. 

Aparılan sınaqlar zamanı hidromotorun girişində təzyiqi 
sabit saxlamaq üçün yükləyici nasosun çıxışdakı tənzimləyici 
drosseldən (17) istifadə olunur. Hidromotorun girişindəki ilkin 
təzyiq bərpa edildikdən sonra göstərilən parametrlər yenidən qeyd 
edilir. Parametrlərin qeyd olunmuş qiymətləri sınağın cədvəlinə 
yazılır (cədvəl 7.1) 

4. Sınaq nəticələrinin işlənməsi 

4.1. Sınaq nəticələrinin tam metodikası ilə işlənməsi 

a) Yükləyici nasosa aid hesablamalar: 
  1. Yükləyici nasosun verimi Q'n, (m3/san) təcrübi 
sınaqlardan sərfölçən diafraqma (19) üçün tapılan yarımempirik 
düsturla hesablanır: 

Q'n  = ( d2d1 pp ′−′95,0 )10-3 , m3/san.                    (7.2) 

Burada pd1 və pd2 sərfölçən diafraqmanın (18) girişində və (20) 
çıxışında mayenin təzyiqi, MPa-ilə. 
 Digər tərəfdən: 
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Cədvəl 7. 1  
Qeyd olunan parametrlər 

 
Sınaqlar  Parametrlər İşarəsi və 

ölçü vahidi Cihaz 1 2 3 4 5 
1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V (25  )      

2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı 
cərəyan şiddəti I, A (25)      

3 Elektrik mühərrikinin tələb etdiyi güc Ne.m, Vt (25  )      
4 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa (1)      
5 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, MPa (3)      

6 Sərfölçən diafraqmaya (9) girişdə 
mayenin təzyiqi pd1, MPa (8)      

7 Diafraqmaya (9) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, MPa (7)      
8 Hidromotorun (11) girişində təzyiq pm g, MPa (12)      
9 Hidromotorun (11) çıxışında təzyiq pm ç, MPa (10)      

10 Hidromotorun (11) və nasosun (15) 
dövrlər sayı nm, dövr/dəq (13)      

11 Yükləyici nasosunun (15) giriş təzyiqi  gnp′ , MPa (14)      
12 Yükləyici nasosunun (15) çıxış təzyiqi çnp′ , MPa (16)      

13 Sərfölçən diafraqmanın (19) girişində 
mayenin təzyiqi p'd1, MPa (18)      

14 Diafraqmanın (19) çıxışında mayenin 
təzyiqi p'd2, MPa (20)      
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 (Q'n)'  = q'n·n'nη'n həc m3/san                             (7.3) 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 

050,
)(
≤

′
′′−′

=
n

nn

Q

QQ
δ                                (7.4)  

5% kiçik olmalıdır. 
2. Hidravlik intiqalın faydalı gücü (yükləyici nasosun və 

hidravlik mühərrikin  valındakı güc) Nm v = N'n v , Vt: 

( )
n

nsnvn
vn

Qpp
N

η′
′′−′

=′ ,  Vt .                           (7.5) 

b) Qidalandırıcı nasosuna aid hesablamalar: 

3. Qidalandırıcı nasosunu hərəkətə gətirən elektrik 
mühərrikin gücü, Vt: 

Ne.m = 3 ⋅İ⋅U,  Vt.                                    (7.6) 

4. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn v , Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ ,Vt.                              (7.7) 

 5. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt: 

Nn = (pn v  – pn s) · Qn , Vt.                            (7.8) 

Aydındır ki, siyirtmənin (6) tam bağlı halında Qn = Qm 
(hidropaylayıcıda sızmalar olmadıqda). Qalan hallar üçün  
(drossel 6 açıq olduqda)  

Qn = Qm  + Qdr .                                     (7.9) 

6. Nasosda güc itkisi ΔNn: 

ΔNn = Nn v – Nn , Vt.                              (7.10) 

c) Hidravlik mühərrikə aid hesablamalar:  
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7. Hidravlik mühərrikin maye sərfi Qm (m3/san) təcrübi 
sınaqlardan sərfölçən diafraqma (9) üçün tapılan yarımempirik 
düsturla hesablanır: 

Qm = ( d2d1 pp −05,1 )10-3, m3/san.               (7.11) 

Burada pd1 və pd2 sərfölçən diafraqmanın (8) girişində və (7) 
çıxışında mayenin təzyiqi, MPa-ilə. 

Digər tərəfdən: 
Q'm  = qm·nm·(1/ηm həc). m3/san.                    (7.12) 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 

100,≤
′

′−
=

m

mm

Q

QQ
δ .                          (7.13) 

 8. Hidravlik mühərrikin valındakı fırladıcı moment: 

Mm =
m

vm

m

vm
mexm

mm
n

NNqp
⋅

==
⋅

πω
η

π 22
Δ , Nm.         (7.14) 

Burada ωm – hidravlik mühərrikin valının bucaq sürəti, 1/san;    
nm – hidravlik mühərrikin valının dövrlər sayı, dövr/san. 

9. Hidravlik mühərrikdə istifadə olunan güc Nm ,Vt:  

Nm  = Qm (pm g  – pm ç), Vt.                           (7.15) 

10. Hidravlik mühərrikdə güc itkisi ΔNm, Vt  

ΔNm = Nm – Nm v ,Vt .                              (7.16) 

ç) Hidravlik xətlərə aid hesablamalar: 

11. İşçi mayenin hidroxətlərdə güc itkisi ΔNx, Vt: 

ΔNx = ΔNx1 +ΔNx3, Vt,                            (7.17) 
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burada – ΔNx1 – qidalandırıcı nasosdan hidromotorun girişinə 
kimi güc itkisi; ΔNx3 – hidromotorun çıxışından çənə kimi güc 
itkisi: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 = [(pn v  –  pm g) + (pm ç  – pat )] ⋅ Qa ,Vt.   (7.18) 

(pat = 0,  belə ki, təzyiq izafi vahidlərlə ölçülür). 

12. Hidravlik mühərrikin valının nisbi dövrlər sayı mn :  

maxm

m
m n

n
n = .                              (7.19) 

13. Tənzimləyici drosseldən (drossel (6) açıq olduqda) 
keçən maye sərfi Qdr , m3/san : 

Qdr = Qn  – Qm ,  m3/san.                     (7.20) 

14. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x : 

x ≈ 
n

dr

Q

Q .                                   (7.21) 

15. Tənzimləyici drosselin hidroxətlərində güc itkisi ΔNx dr,  
Vt: 

ΔNx dr = (pn v – pat)⋅Qdr = (pn v  –  pat )⋅ (Qn – Qs).         (7.22) 

d) Hidravlik intiqala bütövlükdə aid hesablamalar: 

16. Hidravlik intiqalın güc balansını tərtib etmək üçün 
hidravlik intiqalda itkilərini nəzərə alıb qidalandırıcı nasosun 
valındakı gücünü N'n v hesablayaq:  

N'n v = Nm v  + (ΔNn + ΔNm  +ΔNx) ,Vt,                    (7.23) 

və alınan qiyməti  Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ düsturdan tapılmış 
qiymətlə müqayisə edək: 
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1,0≤
′−

=
vn

vnvn

N

NN
δ .                                (7.24) 

 Qiymətlər arası nisbi fərq  ±10%-dən çox olmamalıdır. 
17. Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏ ηin (Nin f  = Nm v = = 

N'n v
  nəzərə alaraq) : 

          
vn

vm

in

fin
in N

N

N

N
==η .                               (7.25) 

18. Hidrointiqalın həcmi FİƏ : 

nн

m

е.мн

m
щяжin нг

Г

нг

Г

⋅
=

⋅
=η .                          (7.26) 

19. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex: 

щяжin

in
щmexin η

η
η = .                             (7.27) 

20. Hidrointiqalın ötürmə əmsalı iin: 

n

m
n
ni =in .                                          (7.28) 

Aparılan nəticələr hesablama 7.2 cədvəlinə yazılır və onların 
əsasında hidrointiqalın parametrlərinin: ηin, ηin həc, ηin hmex nm-dən 
və sabit yükləmədə (Mm ≈ sabit) tənzimləyici xarakteristikasının – 

mn -nin x -dən asılılıq qrafikləri qurulur.  

4.2. Sınaq nəticələrinin sadələşdirilmiş  
metodikası ilə  işlənməsi. 

 1. Yükləyici nasosun verimi Q'n, (m3/san)  

 Q'n  = q'n·n'nη'n həc m3/san                             (7.29) 
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2. Hidravlik intiqalın faydalı gücü (yükləyici nasosun və 
hidravlik mühərrikin birləşdirilmiş vallarındakı güc) Nm v = N'n v =   
= Nin f, Vt: 

( )
n

nsnvn
vn

Qpp
N

η′
′′−′

=′ ,  Vt .                           (7.30) 

3. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc (hidravlik intiqalın 
gücü) Nn v = Nin, Vt:  

Nn v = 3 ⋅İ⋅U ⋅ηe.m⋅ cosϕ ,Vt.                    (7.31) 

 4. Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san: 

Qn = qn ·nn ηn həc.                           (7.32)                   

Aydındır ki, tənzimləyici drosselin (6) tam bağlı halında    
Qn = Qm (hidropaylayıcıda və xətlərdə sızmalar olmadıqda). Qalan 
hallar üçün  (drossel 6 açıq olduqda)  

Qn = Qm  + Qdr                                (7.33) 

5. Hidravlik mühərrikin maye sərfi 

Qm  = qm·nm·(1/ηm həc). m3/san.                    (7.34) 

 6. Hidravlik mühərrikin valındakı fırladıcı moment: 

Mm =
m

vm

m

vm
mexm

mm
n

NNqp
⋅

==
⋅

πω
η

π 22
Δ , Nm.         (7.35) 

Burada ωm – hidravlik mühərrikin valının bucaq sürəti, 1/san; nm 
– hidravlik mühərrikin valının dövrlər sayı, dövr/san. 

7. Tənzimləyici drosseldən (drossel (6) açıq olduqda) keçən 
maye sərfi Qdr , m3/san : 

Qdr = Qn  – Qm ,  m3/san. 
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8. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x : 

x ≈ 
n

dr

Q

Q .                                   (7.36) 

9. Hidravlik intiqalının ümumi (tam) FİƏ ηin (Nin f  = Nm v = 
N'n v

  nəzərə alaraq) : 

          
vn

vm

in

fin
in N

N

N

N
==η .                           (7.37) 

10. Hidrointiqalın həcmi FİƏ : 

nн

мm
щяжin нг

нг

⋅
⋅

=η .                              (7.38) 

11. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex: 

щяжin

in
щmexin η

η
η = .                             (7.39) 

12. Hidrointiqalın ötürmə əmsalı iin: 

n

m
n
ni =in .                                          (7.40)                         

Aparılan nəticələr hesablama 7.2 cədvəlinə yazılır və onların 
əsasında hidrointiqalın parametrlərinin: ηin, ηin həc, ηin hmex nm-dən 
və sabit yükləmədə (Mm ≈ sabit) tənzimləyici xarakteristikasının – 
nm-nin x -dən asılılıq qrafikləri qurulur.  
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Cədvəl 7.2 

Drossellə tənzimlənən fırlanma hərəkətli həcmi hidravlik intiqalın 
sınağının  nəticələri 

 
Sınaqlar 

 Parametrlər 
1 2 3 4 

1 Hidromotorun (11) və yükləyici nasosun (15) 
dövrlər sayı nm, dövr/dəq     

2 Hidromotorun (11) nisbi dövrlər sayı mn   1    
3 Qidalandırıcı nasosun valındakı güc , Nn v  Vt.     
4 Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san     

5 Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt     

6 Qidalandırıcı nasosun çıxışında təzyiq,    pn ç,  
MPa     

7 Hidromotorun işlətdiyi güc Nm v, Vt     

8 Hidromotorun faydalı gücü  Nm  (hidravlik 
intiqalının faydalı gücü) , Vt     

9 Hidromotorda güc itkisi ΔNm, Vt     

10 Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x  0    

11 Tənzimləyici drosselin hidroxətlərində güc 
itkisi ΔNx dr, Vt 0    

12 Hidravlik intiqalın güc balansının qiymətlər 
arası nisbi fərq δ     

13 Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏ ηin      

14 Hidrointiqalın həcmi FİƏ (1-ci  sınaq (6) 
drosselinin tam bağlı halında) ηin həc 

    

15 Hidrointiqalın hidromexanik FİƏηin hmex     
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LABORATORİYA İŞİ № 8 

HİDRAVLİKİ DROSSELİN XARAKTERİSTİKASININ 
QURULMASI 

 
İşin məqsədi 1. Həcmi hidrointiqalın tənzimləyici drosselinin 

quruluşu və iş prinsipi ilə tanışlıq;  
2. Drosselin açılma dərəcəsinin iki müxtəlif 

qiymətində tənzimlənən drosselin təzyiq düşküsü-
sərf xarakteristikasının Δp = f(Q, x )  qurulması; 

3. Tənzimlənməyən drosselin təzyiq düşküsü-sərf 
xarakteristikasının Δp = f(Q) qurulması. 

1. Ümumi müddəalar 

Drossel qurğusu hidrosistemin müvafiq yerlərində 
quraşdırılmış xüsusi yerli müqavimətdir. Onların köməyi ilə 
hidrosistemdə təzyiq düşküsü (itkisi) və buraxılan maye arasında 
istənilən qarşılıqlı əlaqə yaradılır. 

Drossellər bağlayıcı tənzimləyici elementin (BTE) 
konstruksiyasından asılı olaraq əsasən iki növ olur: 

– kran tipli; 
– zolotnikli.  
Döndərici kranlar alçaq təzyiqli (5,0 MPa qədər) 

hidrosistemlərdə (şəkil 8.1) istifadə edilir. Bu növ drossellərdə 
tıxacı döndərməklə müqavimət əldə edilir. Keçid sahəsinin 
müxtəlif formalı olması geniş sərhəddə tənzimləmənin əldə 
edilməsini və istənilən xarakteristikanın alınmasını təmin edir. 
Xüsusi halda keçid sahəsi düzbucaqlı olduqda tıxacın dönmə 
bucağından asılı olaraq, sərfin dəyişməsinin, praktiki olaraq, düz 
xətli olmasını təmin edir.  

Zolotnik növlü drossellərdə dəyişən işçi keçid kəsiyi gövdə 
ilə zolotnikin tinləri arasında yaranır. Zolotnikin sola və ya sağa 
yerdəyişməsi zamanı işçi kəsiyin sahəsi uyğun olaraq kiçilir və 
artır.  

Drossellər iş prinsipinə görə iki yerə bölünürlər  
– özüllü müqavimətli (xətli) drossellər; 
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– ətalət müqavimətli (kvadratik) drossellər.  
Özüllü müqavimətli drossellərdə basqı itkisi drosselin 

kanalının uzunluğuna düz mütənasibdir və onlar xətli drossellər 
adlanır (şəkil 8.2).  

Göstərilən drosseldə müqavimət bir girişli vintinin 
qanovcuğunun uzunluğunu dəyişməklə (vinti burmaqla) və ya 
burub açmaqla olur. Bu drosselin müqaviməti mayenin 
özlülüyündən asılı olduğu üçün ondan ancaq sabit temperaturda 
istifadə edilir. 

Kvadratik drossellərdə kanalının perimetrinin onun en kəsik 
sahəsinə nisbəti az və maye keçən kanalın uzunluğunun qısa 
olması görə onlardan keçən mayenin sərf əmsalı temperaturdan və 
mayenin özlülüyündən praktiki olaraq asılı deyil.  

Bu şərtə iti kənarlı, dairəvi dəlikli, nazik həlqə şəkilli 
(diafraqmalı) kvadratik drossellər uyğun gəlir (şəkil 8,3). Burada 
enerji itkisi axının birdən əvvəl sıxılması, sonra genişlənməsi (bu 
zaman qasırğa yaranır) nəticəsində olur. 

Təcrübədə bir həlqəli tənzimlənən drossellərdən geniş 
istifadə olunur (şəkil 8,3 a). Burada tənzimlənmə drossel iynəsi 
ilə olur ki (şəkil 8, b), bunun vasitəsilə də drossel dəliyinin sahəsi 
dəyişir. Təzyiq itkisinin hesablanması nazik divardan keçən maye 
axının sərfinin tənliyi ilə hesablanır.  

Bütün drosselləyici qurğuları iki yerə bölmək olar: 
–  tənzimlənməyən; 
–  tənzimlənən. 
Tənzimlənməyən drossellərdə (dempferlər) işçi pəncərələrin 

həndəsi ölçüləri və sayı dəyişməz olur. Buraya kiçik en kəsikli 
borular, kiçik diametrli şaybalar (həlqələr) və oymaqlar, dar 
həlqəvi aralıqlar, böyük diametrli dəliklərə preslənmiş şlisli 
ştiftlər və s. aiddir. 

Tənzimlənməyən drossellərdə drosselləyici dəliklərin 
keçidlərinin en kəsiyi sabit olur (şəkil 8.3,  a). 

Tənzimlənən drossellərin (şəkillər 8.4 və 8.6, a) hidravliki 
müqavimətləri xarici təsirlə dəyişilə bilir. 

Drossellərin təzyiq düşküsü-sərf xarakteristikası (şəkil 8.6, 
b) koordinat başlanğıcından başlayır və kiçik sərflərdə xətti olaraq 
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Şəkil 8.1, Kranlı drosselin sxemi.    

 
Şəkil 8.2. Düzxəttli tənzimlənən drosselin sxemi 

 

 
a)                                                      b) 

 
Şəkil 8.3. Kvadratik drosselin növlərinin sxemləri. 

 a) bir həlqəli diafraqmalı tənzimlənməyən; b) iynəvarı tənzimlənən 
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Şəkil 8. 4. İynəvarı standartlaşmış ventilin (drosselin) 

konstruksiyası 
 

μ dr 

0,0

0,2

0,4

0,6 

0,8

1,0

0 10 20 30 40 50

 
Şəkil 8.5.  Dairəvi diafraqma tipli drossellərin sərf əmsalının  

Re 
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a                                                                                     b) 

 
Şəkil 8.6  Tənzimlənən drosselin axın hissəsi  

(a – 2 vəziyyət üçün) və təzyiq itkisinin sərfindən nümunəvi asılılığı (b) 
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pdr = kxQ və sonra isə kvadratik qanunla artır pdr = kkQ2 (kx və kk 
– proporsionallıq əmsallarıdır). 

Sabit drossellər sərfdən asılı olaraq lazımi qədər təzyiq 
azalmasını əldə etmək üçün istifadə edilir. Onlar həmçinin 
hidrosistemin elementlərinin titrəməsi zamanı enerjinin 
södurrülməsinə üçün dempferləyici qurğu kimi də tətbiq olunur. 

Drosselləyici kanalların ölçüləri, keçən mayenin sərfi və 
onun özlülüyü geniş hədlərdə dəyişir və onlara uyğun olaraq Re 
ədədin qiyməti də dəyişir. Ona görə də drossellərin buraxma 
qabiliyyəti oyuqların çevrəsindən və birinci növbədə Re-dən 
asılılığı kimi baxılmalıdır. 

Bütün kvadratik drossellər üçün keçən maye sərfi aşağıdakı 
düsturla hesablanır  

502 .
drdr

dr
drdrdr pa

p
SQ Δ=

Δ
=

ρ
μ ,                 (8.1) 

burada   μdr  − drosselin sərf əmsalı;  Sdr – dəliyin sahəsi;             
Δpdr  = р1 − p2  − təzyiq düşküsü (р1, p2 − uyğun olaraq drosselə 
qədər və ondan sonrakı təzyiqdir); ρ – mayenin xüsusi sıxlığıdır; 
adr – drosselin keçiricilik  qabiliyyəti əmsalıdır. 

Drosselin keçirici qabiliyyəti onun ötürücülüyü (keçiriciliyi) 
ilə təyin olunur 

ρ
μ 2

drdrdr Sa = .                             (8.2) 

Tənzimlənən drossellərin keçiriciliyi drosselin açılma 
dərəcəsindən asılı olur (tənzimləyici parametrinx qiyməti) və bu 
aşağıdakı kimi ifadə edilir: 

ρ
μ 2

maxmax drdrdrdr Sxaxa == .              (8.3) 

 Δpdr -in  qiyməti drosseldən əvvəl və sonrakı enerjilərin 
fərqidir və axının birdən genişlənməsindən yaranan itkini və 
drosseldəki itkiləri ifadə edir. 
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Drosseldəki ζdr qiyməti ilə ifadə olunan itkilər drosselin 

girişində axının sıxılmasından, qasırğanın yaranması və çıxışında 
genişlənmədən yaranan itkilərlə drosselin kanallarındakı sürtünmə 
itkilərinin cəmindən ibarətdir. 

Beləliklə ζdr şırnağın sıxılma əmsalının ε və sürtünmə 
itkiləri ilə müəyyən olunan drosselin kanalının formasından və 
Re-nın qiymətindən asılıdır (şəkil 8.5). 

Şəkil 8.3-də göstərilən diafraqmalı drossellər üçün ε 
qiymətinə haşiyələrin itiliyi böyük təsir edir. 

Dairəvi dəliklər üçün 

νπ dr

dr

d

Q4
=Re .                                 (8.4) 

Drossel və klapanların birgə tətbiqi avtomatik hidravliki 
tənzimləyicilər yaratmağa imkan verir, hansı ki, daha mürəkkəb 
funksiya yerinə yetirir: təzyiq və sərfin verilən qiymətinin və ya 
təzyiqlə sərfin nisbətlərinin saxlanılması. 

2. Tədqiqat qurğusunun sxeminin təsviri 

 Drossellərin işinin tədqiqi hidrosilindrin sınağı qurğusunda 
(Laboratoriya işi № 2) yerinə yetirilir. Stenddə müxtəlif 
funksiyanı yerinə yetirən bir neçə drossel vardır. Tədqiq olunacaq 
drossel kimi istifadə olunur:  
 – tənzimlənən drossel (14) – hidrosilindrin (16) girişində 
(ştokun yuxarı doğru hərəkətində) və ya çıxışında (ştokun aşağı 
doğru hərəkətində) quraşdırılmış ventil; 
 – tənzimlənməyən drossel (8) – hidrosilindrdən çənin (1) 
boşalma xəttinə daxil olan işçi mayenin sərfinin ölçülməsi üçün 
quraşdırılmış diafraqma (şayba).  

Drossellərdə təzyiq düşküsünü ölçmək üçün onların 
girişində və çıxışında manometrlər quraşdırılmışdır: 
 – (14) drosseli üçün (15) və (15') manometrləri; 
 – (8) drosseli üçün (9) və (7) manometrləri. 
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  Tənzimlənən drosselin müqaviməti ventilin nazim çarxının 
dönmə bucağından asılı olaraq dəyişir. 

Tənzimlənən drosselin (şəkil 8.6, a) əsas parametrləri 
aşağıda verilmişdir: 
 – nominal təzyiq pnom = 6,3 MPa; 
 – nominal sərf  Qnom = 80 dm3/dəq; 
 – daxili sızmalar ΔQ  = 300 sm3/dəq; 
 – giriş kanalının diametri do = 15,0 mm; 

– klapanın xarici diametri dk = 20,0 mm; 
 – klapanın qalxma hündürlüyü  h  = 0…6,0 mm; 
 – yivin addımı t = 3,0 mm; 

Keçid kanalının elementlərinin həndəsi ölçüləri klapanın 
yəhərdən qalxma hündürlüyündən asılı olaraq dəyişir. 

Ölçü diafraqmasının (8) əsas həndəsi ölçüləri: 
 – dəliyin diametri ddr =  6,7 mm; 
 – boru kəmərinin diametri  D =  15 mm; 
 – diafraqmanın qalınlığı δdr = 2 mm.  

 3. Sınağın aparılma qaydası. 

 Sınağı aparmaq üçün ventilin (6) tam açıq vəziyyətində və 
tədqiq olunan tənzimlənən drosselin (14) bağlı vəziyyətində 
qidalandırıcı nasos (3) işə salınır. Bu vəziyyətdə işçi maye 
hidropaylayıcıdan, hidrosilindrdən və tədqiq olunan 
tənzimlənməyən drosseldən (8)  keçərək çənə (1) qayıdır. Sonra 
isə tənzimlənən drossel (14) tam açılır və ventil (6) bağlanır. 
Lazım gəldikdə hidropaylayıcının I bölməsinin dəstəyi (11) aşağı 
endirilərək hidrosilindrin ştoku aşağı vəziyyətə gətirilir. 

Hər iki sınanan drossel üçün təzyiq düşküsü-sərf 
xarakteristikasının Δp = f(Q) təcrübi asılılıq əyrisini qurmaqdan 
ötrü tənzimlənən drosselin (14) tam açıq vəziyyətində 
hidropaylayıcının I bölməsinin  dəstəyi (11) yuxarı qaldırılmaqla 
hidrosilindrin ştoku yuxarı vəziyyətə gətirilir. Ştokun yuxarı 
yerdəyişməsində işçi maye hidropaylayıcıdan, tənzimlənən 
drosseldən (14) keçməklə hidrosilindrə daxil olur. Hidrosilindrdən 
çıxan işçi maye yenidən hidropaylayıcıdan və tənzimlənməyən 
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drosseldən (8) keçərək çənə (1) qayıdır. Hidrosilindrin işçi 
həcmlərinin ştok tərəfdəki və ştok olmayan tərəfdə fərqli 
olduğundan hidrosilindrə daxil olan və ondan çıxan maye sərfləri 
müxtəlif olur. Ştokun yuxarı hərəkəti zamanı aşağıdakı 
parametrləri qeyd etmək lazımdır: 
 – tənzimlənən drosselə (14) qədər olan təzyiq pt1 , MPa;  

– tənzimlənən drosseldən (14) sonrakı təzyiq  pt2 , MPa; 
– tənzimlənməyən (sabit) drosselə (8) qədər  olan  təzyiq   
ps1 , MPa;  
– tənzimlənməyən drosseldən (8) sonrakı təzyiq ps2, MPa; 
– ştokun yuxarı hərəkət etmə vaxtı τ, san. 
Drosseldən keçən maye sərfini dəyişmək üçün qidalandırıcı 

nasosla vurulan mayenin bir hissəsi hidropaylayıcı və 
hidrosilindrə çatmadan çənə axıdılır. Bunun üçün yeni sınaqdan 
əvvəl ventil (6) bir qədər açılır. İşçi maye sərfinin məqsədyönlü 
şəkildə dəyişməsi üçün işsiz rejimdə qidalandırıcı nasosun 
müxtəlif vurma təzyiqinə uyğun (məsələn pi.r = 0,4; 0,3; 0,2; 0,1 
MPa) hidropaylayıcının dəstəyinin neytral (orta) vəziyyətində 
ventilin açılma dərəcələri dəyişdirilir. Parametrlərin alınan 
qiymətləri 8.1 cədvəlinə qeyd edilir. 

Tənzimlənən drossel (14) üçün Δp = f(Q, x ) təcrübi asılılıq 
əyrisini x  < 1  açılma dərəcəsində qurmaq üçün ventil (14) tam 
bağlanıb, yenidən 0,5 dövr açılır və tənzimlənən drosselin (14) 
nazim çarxının yeni vəziyyətində sınaq təkrarlanır. 

Parametrlərin alınan qiymətləri 8.1 cədvəlinə qeyd edilir. 

4. Alınan sınaq nəticələrinin işlənmə qaydası 

1. Tənzimlənən drosseldə təzyiq düşküsü  Δpt : 

Δpt = pt1 – pt2 , MPa.                       (8.5) 

2. Tənzimlənməyən drosseldə təzyiq düşküsü  Δps : 

Δps = ps1 – ps2 , MPa.                       (8.6) 

3. Ştokun yuxarı yerdəyişmə sürəti v: 
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Cədvəl 8.1 
Drossellərin işinin sınaq  nəticələr 

Qeyd: Ayrılışmış sətirlər tədqiqat aparılan zamanı cihazlarının göstərişi 
əsasında, qalanları isə hesabatların nəticələri əsasında qeyd olunur.  

 

 x  = 1 x  < 1  Parametrlər 
1 2 3 4 1 2 3 4

1 Tənzimlənən drosselə qədər olan 
təzyiq pt1 , MPa         

2 Tənzimlənən drosseldən sonrakı 
təzyiq  pt2 , MPa         

3 Tənzimlənən drosseldəki təzyiq 
düşküsü Δpt , МPа         

4 Tənzimlənməyən drosselə qədər  olan  
təzyiq   ps1 , MPa;          

5 Tənzimlənməyən drosseldən sonrakı 
təzyiq ps2, MPa;         

6 Tənzimlənməyən drosseldəki təzyiq 
düşküsü Δps , МPа          

7 Ştokun yuxarı hərəkət etmə  
vaxtı τ, san.         

8 Ştokun sürəti v, м/сек         

9 Tənzimlənən drosseldən keçən maye 
axının sərfi Qt, dm3/dəq         

10 Tənzimlənməyən drosseldən keçən 
maye axının həqiqi sərf Qs, dm3/dəq          

11 Tənzimlənməyən drosseldən keçən 
maye axının nəzəri sərf Qs nəz, dm3/dəq         
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τ
l v = , m/san, .                           (8.7) 

burada l – ştokun gediş yolu,  m (l  = 0,2 m). 
4. Tənzimlənən drosseldən keçən sərf Qt: 

vv
F

F
Qt ′=

′
=

ñ.ùÿúη
, m3/san,                         (8.8) 

burada F' – ştok tərəfdə hidrosilindrin işçi sahəsi,  (F' = 0,0107 
m2), ηs.həc  – hidrosilindrin həcmi FİƏ (ηs.həc = 1 qəbul edilir). 
 Hesabatların nəticələrinə əsasən (cədvəl 8.1) tənzimlənən 
drossel üçün Δpt = f(Q, x ) ( x  = 1 və x  < 1 halı üçün) və 
tənzimlənməyən drossel üçün təcrübi asılılıq əyriləri qurulur. 
Tənzimlənməyən drossel üçün həmin Δps.nəz = f(Q) nəzəri asılılıq 
əyrisi də qurulur və təcrübi əyri ilə müqayisə olunur. 

Tənzimlənməyən drosseldən (8) keçən mayenin nəzəri sərfi 
drosseldə təzyiq düşküsünün Δps = f(Q) verilən qiymətində (8.1) 
formulu ilə təyin edilir və sərf əmsalı   μdr = 0,6; ρ  = 895 kq/m3 
qəbul edilir. 
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LABORATORİYA İŞİ № 9 

ÜÇ  VƏZİYYƏTLİ  MONOBLOKLU HİDRAVLİK 
PAYLAYICININ İŞİNİN TƏDQİQİ 

 
İşin məqsədi: 1. Üç seksiyalı, üç vəziyyətli, monobloklu 

(vahid bloklu) hidravlik paylayıcının iş 
prinsipinin, onun konstruksiyasının və 
hidravlik intiqala birləşdirilmə sxeminin 
öyrənilməsi; 
2. Üç seksiyalı paylayıcının bir (sol) 
seksiyasının zolotnikinin yuxarı vəziyyətində 
Δp = f(Q) xarakteristikasının təcrübi yolla 
alınması 

1. Ümumi müddəalar 

Neft mədən, həmçinin tikinti, yol və digər mobil maşınların 
hidrointiqallarında zolotnik növlü bağlayıcı-tənzimləyici 
elementli (BTE) hidropaylayıcılar geniş tətbiq edilir. Bu hidravlik 
aparatlar texnoloji və yığcam olub xarici təsirdən asılı olaraq 
hidroxətlərdə işçi maye axınının istiqamətləndirilməsi və 
paylanması, onun hidromühərriklərə ötürülməsi, oradan isə həmin 
mayenin hidravlik çənə süzülməsidir. 

Hidravliki paylayıcılar növü və markası nominal təzyiqə, 
nasosun veriminə və hidromühərriklərin sayına görə seçilir. 
Yüngül və orta rejimlərdə işləyən hidrointiqallar üçün adətən ayı-
ayrı bloklu paylayıcılar, ağır və daha ağır rejimlərdə isə seksiyalı 
və ya monobloklu paylayıcılar tətbiq edilir. 

Hidropaylayıcıların konstruksiyasında zolotniklərin 
hərəkətinin bilavasitə əl ilə (dəstəyin və dartıcının vasitəsilə), 
məsafədən hidravliki, pnevmatik və ya elektrohidravliki 
quruluşlarla idarə olunması nəzərdə tutulur.  

Çox vəziyyətli zolotnikli hidropaylayıcıların köməyi ilə 
maşının işçi siklində əməliyyatlar əvəzlənməklə bir neçə icraedici 
mexanizmləri növbəli və ya eyni vaxtda idarə etmək olar. 
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Hidropaylayıcılar işçi vəziyyətlərin sayından asılı olaraq iki, 

üç dörd və daha çox vəziyyətli, xarici hidroxətlərin sayından asılı 
olaraq iki, üç, dörd və s. xətli ola bilirlər. 

Çoxzolotnikli hidropaylayıcılar gövdənin konstruktiv 
quruluşuna görə seksiyalı və monobloklu olurlar. 

Seksiyalı hidrosilindrlərdə zolotniklər vahid blokda birləşən 
ayrı-ayrı bölmələrdə yerləşdirilir. Qoruyucu, axıdıcı və əks 
klapanlar isə adətən basqı bölməsində yerləşdirilir.  

Monobloklu konstruksiyalarda bütün zolotniklər, axıdıcı və 
qoruyucu klapanlar, həmçinin çox vaxt əks klapanlar bir gövdədə 
olurlar. 

Hidravlik paylayıcıların əsas parametrləri aşağıdakılardır: 
– şərti keçid diametri d, mm; 
– nominal təzyiq pnom, MPa; 
– işçi mayenin nominal sərfi Qnom, dm3/dəq: 
– maksimal daxili sızmalar ΔQ, sm3/dəq; 
– hidravlik paylayıcıda təzyiq itkisi Δps, MPa; 
– zolotniki neytral vəziyyətdən tərpədən qüvvə F, H; 
– qoruyucu klapanın işə düşmə vaxtı τ, san. 
Hidravlik paylayıcıların əsas xarakteristikaları: 
1. Gücə görə gücləndirmə əmsalı KN – işçi maye axının 

gücünün (Ng) idarə etmə mexanizminə tətbiq olunmuş gücünə  
(Ni) olan nisbətidir: 

i

g
N N

N
К = .                                  (9.1) 

2. Tənzimləmə xarakteristikası (drosselləşdirici paylayıcılar 
üçün) – işçi mayenin sərfinin Q zolotnikin  yerdəyişməsindən Δl 
asılılığıdır: 

Q = f (Δl).                                  (9.2) 

3. Sərfə görə qüvvətləndirmə əmsalını (drosselləşdirici 
paylayıcılar üçün) – tənzimləmə xarakteristikasının – əyriliyinin 
mailliyi sərfə görə qüvvətləndirmə əmsalını təyin edir və icra 
mexanizminin cəldliyini səciyyələndirir: 
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l
QKQ Δ

Δ
= .                                   (9.3) 

4. Zolotnikin maksimal yerdəyişməsi Δl, m. 
5. Hidravliki xarakteristika – paylayıcıların kanallarında 

təzyiq itkisinin Δpp zolotnikin müxtəlif vəziyyətlərində sərfdən 
asılılığı: 

Δ pp  = f (Q).                                (9.4) 

 Hidravlik paylayıcıların müxtəlif birləşmə sxemləri: paralel;  
ardıcıl; fərdi ola bilər.  

İstiqamətləndirici paylayıcılar kənardan idarəolunan 
siqnaldan asılı olaraq, hidravlik mühərrikin işə salınması və 
dayandırılması, istiqamətin dəyişdirilməsi üçün tətbiq olunur və 
onların işçi keçid kəsiyi ya tam açıq, ya da tam bağlı vəziyyətdə 
olur.  

İstiqamətləndirici paylayıcılardan fərqli olaraq, 
drosselləşdirici paylayıcılar nəinki işçi maye axınının istiqamətini 
dəyişdirir, və həmçinin xarici təsir altında işçi keçid kəsiyini 
dəyişməklə işçi mayenin təzyiqini və sərfini minimumdan 
maksimum qiymətə qədər dəyişir. 

Hidropaylayıcıların  zolotnikləri silindrik və ya yastı 
formada ola bilər. Yastı zolotnikli hidropaylayıcıların  
hazırlanması sadə olub  yüksək etibarlığa malikdir. 

Zolotnikli paylayıcılardan keçən işçi mayenin sərfi ilə  
təzyiq düşküsü arasında əlaqə, maye axının istiqamətindən və 
kanallardan asılı olaraq, aşağıdakı ifadə ilə hesablanır: 

ρ
μ p

bnxQ
Δ

=
2

,                          (9.5) 

və ya: 
22

22
QaQ

bnx
p i==Δ

)( μ
ρ ,                (9.6) 
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burada μ – sərf əmsalı,  μ = 0,61...0,65; b – zolotnikin 
pəncərəsinin eni, m; n – paylayıcılarda pəncərələrin sayı; x – 
zolotnikin yerdəyişməsi, m; Δp – paylayıcının aralığında təzyiq 
düşküsü,  Pa; ρ  – işçi mayenin sıxlığı,  kq/m3; ai – baxılan 
kanalın keçiricilik əmsalı. 

Paylayıcının kanallarında axan mayenin sürəti 10...15 m/san 
çatır. Zolotnikə işçi vəziyyətdə ətalət və sürtünmə qüvvələri təsir 
edir, həmçinin maye axını hərəkətinin əks istiqamətində zolotnikə 
hidrodinamiki qüvvələr də təsir edir. Bu qüvvə zolotniki neytral 
vəziyyətinə qayıtmasına cəhd edir.   

Bu laboratoriya işində başqa hidravlik paylayıcılara 
nisbətən üstünlüyə malik olan zolotnikli hidravlik paylayıcılar 
öyrənilir. 

2. Monobloklu üç vəziyyətli zolotnikli hidravlik 
paylayıcıların quruluşu və iş prinsipi 

Monobloklu üç vəziyyətli zolotnikli hidravlik paylayıcının 
quruluşu 9.1, a saylı şəkildə verilmişdir. Paylayıcının  gövdəsində 
(1) üç zolotniklərlə (2) bərabər axıtma klapanı (6) və kürəvi 
qoruyucu hidravlik klapan (3) yerləşdirilmişdir. Axıtma 
klapanının  (6) borucuğunda sakitləşdirici (dempfer) (5) dəliyi (m) 
və bir neçə uzununa və eninə kanallar açılmışdır. Hidravlik 
paylayıcının zolotnikinin neytral vəziyyətində dempferin 
kanallarında təzyiq aşağı düşür, odur ki, a kamerasında  təzyiq k 
kamerasındakından yüksəkdir və bunun nəticəsində axıtma 
klapanı (6), (4) saylı yayı sıxıb, qalxır. Bu halda H kanalı ilə C 
kanalı əlaqələnir və zolotnikinin neytral vəziyyətində işçi maye 
nasosdan H kanalına daxil olub, və, axıtma klapandan keçərək, 
bilavasitə boşaldıcı hidravlik xəttə T daxil olur və oradan 
hidravlik çənə ötürülür.  

Zolotnikin aşağı hissəsində yerləşdirilmiş D yayı  
zolotniklərin səlis işləməsini təmin edir. D yayı iki tərəfdən  
borucuqlarla sıxılmışdır. Zolotnikin qalxması və düşməsi zamanı 
həmin borucuqlar D yayını daha da bərk sıxır. Zolotniki idarə 
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Şəkil 9.1, a. Qoruyucu və axıdıcı klapanları daxilində olan 
üç vəziyyətli vahid  bloklu hidravlik paylayıcının  sxemi 

(zolotniklər (2) neytral vəziyyətədirlər)  
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Şəkil 9.1, b. Üç vəziyyətli  vahid  bloklu hidravlik 
paylayıcının sol və orta zolotniklərin iş zamanı sxemi 

(sol zolotnik – yuxarı; orta  – aşağı;  
sağ – neytral vəziyyətədir)  
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edən rıçaq (dəstək) azad olunan vaxtı, yayın təsiri ilə zolotnik 
neytral vəziyyətə qayıdır. 

Hidropaylayıcının üç zolotnikinin hər biri ayrılıqda öz 
hidravlik mühərrikini maye ilə təmin edə bilər. 

İstiqamətləndirici zolotniklərinin (2) biri yuxarı qalxma 
momentində (şəkil 9.1, b, sol  zolotnik) e kanalı bağlanır və (a), 
(a') və (b) kanallarında təzyiqlər bərabərləşir, axıtma klapanın 
zolotniki (6) aşağı enir, H kanalı ilə C kanalı arasında əlaqə 
kəsilir, və maye axını  H  kanaldan istiqamətləndirici zolotnikinin 
(A) kanalına daxil olub, hidravlik mühərrikin girişinə ötürülür. 
Hidravlik mühərrikdən qayıdan maye axını həmin 
istiqamətləndirici zolotnikinin (B) kanalına daxil olub, oradan 
axıdıcı kanal (C) vasitəsilə (T) çıxışdan  çənə ötürülür. 

Zolotniklərin (2) biri aşağı endirmə momentində isə (şəkil 
9.1, b, orta  zolotnik) yenidən e kanalı bağlanır. Lakin, maye axını  
H  kanaldan həmin  zolotnikin (B) kanalına daxil olub, oradan 
hidravlik mühərrikə ötürülür və qayıdan maye axını həmin 
istiqamətləndirici zolotnikin (A) kanalına daxil olub, və sonra 
axıdıcı kanal (C) vasitəsilə (T) çıxışdan xaric olunur. 

Hidravlik sistemdə təzyiqi tənzim etmək üçün qoruyucu 
klapan (3) istifadə edilir. Bu klapan üzərində tənzimləyici vint 
qoyulmuşdur, hansı ki, onun köməyi ilə hidravlik sistemdə təzyiqi 
normal vəziyyətə gətirmək olur. 

Əgər sistemdə təzyiq qoruyucu klapanın əvvəlcədən təyin 
edilmiş normadan çox artarsa, onda (3) diyircəyi yuxarı qalxır və 
mayenin ümumi axma xəttinə olan yolu da həmçinin bağlanır. Bu 
zaman maye d kamerasından və n kanalından keçərək (C) axıtma 
hidroxəttə daxil olur. Bundan sonra axıdıcı hidravlik klapanin (6)  
zolotniki neytral vəziyyətində olduğu kimi qeyri-taraz vəziyyətə 
düşür, yuxarı qalxır və işçi maye birbaşa hidroçənə süzülür (bu 
klapanın konusvari səthindən və boşluqdan keçməklə baş verir). 
Təzyiqin düşməsindən sonra qoruyucu klapan bağlanır və 
həmçinin boşaldıcı (axıtma) hidravlik klapan (6) da bağlanır. 
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3. Hidravlik paylayıcıların hidravlik intiqala  
birləşdirilmə sxemləri 

İcra edici mexanizmlərin idarə olunması üçün 
hidropaylayıcıların daxilində kanalları müxtəlif: paralel, ardıcıl və 
fərdi (şəkil 9.2) birləşmə sxemlərinə malik ola bilirlər. 

Paralel sxemdə (şəkil 9.2 a) basqı kanalı (1 və 2) eyni 
zamanda bir neçə hidromühərriki (6 və 7) nasosla paylayıcı 
seksiyalar (3 və 4) vasitəsi ilə birləşdirməyə imkan verir. 
Hidromühərriklərin çıxış xətləri bir-biri ilə və hidropaylayıcının 
boşalma xəti ilə  (5) birləşir. Bu zaman hidropaylayıcıya daxil 
olan maye sərfi, işə düşmüş hidromühərriklər arasında, onların 
xarici yükləmələrinə tərs mütənasib olaraq bölünür. 

Ardıcıl sxemdə (şəkil 9.2, b) hidropaylayıcıda kanalların 
birləşməsi əməliyyatın bir axımdan iki hidromühərriklə yerinə 
yetirilməsinə imkan verir. Bu halda birinci hidromühərrikin (6) 
boşalma xətti ikinci hidromühərrikin (7) basqı xətti ilə birləşir. 
Eyni zamanda işləyən hidromühərriklərdən sonuncunun çıxış 
hidroxətti boşalma xətti ilə (5) birləşir. Hər bir mühərrik üçün işçi 
maye sərfi eyni olur ki, bu isə eyni vaxtda bir neçə 
hidromühərrikin eyni sürətdə işləməsini təmin edir. (Qeyd edək 
ki, belə qoşulma sxemində, hidrosilindr birtərəfli ştoklu olarsa, 
hidromotorun dövrlər sayı ştokun istiqamətindən asılıdır). Lakin 
belə birləşmə sxemində hər bir  növbəti  hidromühərrikdə işçi 
mayenin təzyiqi özündən əvvəlki hidromühərrikin çıxışındakı 
təzyiqə bərabər olur, giriş hidroxətlərindəki təzyiq isə işə salınmış 
hidromühərriklərin müqavimətlərinin cəmi ilə təyin olunur. 

Fərdi sxemdə (şəkil 9.2, c) hidropaylayıcıların kanallarının 
birləşməsi bütün işçi maye axının yalnız bir hidromühərrikə daxil 
olmasını təmin edir. Göstərilən sxemdə birinci  hidromühərrik (6) 
işə saldıqda işçi mayenin növbəti (7) hidromühərrikə girişi 
qapanır. Növbəti hidromühərriki  (7) işə salmaq üçün əvvəlki 
hidromühərriki  (6) dayandırmaq lazımdır. Belə sxem icraedici 
mexanizmləri növbə ilə işə salınan hidrosistemlər üçün təyin 
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Şəkil 9.2. Hidravlik paylayıcıların hidravlik intiqalına qoşulma sxemləri 
а) – iki hidravlik mühərrik paralel qoşulmaqla , b) – iki hidravlik mühərrik ardıcıl qoşulmaqla,  

c) – iki hidravlik mühərrik fərdi qoşulmaqla, 
1 –işçi mayenin girişi, 2 – baskı seksiyası, 3, 4 –  işçi seksiyalar; 5  – axıtma xətti;  

6, 7 –  hidravlik mühərriklər (hidravlik silindr və hidromotor) 
 

a) c) b) 
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olunmuşdur və mobil maşınların hidrointiqallarında geniş tətbiq 
tapmışdır. 

4. Hidravlik paylayıcının sınaq stendinin təsviri 

Sınaqdan keçirilən hidravlik paylayıcının irəliləmə və 
fırlanma hərəkətli hidravlik intiqalının sisteminə birləşdirilmə 
sxemi şəkil 9.3-də göstərilmişdir. 

9.3 şəklə aid olan işarələr: 1; 4; 10; 13; 14; 15; 18; 20; 22 – 
manometrlər; 2 – elektrik mühərriki; 3 – nasos; 5; 25 – çən; 6; 12; 
21 – drossellər; 7 – axıdıcı klapan; 8 – qoruyucu klapan; 9; 16 – 
zolotniklər; 11 – hidravlik silindr; 17 – hidravlik mühərrik; 19 – 
hidravlik paylayıcı; 24 – termometr. A1; A2; A3; B1; B2; B3 –
hidravlik mühərriklərlə birləşdirici hidravlik paylayıcının çıxış və 
giriş dəlikləri; P; H; C; T – hidroxətlər; I; II; III – hidravlik 
paylayıcının zolotniklərinin ola bilən vəziyyətləri. 

Sınaqdan keçirilən hidravlik paylayıcı (HP) monobloklu və 
üç zolotniklidir – S1, S2 və S3 seksiyalar. Şəkil 9.2 ortadakı S2 
zolotnik seksiyası, şərti olaraq, göstərilməyib. Zolotniklər əl ilə 
idarə olunur. Paylayıcı qoruyucu (8) və axıdıcı klapanlarla (7) 
təchiz olunmuşdur (So seksiyası). Soldakı üç vəziyyətli zolotnik 
(9) (S1 seksiyası) mayeni hidravlik silindrə ötürür (11). Zolotnikin 
neytral vəziyyətində işçi maye mərkəzi axma kanalı ilə sərbəst   
P–T xəttinə tökülür. 

Sol zolotnikin (seksiya S1) dəstəyin yuxarı hərəkətində 
zolotnik aşağı düşür və işçi maye vurucu borudakı təzyiqin təsiri 
altında (P-H) hidravlik silindrin (11) ştok hissəsinə daxil olur 
(şəkil 9.2, b və şəkil 9.3). Porşen yuxarı hərəkət edərək digər 
kameradakı mayeni sıxışdırıb çıxarır. Maye yenidən hidravlik 
paylayıcıya qayıdır, oradan C1 xətti ilə, paylayıcını tərk edib, 
sərfölçəndən (21) keçərək, baka (25) gedir. Dəstəyin neytral 
vəziyyətindən zolotnik yuxarı qalxır. İşçi maye vurucu borudan 
(P-H) təzyiq altında hidrosilindrin boş  kamerasına daxil olur, 
porşen aşağıya hərəkət edir və ştok tərəfdəki  maye C2 axma xətti 
ilə tökülməyə gedir.  
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Şəkil 9.3. Hidravlik paylayıcının hidravlik intiqalın sınaq qurğusunda birləşdirmə sxemi 
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Hidravlik sistemin işində 2-ci zolotnik (S2 seksiya) iştirak 

etmir. 3-cü zolotnik ancaq bir istiqamətdə (yuxarı) hərəkət edir 
(yəni, bu sistemdə iki vəsiyyətlidir) . Dəstəyin yuxarı hərəkətində 
işçi maye təzyiq xəttindən (P-H) dişli hidravlik motora  (17) daxil 
olur. İşlənmiş maye hidromotordan hidravlik paylayıcıya, oradan 
isə (C2) xətlə çənə axıdılır. 

Sistemdə təzyiqi tənzim etmək üçün qoruyucu klapan (8)-
dən istifadə edilir.  

Sınaq qurğusunda yerləşdirilmiş monobloklu hidravlik 
paylayıcının şərti işarələri aşağıdakılardır: 

Markası –  ГР 316-П-10,  
 burada: Г – hidravliki; P – əl ilə idarə etmə; 3 – üç zolotnikli;    
16 – şərti diametr, mm-lə; П – maye selinin paralel paylanmasi; 
10 – 10 MPa-la hesablanmış qoruyucu klapan. 

Bu monobloklu hidravlik paylayıcının əsas texniki 
parametrləri cədvəl 9.1 verilib və onun hidravliki xarakteristikası 
– paylayıcının kanallarında təzyiq itkisinin zolotnikin müxtəlif 
vəziyyətlərində sərfdən asılılığı Δ pp  = f (Q) şəkil 9.4 göstərilib. 

5. Laboratoriya işinin aparılma qaydası 

Qurğunun hidravlik sisteminə (səkil 9.2) uyğun olaraq 
monobloklu üçvəziyyətli üçzolotnikli hidropaylayıcının (sol 
zolotnik) yuxarı və aşağı yerdəyişməsində işçi maye dişli çarxlı 
nasos (3) vasitəsi ilə hidrosilindrin ştok və ya porşen tərəfinə 
verilir. Sol zolotnikin neytral və yuxarı vəziyyəti üçün (yəni 
hidravlik silindr ştokunun yuxarı doğru hərəkəti zamanı) hidravlik 
paylayıcının işçi xarakteristikasını qurmaq üçün (6) drosselini elə 
işçi vəziyyətə gətirmək lazımdır ki, zolotnikin neytral 
vəziyyətində paylayıcıdan cüzi maye axını keçə bilsin. (6) 
drosselinin açılma dərəcəsini manometrlərinin (20) və ya (4) 
vasitəsilə tənzimləmək olar. Zolotnikin neytral və yuxarı 
vəziyyətlərində parametrləri qeyd etmək lazıdır: 

1) Saniyəölçənlə ştokun yuxarıya doğru hərəkətinin vaxtıτ, 
san; 

2) (4) saylı manometrlə nasosun çıxışında təzyiq  pnç, MPa 
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Cədvəl 9.1 
Monobloklu hidravlik paylayıcının əsas texniki  

nominal parametrləri 
 Parametrlər Norma

1 Şərti diametr, mm  20 

2 

Girişdə təzyiq, MPa 
–  nominal  
–  maksimal  
–  minimal  

 
32 
35 
0 

3 İdarəetmə təzyiqi, MPa: 
–  maksimal  
–  minimal  

 
25 
1,4 

4. Axıtma xəttində maksimal təzyiq, MPa  0,05 
5. Sərf,  dm3/min: 

    –  nominal  
    –  maksimal (32 MPa təzyiqdə) 

 
200 
500 

6 Saatda maksimal siklərin sayı (elektrohidravliki idarə 
olunan hidropaylacılar üçün)  7200 

7 Nominal təzyiqdə və sərfdə bir siklin maksimal  
müddəti, dəq: 
   – zolotniki neytral vəziyyətə yayla qayıdan 
hidropaylacılar üçün  
   –  zolotniki neytral vəziyyətə hidravliki üsul ilə 
qayıdan hidropaylacılar üçün 
   – təzyiq 20 MPa-dan az olduqda siklin müddəti 
məhdudlaşmır 

 
 
 

10 
 

60 
 

– 
8 Nominal təzyiqdə və sərfdə işədüşmə vaxtı,  san  

(çox olmamaqla) 
 

0,04 
9 Daxili maksimal sızmalar, sm3/dəq, (çox olmamaqla) 300 

10 İdarəetmə qüvvəsi, N (çox olmamaqla)  35 
11 Təzyiq düşküsü maye sərfindən asılılığı  qrafiklər
12 Zolotnikin maksimal yerdəyişməsi, mm  

(az olmamaqla)  12 
13 Kütləsi ? 
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Şəkil 9.4. Monobloklu üç seksiyalı hidravlik paylayıcının 

nümunəvi xarakteristikası. 

Paylayıcının daxilində: 1 –  A1 (B1) → T; 2  –  A3 (B3) → T;  
 3 –  P → A3 (B3) ; 4 –  P → A1 (B1) ;   

5 –  P → T axınlar  üçün 
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Laboratoriya işi № 9 
Üç  vəziyyətli monobloklu hidravlik paylayıcının işinin tədqiqi 

 
3) (14) saylı manometrlə hidrosilindrə daxil olma təzyiqi p1, 

MPa 
4) (10) saylı manometrlə hidrosilindrdən çıxma təzyiqi  p2, 

MPa 
5) (20) saylı manometrlə diafraqmanın girişində təzyiq pd1, 

MPa 
6) (22) saylı manometrlə diafraqmadan sonrakı təzyiq pd2, 

MPa 
(6) drosselin açılma dərəcəsinin dəyişərək (azaldaraq) 

sınağı paylayıcıdan keçən müxtəlif sərflərdə aparmalı. Axırıncı 
sınaq (6) drosselin tam bağlı vəziyyətində aparılır. Alınan 
nəticələri cədvəl 9.2-də qeyd etməli. 

6. Sınağın nəticələrinin işlənməsi 

1. Zolotnikin neytral vəziyyətində nasosun çıxışından 
sərfölçən diafraqmaya qədər təzyiq düşküsü: 

Δp  = pnç – pd1,  MPa.                         (9.7) 

2. Birləşdirici borularda təzyiq itkilərini ümumi itkilərinin 
10% olmağı qəbul edərək, paylayıcının P – T  kanalında təzyiq 
itkisi belə tapmaq olar: 

ΔpPT  = 0,9 Δp , MPa.                         (9.8) 

3. Hidrosilindrin ştokunun hərəkət sürəti v, m/san: 

v =  l / τ.                                       (9.9) 

burada l – ştokunun gediş yolu, l = 0,20 m. 
4. Paylayıcının P kanalına daxil olan maye sərfi 

hidrosilindrə ştok tərəfindən daxil olan mayenin sərfinə bərbərdir: 
(ηs həc = 1 qəbul olunur):  

QP = Qsg  = F'⋅v = 0,0107⋅v, m3/san.          (9.10) 

Burada F' = 0,0107 m2  – porşenin ştok tərəfdəki işçi sahəsidir. 
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Laboratoriya işi № 9 
Üç  vəziyyətli monobloklu hidravlik paylayıcının işinin tədqiqi 

 
5. Paylayıcının B1 kanalına daxil olan maye sərfi 

hidrosilindrdən porşen tərəfindən çıxış (axıtma) xəttinə maye 
sərfinə bərbərdir:  

QB1 = Qsç = F⋅ v = 0,0122⋅ v , m3/san.           (9.11) 

Burada F = 0,0122 m2  – porşenin en kəsik sahəsidir. 
Maye axınlarının sərflərini tapmaq üçün sərfölçən 

diafraqmadan (21) istifadə etmək olar. Porşen tərəfindən 
hidrosilindrdən maye sərfi bərbərdir:  

Q' B1 = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 , m3/san.             (9.12) 

Burada pd1 və pd2 sərfölçən diafraqmanın (8) girişində və çıxışında 
mayenin təzyiqi, MPa-ilə.  

Ştok tərəfindən hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi isə 
bərbərdir: 

Q'P = Qsg = Q' B1 F
F
′
. 

Qeyd: Zolotnikin neytral vəziyyətində paylayıcıdan keçən 
maye axının sərfini yalnız diafraqmalı sərfölçənlə tapmaq 
mümkündür.  

 6. Nasosun çıxışından hidrosilindrinin girişinə kimi təzyiq 
itkisi: 

Δp1 = pnç – psg, MPa.                         (9.13) 

 Birləşdirici borularda təzyiq itkilərini ümumi itkilərinin 
10% olmağı qəbul edərək, paylayıcının P – A1 kanalında təzyiq 
itkisini belə tapmaq olar: 

ΔpPA = 0,9 Δp1, MPa.                         (9.14) 

7. Hidrosilindrin çıxışından sərfölçən diafraqmaya qədər 
olan təzyiq itkisi:  

Δp2  = psç – pd1, MPa                            (9.15) 

və paylayıcının  B1 – T  kanalında təzyiq itkisi 
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Laboratoriya işi № 9 
Üç  vəziyyətli monobloklu hidravlik paylayıcının işinin tədqiqi 

 

ΔpBT  = 0,9 Δp2,  MPa.                        (9.16) 

8. Hidrosilindrə daxil olan işçi maye axının gücü Ng: 

Ng = ΔpPA QP, Vt.                           (9.17) 

9. Paylayıcının gücə görə gücləndirmə əmsalı KN : 

i

g
N N

N
К = .                                  (9.18) 

İdarə etmə mexanizminə tətbiq olunmuş güc Ni: 

 Ni = Pd·vd, Vt.                             (9.19) 

Burada Pd – paylayıcının dəstəyinə əllə təsir edən qüvvə,            
Pd ≈ 100 N; vd – dəstəyin endirmə və ya qaldırma sürəti,                  
vd  ≈  0,2 m/san qəbul olunur. 

Cədvəl 9.2 əsasında hidropaylayıcının sərf xarakteristikası 
qurulur: 

1) ΔpPT = f(Q); 2) ΔpPA = f(Q); 3) ΔpBT = f(Q). 
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Cədvəl 9.2 

Sınağının  göstəriciləri və onların işlənməsinin nəticələri 
 

Sınaqlar 
1 2 3 4 № Parametrlər 

n i n i n i n i 
1. Ştokun yuxarıya doğru hərəkət vaxtı, τ  san —  —  —  —  
2. Nasosun çıxışında təzyiq  pnç, MPa         
3. Hidrosilindrə daxil olma təzyiqi p1, MPa —  —  —  —  
4. Hidrosilindrdən çıxma təzyiqi  p2, MPa —  —  —  —  
5. Diafraqmaya qədər olan təzyiq pd1, MPa         
6. Diafraqmadan sonrakı təzyiq pd2, MPa         
7. Paylayıcının P – T  kanalında təzyiq itkisi Δp, MPa         
8. Paylayıcının P – A1 kanalında təzyiq itkisi ΔpPA, MPa —  —  —  —  
9. Paylayıcının  B1 – T  kanalında təzyiq itkisi ΔpBT, MPa —  —  —  —  
10. Paylayıcının P kanalına daxil olan maye sərfi QP         
11. Paylayıcının B1 kanalına daxil olan maye sərfi QB —  —  —  —  
12. Hidrosilindrə daxil olan işçi maye axının gücü Ng —  —  —  —  
13 Gücə görə paylayıcının gücləndirmə əmsalı KN —  —  —  —  
 
Qeyd: n – zolotnikin neytral vəziyyətində;  i – zolotnikin işçi vəziyyətində. 
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LABORATORİYA İŞİ № 10 

QORUYUCU  KLAPANIN  SINAĞI 

İşin məqsədi: 1. Hidravlik qoruyucu klapanların 
konstruksiyalarının öyrənilməsi;  
2. Hidravlik intiqal sistemində qoruyucu 
klapanın vasitəsilə hədd təzyiqinin 
tənzimlənməsi; 
3. Hidravlik qoruyucu klapanda köklənmə 
təzyiqinin klapandan keçən maye axının 
sərfindən asılılığının рk = f(Q) təcrübi yolla 
qurulması. 

1. Ümumi müddəalar 

Qoruyucu klapanlar hidrosistemi təzyiqin buraxıla bilən 
(hədd) qiymətinin yüksəlməsindən qorumağa xidmət edir. 
Qoruyucu klapanlar düz və qeyri-düz təsirli olurlar. Klapanların 
işə düşmə qüvvəsini azaltmaq üçün diferensial tipli klapanlar 
tətbiq edilir. 

Klapanların bağlayıcı-tənzimləyici elementlərinin (BTE) 
konstruksiyalarından xüsusiyyətindən asılı olaraq, onlar: 

– diyircəkli (kürəvi) (şəkil 10.1, a); 
– konusvari (şəkil 10.1, b, c); 
– zolotnikli  (şəkil 10.1, ç) olurlar.  
Qoruyucu klapanlara olan əsas tələbatlar: 
– yükdən azad olmanın təsir vaxtından və dayanma 

vaxtlarından asılı olmayaraq müntəzəm işi hesabat rejimində 
dinamiki davamlılıq; 

– işə düşmənin minimal gecikməsi (qisterezis); 
– təzyiqin sərfdən mümkün qədər asılı olunmayası. 
Qoruyucu klapanların işini xarakterizə edən əsas 

parametrləri: 
– şərti keçid diametri d, mm; 
– nominal təzyiq pnom, MPa; 
– işçi mayenin sərfi: 
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Şəkil 10.1. Hidravlik klapanlar: 
а – diyircəkli; b, c – konusvari; ç – zolotnikli;     
 1 – gövdə; 2  –  bağlayıcı element;  3 –  yay; 

 4 – tənzimləyici vint 
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Qoruyucu  klapanın  sınağı 

 

– nominal sərf Qnom, dm3/dəq; 
– minimal sərf Qmin, dm3/dəq. 

– nominal təzyiq düşküsü (işçi mayenin kinematik 
özlülüyü ν = 33 mm2/san olduqda və Qmin…Qnom 
hədlərində) Δp, MPa. 

Qoruyucu klapanların işi statik və dinamik 
xarakteristikalarla  səciyyələndirilir, nümunələr şəkil 10.2 və şəkil 
10.3 verilir. 

2. Г66-3 tipli hidroklapanın konstruksiyası  
və işləmə prinsipi 

Hidroklapanlarının konstruksiyaları və onların iş prinsipi ilə 
tanış olmaq üçün Г66-3 tipli hidroklapanın  konstruksiyasına və 
onun iş prinsipinə nəzər salaq. 

Г66-3 tipli hidroklapanlar bir neçə funksiya yerinə yetirə 
bilərlər. Onlar düz-təsirli qoruyucu, axıdıcı və əks klapanlar kimi 
istifadə olunurlar. Bu tipli klapanların işi birbaşa və ya 
distansiyadan hidravliki idarəetmə köməkçi borular vasitəsilə 
idarə oluna bilərlər. Г66-3 tipli təzyiq hidravlik klapanın əsas 
texniki xarakteristikası cədvəl 10.1 verilib. 

Г66-3 tipli hidroklapanın konstruksiyası (şəkil 10.4). 
Hidroklapanının gövdəsinin (1) daxilində yandan (4) yayla 
qısılmış zolotnik (2) və (7) yayla tam bağlanmış (6) əks klapan 
yerləşdirilmişdir. (4) yayın zolotnikə (2) təsir qüvvəsi vint (5) ilə 
tənzimlənir. 
 Hidroklapanın işi. İşçi maye P dəliyə daxil olub, A dəlikdən 
xaric olarsa hidroklapan qoruyucu klapan kimi, işçi maye A dəliyə 
daxil və P dəlikdən xaric olarsa, onda əks klapan kimi işləyir. 

Hidroklapan qoruyucu klapan kimi istifadə etdikdə işçi 
maye gövdənin (1) P dəliyinə daxil olub, kanalı a və dempferi k 
(sakitləşdiricini) keçdikdən sonra zolotnikin (2) yan səthinin 
altına daxil olur. Mayenin zolotnikin (2) yan səthinə təsir qüvvə o 
biri yan səthinə (7) yayla təsir edən qüvvə ilə tarazlaşır. İşçi 
mayeni təzyiqi P dəlikdə (4) yayla əvvəlcədən təyin olunmuş və 
köklənmiş təzyiqə və ya Y xəttində idarəedici təzyiqə çatdıqda 
zolotnik (2) qalxır və maye axını A dəlikdən xaric olunur (şəkil 
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Şəkil 10. 2. Tənzimlənən qoruyucu klapanın nümunəvi  

statik xarakteristikası  
 
 

Şəkil 10. 3. Qoruyucu klapanın nümunəvi  
dinamiki xarakteristikası: 

həqiqi; 
nəzəri. 

 
 

τ 

p 

pko 

Q 

ΔQs 

Qnom 

p 

pk1 
pk2 
pk3 

Qmin 
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Cədvəl.10.1 

Təzyiq hidravlik klapanın texniki xarakteristikası  
 

 Parametrlər Norma 
1. Şərti diametr, mm  20 
2. Maye axının sərfi, dm3/dəq  
 nominal 125 
 maksimal 160 
 minimal 3 

3. Kökləmə təzyiqi, МPа:   
 nominal 6,3 
 maksimal 7,0 
 minimal qrafiklə  

4. Girişdə təzyiq, МPа   
 nominal 20,0 
 maksimal 23,0 

5. Daxili hermetiklik (daxili maksimal 
sızmalar), sm3/dəq 90 

6. Maye sərfinin minimal qiymətindən 
maksimal qiymətinə qədər dəyişdikdə 
köklənən nominal təzyiqinin dəyişilməsi, 
МPа 0,40 

7. Köklənən nominal təzyiqin dəyişilməsinin 
maye sərfindən asılılığı  рk = f(Q )  qrafiklə  

8. İdarəetmə təzyiqi, MPa, (artıq olmamaqla)   
 X  xətdə 23,0  
 Y  xətdə 10,0  

9. Nominal təzyiq düşküsü, МPа  0,65 
10. Təzyiq düşküsünün  maye sərfindən asılılığı   

Δр = f(Q)  qrafiklə 
11. Nominal maye sərfi əks klapandan keçdikdə 

təzyiq düşküsü, МPа  0,50 
12. Əks klapanın açılma təzyiqi, МPа, (az 

olmamaqla)  0,15 
13. Əks klapandan keçdikdə maye sərfindən 

təzyiq düşküsünün  asılılığı  Δр = f(Q) 
 

qrafiklə 
14. Kütlə (mayesiz), kq 5,4 
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      a)                                                        b)                                                 c) 

Şəkil 10. 4 .  Borular vasitəsilə quraşdırılan əks klapanlı Г66-3 tipli təzyiq  klapanın konstruksiyası 
a) qoruyucu və əks klapanlar bağlı; b) qoruyucu klapan açılmış; c) əks klapan açılmış vəziyyətdə; 

1 – gövdə; 2 –  zolotnik; 3 – örtük; 4, 7  –  yaylar;    5 –  tənzimləyici vint; 6  – əks klapan;  8 – tıxac 
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10.4, b). 
Kiçik diametrli dəlik k (dempfer) zolotnikin (2) titrəməsini 

azaltmağına xidmət edir.  
Hidroklapan əks klapan kimi istifadə etdikdə işçi maye A 

dəliyə daxil olub, öz təzyiqi ilə zəif (7) yayla yaradılan qüvvəni 
dəf edib, əks klapanı (6) yəhərdən  aralandırır və sərbəst P 
dəlikdən xaric olunur (şəkil 10.4, c). 

Г66-3 qoruyucu klapanın köklənmə təzyiqin iş zamani 
ondan keçən maye axının sərfindən asılılığı рk = f(Q) şəkil 10.5 
göstərilib. 

Maye axınının düz istiqamətdə (qoruyucu klapandan 
keçdikdə) onun təzyiq düşküsü  Δр = f(Q) şəkil 10.6 (əyri 1),  əks 
klapandan keçdikdə isə əyri 2-dən (şəkil 10.6)  tapmaq olar.  

3. Sınanan qoruyucu klapanın iş sxemi 
 və sınaq qurğunun təsviri 

Sınaqdan keçirilən həcmi hidravlik intiqalın monobloklu 
hidravlik paylayıcısının daxilində yerləşən qeyri düz-təsirli 
qoruyucu klapandır (3) (şəkil 9.3, seksiya So, «Laboratoriya işi № 
9. Üç vəziyyətli  monobloklu hidravlik paylayıcının işinin 
tədqiqi»). Bu klapan hidravlik intiqalın sistemində təzyiqin 
maksimal həddini tənzim etmək üçün istifadə edilir. Bu qoruyucu 
klapan iki klapandan ibarətdir: kürəvi düz-təsirli qoruyucu (3) və 
axıdıcı (köməkçi) (6) klapanlardır. Hər iki klapan yayların təsiri 
altındadırlar.  

Qoruyucu klapanının yayı tənzimlənəndir. Bunun üçün 
qoruyucu klapanın üzərində tənzimləyici vint qoyulmuşdur (şəkil 
10.7), və  onun köməyi ilə hidravlik sistemdə təzyiqi normal 
vəziyyətə gətirmək olur. 

Hidravlik sistemdə təzyiq əvvəlcədən təyin edilmiş 
təzyiqdən kiçik olarsa düz-təsirli qoruyucu klapan bağlı 
vəziyyətdə olur (şəkil 10.7, a). 

Əgər sistemdə təzyiq həmin köklənmiş təzyiqdən artarsa, 
onda (3) diyircəyi yuxarı qalxır və mayenin ümumi axma 
xəttindən əlavə axma xətti yolu açılır: b – k – d – n (şəkil 10.7, b). 
Bu zaman maye d kamerasından və n kanalından keçərək (C) 
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klapandan keçdikdə (dş = 20 mm və pnom = 6,3 MPa) 
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axıtma hidroxəttinə daxil olur. Bundan sonra axıdıcı (burada – 
köməkçi) hidravlik klapanın (6) zolotniki neytral vəziyyətində 
olduğu kimi qeyri-taraz vəziyyətə düşür, yuxarı qalxır və işçi 
maye birbaşa axıdıcı hidravlik klapanından (6) H – C kanaldan 
hidrobaka süzülür (bu klapanın konusvari səthindən və boşluqdan 
keçməklə baş verir). 10.7, a və b şəkildə monobloklu hidravlik 
paylayıcının, şərti olaraq, yalnız bir (üçüncü) seksiyasının 
zolotnikinin iş rejimində göstərilib. 

Sistemdə təzyiq yenidən aşağı düşdükdə əvvəlcə qoruyucu 
klapan qapanır (kürəcik yenidən yəhərə oturur), sonra isə axıtma 
klapanı neytral (aşağı) vəziyyətə qayıdır. Beləliklə hidrointiqal 
sistemində hədd təzyiqi kürəni (şəkil 10.7, a  (3)) yəhərə sıxan 
yayın (şəkil 10.7, a  (12))  sıxıcı qüvvəsindən asılı olur. Bu yayın 
sıxıcı qüvvəsi hidropaylayıcının (şəkil 10.7) yuxarı hissəsində 
örtük (9) altında yerləşdirilmiş yivli vint (10) vasitəsi ilə 
tənzimlənir. Yayın sıxıcı qüvvəsini sonda fiksasiya etmək üçün 
əks qaykadan (11) istifadə edilir. (Şəkil 10.7-də qalan işarələr 9 
saylı laboratoriya işində verilib)  

Qoruyucu klapanın sınağı həcmi hidravlik intiqalın 
laboratoriya sınaq qurğusunda aparılır (şəkil 9.33, «Laboratoriya 
işi № 9»).  

Hidravlik paylayıcının zolotniklərinin neytral vəziyyətində 
və qidalandırıcı nasos (3) (şəkil 9.3) işləməyən zamanı  maye 
axını paylayıcıya daxil olmur və qoruyucu klapan və axıdıcı 
klapanların hər ikisi bağlıdırlar (şəkil 10.8, a).  

Hidravlik paylayıcının zolotniklərinin neytral vəziyyətində 
və qidalandırıcı nasosu (3) (şəkil 9.3) işə düşdükdə maye axını  
paylayıcının P dəliyinə daxil olub boşaldıcı (axıtma) klapandan 
(8) (şəkil 9.3) və kanalı C3 keçib birbaşa T dəlikdən   hidroçənə 
axıdılır. Bu zaman qoruyucu klapan bağlı, axıdıcı klapan isə açıq 
olurlar (şəkil 10.8, b).  

Hidravlik paylayıcının zolotniklərinin biri işçi vəziyyətdə 
olarsa maye axını  paylayıcının P dəliyinə daxil olub hidravlik 
mühərrikə (dəliklər A(B)) ötürülür. Bu zaman qoruyucu klapan 
bağlı vəziyyətdə qalır,  axıdıcı klapan isə yenidən bağlanır (şəkil 
10.8, c) 
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a)                                                                b) 

 
Şəkil 10.7. Qoruyucu klapanın iki vəziyyəti: 
a) – bağlı  vəziyyəti; b) – açılma vəziyyəti 
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                            a)                                            b)  

                          c)                                                 ç) 

Şəkil 10.8. Monobloklu hidravlik paylayıcının daxilində 
olan qoruyucu və axıdıcı klapanların  iş  sxemi: 

a) – hidravlik paylayıcıya maye axını daxil olmur (qoruyucu və  
axıdıcı klapanlar bağlı vəziyyətdədirlər);  

 b) – hidravlik paylayıcının zolotnikləri neytral vəziyyətdədirlər 
(qoruyucu klapan bağlıdır, axıdıcı klapan açıqdır);  

c) – hidravlik paylayıcının zolotniklərinin biri işçi vəziyyətdədir 
 (hər iki klapan bağlıdır);  

ç) – qoruyucu və axıdıcı klapanlarının işçi vəziyyətdə 
 (hər iki klapan açıqdır) 
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Hidravlik sistemdə təzyiq əvvəlcədən təyin edilmiş 
təzyiqdən artıq olarsa, onda maye axını həm hidravlik 
mühərrikdən,  həm boşaldıcı (axıtma) klapandan (8) (şəkil 9.3) və 
kanalı C3 keçib birbaşa hidroçənə axıdılır. Bu zaman qoruyucu 
klapan və axıdıcı klapanların hər ikisi açıq vəziyyətdə olurlar 
(şəkil 10.8, c). 

4. Sınağın aparılma qaydası 

Qurğunun hidravlik sisteminə (səkil 9.3, «Laboratoriya işi 
№ 9») uyğun olaraq üçvəziyyətli üçzolotnikli hidropaylayıcının 
(sol dəstək) yuxarı və aşağı yerdəyişməsində işçi maye dişli çarxlı 
nasos (3) vasitəsi ilə hidrosilindrin ştok və ya porşen tərəfinə 
verilir. Aydındır ki, porşen aşağı və ya yuxarı son vəziyyətdə 
dayanmalıdır. Bu zaman işləyən nasosla (3) hidrosistemdə təzyiq 
yüksəlməyə başlayacaq. Bu yüksəliş qoruyucu klapanın işə 
düşməsinə qədər davam edir və işçi maye C3-dən keçərək 
boşalma xəttinə T (boşalma tutumuna) istiqamətləndirilir, 
sistemdəki təzyiq isə axıtma klapanı vasitəsilə saxlanılır. 
Hidropaylayıcını yuxarı vəziyyətdən aşağı vəziyyətə və ya əksinə 
keçirdikdə sistemdə təzyiq işçi təzyiqə qədər düşür, qoruyucu 
klapan qapanır, axıtma klapanı neytral vəziyyətə qayıdır, işçi 
maye isə hidrosilindrin digər boşluğuna daxil olur. 

Müəllimin göstərişinə əsasən kürənin sıxıcı yayının yivinin 
vəziyyətini tənzimləməklə sistemdə təzyiqin hədd qiyməti (4…6 
MPa) müəyyənləşdirilir. Bunun üçün əvvəl hidropaylayıcının 
(şəkil 10.7) yuxarı hissəsində yerləşən  örtük (9) açılıb götürülür. 
Sonra ventilin (6) (səkil 9.3) tam açıq vəziyyətində nasos (3) işə 
salınır və sonra ventil (6) tam bağlanır. Hidropaylayıcının sol 
zolotnikinin dəstəyin yuxarı qaldırmaqla, maye axınını 
hidrosilindrin (11) ştok boşluğuna verilir. Porşen yuxarı son 
vəziyyətə çatdıqda dayanır (zolotnikinin dəstəyi bu təcrübəni 
aparana qədər yuxarı vəziyyətdə qalmalıdır). Bu zaman 
hidrosistemdə təzyiq yüksəlməyə başlayacaq. Sistemdə lazımi 
maksimal təzyiqi yaratmaq üçün fiksasiya edən əks qayka (11) 
açılır və nasosun çıxışında manometrin (4) göstərişinə əsasən 
yivli vint (10) müəyyən qədər açılır və ya bağlanır. Lazımi təzyiq 
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alınandan sonra fiksasiya edən əks qayka (11) yenidən bağlanır və 
zolotnikin dəstəyi neytral vəziyyətə gətirilir. 

Qoruyucu klapanla yeni təyin olunmuş təzyiqin hədd 
qiymətini yoxlamaq üçün hidrosilindri 5...6 dəfə porşenin son 
kənar vəziyyətlərinə gətirmək lazımdır. Bu vəziyyətlərdə 
manometrin (4) göstərişləri 10.2 cədvəldə qeyd edilir. 

Alınan nəticələr orta qiymətə gətirilir və 10.2 cədvələ  
yazılır.   

Hidravlik qoruyucu klapanda köklənmə təzyiqin рk = f(Q) 
klapandan keçən maye axının sərfindən asılılığını təcrübi yolla 
qurmaq üçün ventilin (6) (səkil 9.3) tam bağlı vəziyyətində nasos 
(3) işə salınır və hidropaylayıcının sol zolotnikinin dəstəyini 
yuxarı qaldırmaqla, maye axınını hidrosilindrin (11) ştok 
boşluğuna verilir. Porşen yuxarı son vəziyyətə çatdıqda dayanır, 
təzyiq yüksəlməyə başlayır və qoruyucu klapan açılandan sonra 
sabit qalır (zolotnikinin dəstəyi bu təcrübəni aparana qədər yuxarı 
vəziyyətdə qalmalıdır). Bu vəziyyətdə nasosun (3) çıxışında və 
sərfölçən diafraqmanın (6) girişində və çıxışında təzyiqlər 
manometrlərlə  (4), (20) və (22) qeyd olunur. Sonra ventili (6) 
müəyyən qədər açmaqla qoruyucu klapandan keçən maya axının 
sərfi azaldılır və təzyiqlərin qiymətləri yenidən qeyd olunur. Bu 
qeydlər (6) ventilin 4...5 açılma vəziyyətində aparılır. Ventilin 
açılma dərəcəsi (20) saylı manometrlə tənzimlənir. Alınan 
qiymətlər cədvələ 10.3 yazılır.   

Sərfölçən diafraqma (21) üçün təcrübədən tapılan düsturla  
qoruyucu klapandan axıtma xəttinə maye sərfi Qk: 

Qk = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 , m3/san. 

Burada pd1 və pd2 sərfölçən diafraqmanın (8) girişində və 
çıxışında mayenin təzyiqi, MPa-ilə. 
 Tapılan qiymətlərə əsasən köklənmə təzyiqinin klapandan 
keçən maye axının sərfindən asılılığı  рk = f(Q) qurulur. 
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Cədvəl 10.2 

Qoruyucu klapanın açılma təzyiqinin təyini 
 

Sınaqlar № Parametrlər 1 2 3 4 

1. 

Qoruyucu klapanın açılan zamanı  nasosun 
çıxışında təzyiq pnç, MPa (ventilin (6) tam 
bağlı və silindr ştokunun kənar 
vəziyyətlərdə) 

    

2. 
Nasosun çıxışında orta qiyməti pk, MPa  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
∑

n
p

p nçi
k   

 

Cədvəl 10.3 
Qoruyucu klapanın təzyiqin maye axının sərfindən asılılığını 

tapmaq üçün sınaqlarının nəticələri 
 

Sınaqlar № Parametrlər 1 2 3 4 

1. Nasosun çıxışında təzyiq   pnç = pk,  MPa 
(ventilin (6) müxtəlif açılma dərəcəsində)     

2. Sərfölçən diafraqmanın girişində  təzyiq 
pd1, MPa 

    

3. Diafraqmadan sonrakı təzyiq pd2, MPa     

4. Qoruyucu klapandan  keçən maye sərfi Qk     
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ƏLAVƏ  1 

4 SAYLI  LABORATORİYA  İŞİNİN  SINAQ  
TƏCRÜBƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİNƏ AİD   

NÜMUNƏVİ HESABLAMALAR 

  “Dişli çarxlı hidromühərrikin sınağı” 4 saylı laboratoriya 
işinin sınaq təcrübələrin işlənməsinə aid nümunə kimi 2 misal  
(10 saylı drosselin (şəkil 4.2) iki vəziyyəti üçün: tam bağlı və 
qismən açılmış) göstərilib. 

1. Drosselinin (10) tam bağlı vəziyyəti üçün (drosselin 
açılma dərəcəsi x  = 0; hidromühərrikin valında verilən yükdə 
(momentlə) – hidromühərrik  valının dövrlər sayı –  maksimaldır). 

Cədvəl Ə.1.1 

 Parametr Qiymət 

1. Diafraqmaya (8) girişdə mayenin təzyiqi pd1, 
MPa 0,195 

2. Diafraqmaya (8) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, 
MPa 0,019 

3. Hidromotorun (13) girişində təzyiq pm g, MPa 3,52 
4. Hidromotorun (13) çıxışında təzyiq pm a, MPa 0,55 

5. Hidromotorun (13) və yükləyici nasosun (18) 
dövrlər sayı   nm, dövr/dəq 701 

6. Yükləyici nasosun (18) giriş təzyiqi gnp′ , MPa – 0,02 
7. Yükləyici nasosun (18) çıxış təzyiqi çnp′ , MPa 0,96 

8. Diafraqmaya (23) girişdə mayenin təzyiqi p'd1, 
MPa 0,136 

9. Diafraqmadan (23) çıxışda mayenin təzyiqi p'd2, 
MPa  0,009 

Qeyd: Hesablamalarda istifadə olunan və cədvəldə göstərilməyən 
parametrlərinin qiymətləri laboratoriya işinin izahatında verilib. 
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Əlavə 1  
4 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

 1. Yükləyici nasosun verimi Q'n, m3/san təcrübə sınaqlardan 
tapılan yarımempirik düsturla tapılır: 

Q'n  = ( d2d1 pp ′−′95,0 )10-3 =  

= ( 009,0136,095,0 − )10-3 = 0,339 ⋅10-3   m3/san. 

Digər tərəfdən: 

(Q'n)'  = q'n·n'nη'n həc = 0,0325⋅10-3 
60
7010,94 = 0,356 ⋅10-3  m3/san 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 

339,0
356,0339,0)( −

=
′

′′−′
=

n

nn

Q

QQ
δ  = 0,05. 

2. Hidromotorun valında və yükləyici nasosun valındakı güc 
Nm v = N'n v , Vt: 

( ) ( )
86,0

10339,01002,096,0 36 −⋅⋅⋅+
=

′

′′−′
=′

n

nsnvn
vn

Qpp
N

η
 =  386 Vt . 

3. Hidromotorun sərfi Qm,  m3/san (ventil (10) tam bağlı 
vəziyyətdə) qidalandırıcı nasosun veriminə bərabərdir Qn = Qm, 
m3/san: 

Qn = Qm = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 = 

= ( 019,0195,005,1 − )10-3 = 0,441⋅10-3  m3/san. 
Hidromotorun maye sərfi digər tərəfdən, Q'm m3/san: 

Q'm  = qm·nm·(1/ηm həc) = 

= 0,0326⋅10-3 ·
60
701 (1/0,92) = 0,414⋅10-3 m3/san. 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 
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10,0061,0
441,0

414,0441,0
≤=

−
=

′−
=

m

mm

Q

QQ
δ  

 4. Hidromotorun valında fırladıcı moment: 

Mm 
70114,32

60386
2 ⋅⋅

⋅
=

⋅
=

m

vm

n

N

π
  = 5,26 Nm.            

5. Hidromotorda istifadə olunan güc Nm ,Vt:  

Nm  = Qm (pm g  – pm a) =  0,441⋅10-3 (3,52 – 0,55) 106 = 1310 Vt. 

6. Hidromotorda güc itkisi ΔNm, Vt  

ΔNm = Nm – Nm v  = 1310 – 386 = 924 Vt . 

 
7. Hidromotorun ümumi (tam) FİƏ ηin: 

1310
386

==
m

fm
m N

N
η  = 0,30 (30%)  . 

8. Hidromotorun həcmi FİƏ ηm həc ((10) drosselinin tam 
bağlı halında): 

60104410
7011032
3

6

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅

= −

−

,Г

нг

m

мm
щяжmη  = 0,85 (85%). 

9. Hidromotorun hidromexanik FİƏηin hmex: 

85,0
30,0

==
щяжm

m
щmexm η

η
η  = 0,35 (35%).  
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2. Drosselin (10) qismən açılmış vəziyyəti üçün (drosselin 
açılma dərəcəsi x  ≠  0). 

Cədvəl Ə.1.2 

 Parametrlər Qiymət 

1. Diafraqmaya (8) girişdə mayenin təzyiqi pd1, 
MPa 0,096 

2. Diafraqmadan (8) çıxışda mayenin təzyiqi 
pd2, MPa 0,002 

3. Hidromotorun (13) girişində təzyiq pm g, MPa 2,02 
4. Hidromotorun (13) çıxışında təzyiq pm a, MPa 0,24 
5. Hidromotorun (13) və yükləyici nasosun (18) 

dövrlər sayı   nm, dövr/dəq 315 

6. Yükləyici nasosun (18) giriş təzyiqi gnp′ , 
MPa 

– 0,01 

7. Yükləyici nasosun (18) çıxış təzyiqi çnp′ , MPa 0,95 

8. Diafraqmaya (23) girişdə mayenin təzyiqi 
p'd1, MPa 0,038 

9. Diafraqmaya (23) çıxışda mayenin təzyiqi 
p'd2, MPa  0,006 

  
1. Yükləyici nasosun verimi Q'n, m3/san təcrübə sınaqlardan 

tapılan yarımempirik düsturla tapılır: 

Q'n  = ( d2d1 pp ′−′95,0 )10–3 =  

= ( 006,0038,095,0 − )10-3 = 0,169 ⋅10–3   m3/san. 

Digər tərəfdən: 

(Q'n)'  = q'n·n'nη'n həc = 0,0325⋅10–3 
60

315 0,94 = 0,160 ⋅10–3  m3/san 
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Əlavə 1  
4 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 

169,0
160,0169,0)( −

=
′

′′−′
=

n

nn

Q

QQ
δ  = 0,053 ≈ 0,05. 

2. Yükləyici nasosun valındakı güc Nm f  = N'n v , Vt: 

( ) ( )
86,0

10161,01001,095,0 36 −⋅⋅⋅+
=

′

′′−′
=′

n

nsnvn
vn

Qpp
N

η
 =  180 Vt . 

3. Qidalandırıcı nasosun verimi ventil (10) tam bağlı 
vəziyyətindəki kimi qəbul edirik: Qn = 0,441⋅10-3  m3/san. 

4. Hidravlik mühərrikin maye sərfi Qm, m3/san: 

Qm = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 = 

= ( 002,0096,005,1 − )10-3 = 0,321⋅10-3  m3/san. 

Hidravlik mühərrikin maye sərfi digər tərəfdən, Q'm m3/san: 

Qm  = qm·nm·(1/ηm həc) = 

= 0,0326⋅10-3 ·
60

515  (
92,0
1 ) = 0,304⋅10-3 m3/san. 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 

10,0053,0
321,0

304,0321,0
≤=

−
=

′−
=

m

mm

Q

QQ
δ  

5. Hidravlik mühərrikin valında fırladıcı moment: 

Mm 
31514,32

60180
2 ⋅⋅

⋅
=

⋅
=

m

vm

n

N

π
  = 5,45 Nm. 

6. Hidravlik mühərrikdə istifadə olunan güc Nm ,Vt:  
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Əlavə 1  
4 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

Nm  = Qm (pm g  – pm ç) =  0,321⋅10-3 (2,02 – 0,24) 106 = 570 Vt. 

7. Hidravlik mühərrikdə güc itkisi ΔNm, Vt  

ΔNm = Nm – Nm v  = 570 – 180 = 390 Vt . 

8. Hidravlik mühərrikin ümumi (tam) FİƏ ηin: 

570
180

==
m

fm
m N

N
η  = 0,32 (32%)  . 

8. Hidravlik mühərrikin həcmi FİƏ ηin həc: 

6010321,0
5151032
3

6

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅

= −

−

m

мm
щяжm Г

нгη  = 0,86 (86%). 

Sınanan hidravlik mühərrik üçün alınan qiymət (0,86) 
cədvəl 4.1-də verilən qiymətə (0,92) yaxındır. 

9. Hidravlik mühərrikin hidromexanik FİƏηin hmex: 

86,0
32,0

==
щяжm

m
щmexm η

η
η  = 0,37 (37%).  

 Hidravlik mühərrikin hidromexanik FİƏηin hmex kiçik 
qiyməti onun çıxış valındakı yükləyici momentin kiçik olması ilə 
izah olunur. 

Hidromotorun hər iki dövrlər sayında aparılan sınaqlar 
zamanı alınan parametrlərin işlənməsinin nəticələrini tutuşdurmaq 
üçün bir cədvəldə  Ə.1.3 göstərilib. 
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Əlavə 1  
4 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

Cədvəl Ə.1.3 

Dişli çarxlı hidromühərrikin sınağının nəticələri 
 

Sınaqlar 
 Parametrlər 

1 2 

1 Hidromotorun faydalı gücü  Nf, Vt 386 180 

2 Hidromotorun maye sərfi Qm , 
m3/san 0,441⋅10-3 0,321⋅10-3 

3 Hidromotorun işlətdiyi güc Nm, Vt 1310 570 

4 Hidromotorun valında fırladıcı 
moment, Nm 5,26 5,45 

5 Hidromotorda güc itkisi ΔNm, Vt 924 391 

6 Hidromotorun ümumi (tam) FİƏ ηm 0,30 
(30%) 

0,32 
(32%)  

7 Hidromotorun həcmi FİƏ   ηm həc 
0,85 

(85%) 
0,86 

(86%) 

8 Hidromotorun hidromexanik FİƏ 
ηm hmex 

0,35 
(35%) 

0,37 
(37%) 
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ƏLAVƏ  2 

5  SAYLI  LABORATORİYA  İŞİNİN  SINAQ  
TƏCRÜBƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİNƏ AİD  NÜMUNƏVİ 

HESABLAMALAR 

“Ardıcıl  drossellə  tənzimlənən  irəliləmə hərəkətli  həcmi  
hidravlik intiqalın tədqiqi” 5 saylı laboratoriya işinin sınaq 
təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunə kimi 2 misal  ( x -in iki 
vəziyyət üçün: x  = 1 və x  ≠  0 ) göstərilib. 

1. Tənzimləyici drosselin (15) açıq vəziyyəti üçün 
(drosselin açılma dərəcəsi x  = 1; ştokun sürəti – maksimaldır). 

Cədvəl Ə.2.1 
Sınağın nəticələri 

 
 Parametrlər Qiymət

1 2 3 
1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V 215 

2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı cərəyan şiddəti I, 
A 8,07 

3 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa – 0,03 

4 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, MPa 5,12 

5 Qoruyucu klapanın (10) köklənmiş təzyiqi pk, MPa 5,12 

6 Hidrosilindrdə (16) ştok tərəfdəki təzyiq pş, MPa 2,65 

7 Tənzimləyici drosselin (15) girişində təzyiq pd, MPa 4,92 

8 Porşen tərəfdəki təzyiq pn, MPa 0,90 

9 Diafraqmaya (8) girişdə mayenin təzyiqi pd1, MPa 0,182 

10 Diafraqmaya (8) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, MPa 0,016 

11 Ştokun hərəkət vaxtı τ, san 5,58 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

1 2 3 
12 Ştokun hərəkət yolu l, m 0,2 

13 Ştokun hərəkət istiqaməti  yuxarı

14 Yükün  (18) çəkisi G + Gy, N 800 

Qeyd: Hesablamalarda istifadə olunan və cədvəldə göstərilməyən 
parametrlərin qiymətləri mövcud laboratoriya işinin izahatında 
verilib. 

a) Hidravlik silindrə aid hesablamalar: 

 1. Porşenin en kəsik sahəsi: 

=
⋅

==
4

125,014,3
4

22DF π  0,0122 m2 . 

2. Porşenin ştok tərəfdəki işçi sahəsi: 

( ) ( )
=

−
=

−
=′

4
045,0125,014,3

4

222 2dD
F

π
 0,0107 m2 . 

3. Ştokun hərəkət sürəti v, m/san. 

===
58,5
200,0

τ
lv 0,0358 m/san. 

4. Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt  

Nf  = (G + Gy) ⋅ v = 800 ·  0,0358 = 29 Vt. 

5. Hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi Qs = Qş , m3/san: 

Qs =  F' ⋅ v = 0,0107 ⋅ 0,0358 = 0,382⋅10-3 m3/san.  

6. Hidrosilindrdən çıxış (axıtma) xəttinə maye sərfi Qp = Qa, 
m3/san: 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

Qp = F⋅v =  0,0122 ⋅ 0,0358 = 0,440 · 10-3 m3/san. 

 Sərfölçən diafraqma üçün təcrübə sınaqlarından tapılan 
düsturla  hidrosilindrdən axıtma xəttinə maye sərfi Qa: 

Q'a = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 = ( 016,0182,005,1 − )10-3 = 

= 0,427·10-3 m3/san. 

 Alınan qiymətlər arası fərq: 

05,0029,0
440,0

427,0440,0
≤=

−
=

′−
=

Q

QQ
δ . 

Fərq 5% kiçikdir. 

7. Maye ilə hidrosilindrə daxil olan güc  Ns g = Nş, Vt  

Ns g = Qş⋅ pş = 0,382·10-3  · 2,65·106 = 1012 Vt. 

8. Maye ilə hidrosilindrdən xaric olan güc Ns a = Np, Vt: 

Ns a = Qp ·⋅pp = 0,440⋅10-3 · 0,90⋅106 = 396 Vt. 

 9. Hidrosilindrin işlətdiyi güc Ns, Vt  

Ns = Ns g  – Ns a = 1012 – 396 = 616 Vt. 

10. Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs (hidrosilindrdə sürtünməyə 
sərf edilən güc), Vt  

ΔNs = Ns – Ns f = 616 – 29 = 587 Vt . 

b) Qidalandırıcı nasosa aid hesablamalar: 

11. Qidalandırıcı nasosu hərəkətə gətirən elektrik 
mühərrikinim gücü, Vt: 

Ne.m = 3 ·İ·U = 3  · 8,07· 215 = 3008 Vt. 

12. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn v , Vt: 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ  = 3008 · 0,8 · 0,9 = 2166 Vt. 

13. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt: 

Nn = (pn v  – pn s) · Qn = (5,12 + 0,03) ·106 · 0,380 ·10-3 = 1957 Vt. 

14. Nasosda güc itkisi ΔNn: 

ΔNn = Nn v – Nn = 2166 – 1957 = 209 Vt. 

c) Hidravlik xətlərə aid hesablamalar: 

15. İşçi mayenin hidroxətlərində güc itkisi ΔNx, Vt: 

ΔNx = ΔNx1+ΔNx3 +ΔNdr, Vt, 

burada ΔNx1 – qidalandırıcı nasosdan hidrosilindrin girişinə kimi 
güc itkisi; ΔNx3 – hidrosilindrin çıxışından çənə kimi güc itkisi; 
ΔNdr – tənzimləyici drosseldə güc itkisi: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 +ΔNdr = (pn v  –  pd) ⋅ Qş, + 

+ (pp  – pat )⋅ Qa + (pd  – pş)⋅ Qa = (5,12 – 4,92)106 ⋅0,383⋅10-3 +  

+(0,90 – 0 ) 106 ⋅ 0,440⋅10-3 + (4,92 – 2,65)106 ⋅0,383⋅10-3  =  

= 77 + 396 + 869  = 1342 Vt. 

ç) Hidravlik intiqala aid hesablamalar: 

16. Hidravlik intiqalının güc balansını tərtib etmək üçün 
hidravlik intiqalda itkiləri nəzərə alıb qidalandırıcı nasosun 
valındakı gücünü N'n v hesablayaq:  

N'n v = Nf  + (ΔNn + ΔNs +ΔNx) =  

= 29 +(209 + 587 + 1342) = 2167 Vt, 

və alınan qiyməti  Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ düsturdan tapılmış 
qiymətlə müqayisə edək: 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

1,000052,0
2167

21672166
≤=

−
=

′

′−
=

v

vv

n

nn

N
NN

δ  

 Qiymətlər arası nisbi fərq  ±10%-dən çox olmamalıdır. 
17. Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏ ηin: 

===
2166

29

vn

f
in N

N
η 0,013 (1,3%) . 

18. Hidrointiqalın həcmi FİƏ ((15) drosselinin açıq halında) 
ηin həc: 

491,0
14501032

6010380,0
6

3
=

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅

=
⋅

= −

−

nне.мн

с
щяжin нг

Г

нг

Г şη  (49,1%). 

Hidrointiqalın həcmi FİƏηin həc kiçik olması qidalandırıcı 
nasosun həcmi FİƏηn həc kiçik olması ilə izah olunur.   

19. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏηin hmex: 

===
491,0
013,0

щяжin

in
щmexin η

η
η 0,027 (2,7%). 

Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex kiçik olması 
hidrosilindrin ştokuna təsir edən yükün olduqca kiçik olmasıdır. 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

2. Tənzimləyici drosselin (15) açılmış vəziyyəti üçün 
(drosselin açılma dərəcəsi 0 < x <  1). 

Cədvəl Ə.2.2 
Sınağın nəticələri 

 
 Parametr Qiymət

1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V 218 

2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı cərəyan  
şiddəti I, A 8,0 

3 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa – 0,03 

4 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, MPa 5,12 

5 Qoruyucu klapanın (10) köklənmiş təzyiqi pk, MPa 5,12 

6 Hidrosilindrdə (16) ştok tərəfdəki təzyiq pş, MPa 2,55 

7 Tənzimləyici drosselin (15) girişində təzyiq pd, MPa 4,98 

8 Porşen tərəfdəki təzyiq pn, MPa 0,51 

9 Diafraqmaya (8) girişdə mayenin təzyiqi pd1, MPa 0,070 

10 Diafraqmadan (8) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, MPa 0,001 

11 Ştokun hərəkət vaxtı τ, san 9,11 

12 Ştokun hərəkət yolu l, m 0,2 

13 Ştokun hərəkət istiqaməti  yuxarı 

14 Yükün  (18) çəkisi G + Gy, N 800 

15 Drosselin açılma dərəcəsi (p'nv = 0,50 MPa) x  ≠  0 
 

a) Hidravlik silindrə aid hesablamalar: 

1. Ştokun hərəkət sürəti v, m/san. 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

===
11,9
200,0

τ
lv 0,0220 m/san. 

 2. Hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi Qs = Qş , m3/san: 

Qs = F'⋅v =  0,0107⋅ 0,0220 = 0,235⋅10-3 m3/san.  

3. Hidrosilindrdən çıxış (axıtma) xəttinə maye sərfi Qp = Qa, 
m3/san: 

Qp = F⋅v =  0,0122 ⋅ 0,0220 = 0,268 · 10-3 m3/san. 

 Hidrosilindrdən axıtma xəttinə maye sərfi Qa sərfölçən 
diafraqma üçün düsturla  hesablanan qiymət: 

Q'a = ( d2d1 pp −05,1 ) ⋅ 10-3 = ( 001,0070,005,1 − ) ⋅ 10-3 =  

= 0,275 · 10-3 m3/san. 

Alınan qiymətlər arası fərq: 

05,0026,0
268,0

275,0268,0
≤=

−
=

′−
=

Q

QQ
δ . 

Fərq 5% -dən kiçikdir. 

4. Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt  

Nf  = (G + Gy) ⋅ v = 800 ·  0,0220 = 17,6 Vt. 

5. Maye ilə hidrosilindrə daxil olan güc  Ns g = Nş, Vt  

Ns g = Qş⋅ pş = 0,255·10-3  · 1,62·106 = 413 Vt. 

6. Maye ilə hidrosilindrdən xaric olan güc Ns a = Np, Vt: 

Ns a = Qp ·⋅pp = 0,268⋅10-3 · 0,51⋅106 = 137 Vt. 

7. Hidrosilindrin işlətdiyi güc Ns, Vt  
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

Ns = Ns g  – Ns a = 413 – 137 = 276 Vt. 

8. Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs, Vt:  

ΔNs = Ns – Ns f = 276 – 18 = 258 Vt. 

b) Qidalandırıcı nasosa aid hesablamalar: 

9. Qidalandırıcı nasosu hərəkətə gətirən elektrik 
mühərrikinin gücü, Vt: 

Ne.m = 3 ·İ·U = 3  · 8,0 · 218 = 3020 Vt. 

10. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn v , Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ  = 3020  · 0,8 · 0,9 = 2174 Vt. 

11. Qidalandırıcı nasosun verimini tənzimləyici drosselin 
tam açıq vəziyyətindəki kimi qəbul edirik: 

Qn = 0,382 ·10-3 m3/san 

12. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt: 

Nn = (pn v  – pn s) · Qn = (5,12 + 0,03) ·106 · 0,382 ·10-3 = 

 = 1957 Vt. 

13. Nasosda güc itkisi ΔNn: 

ΔNn = Nn v – Nn = 2174 – 1957 = 217 Vt. 

c) Hidravlik xətlərə və tənzimləyici drosselə aid 
hesablamalar:  

15. Tənzimləyici drosseldə güc itkisi:  

ΔNdr  =  (pd  –  pş) ⋅ Qş =  (pd  –  pş) ⋅ Qkl  =  

= (4,98 – 2,55)106 ⋅0,235⋅10-3 = 571 Vt 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

14. İşçi mayenin hidroxətlərdə, qoruyucu klapanda və 
tənzimləyici drosseldə güc itkisi ΔNx, Vt: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 + ΔNkl  + ΔNdr  = 

=  (pn v  –  pş) ⋅ Qş + (pp  – pat )⋅ Qa + (pn v  – pat )⋅ Qkl  + ΔNdr  = 

= (5,12 – 4.98)106 ⋅0,235⋅10-3 + (0,51 –  0 ) 106 ⋅ 0,268⋅10-3 + 

+ (5,12  – 0 )⋅ 106 (0,380 – 0,235) ·10-3  + 571 = 1482 Vt 

16. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x  : 

x = 
000380,0
000235,0

=
n

dr
Q
Q  = 0,619. 

ç) Hidravlik intiqala aid hesablamalar: 

17. Hidravlik intiqalın güc balansını tərtib etmək üçün 
hidravlik intiqalda itkiləri nəzərə alıb qidalandırıcı nasosun 
valındakı gücünü N'n v hesablayaq:  

N'n v = Nf  + (ΔNn + ΔNs +ΔNx) =  

= 18 +(217 + 258 + 1482) = 1975 Vt, 

və alınan qiyməti  Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ düsturdan tapılmış 
qiymətlə müqayisə edək: 

1,0092,0
2174

19752174
≤=

−
=

′−
=

v

vv

n

nn

N
NN

δ  

 Qiymətlər arası nisbi fərq  ±10%-dən çox olmamalıdır. 
18. Hidravlik intiqalının ümumi (tam) FİƏηin: 

===
2174
18

vn

f
in N

N
η 0,0082 (0,82 %) . 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

19. Hidrointiqalın həcmi FİƏηin həc: 

14501032
6010235,0

6

3

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅

=
⋅

= −

−

nне.мн

с
щяжin нг

Г

нг

Г şη  = 0,30 (30%). 

Hidrointiqalın həcmi FİƏηin həc azalması tənzimləmə 
məqsədilə maye axınının bir hissəsinin qoruyucu klapandan 
keçməsidir.  

20. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex: 

===
30,0

0082,0

щяжin

in
щmexin η

η
η 0,027 (2,7%). 

Hidrointiqalın tənzimləyici drosselin hər iki açılma 
dərəcəsində aparılan sınaqların işlənməsində alınan nəticələri 
tutuşdurmaq üçün bir cədvəldə  Ə.2.3 göstərilib. 

Cədvəl Ə.2.3 

Ardıcıl drossellə tənzimlənən irəliləmə hərəkətli həcmi 
hidravlik intiqalın sınağının nəticələri 

 
Sınaqlar  Parametrlər 1 2 

1 2 3 4 

1 
Hidravlik intiqalın çıxış bəndinin 
(hidrosilindrin ştokunun) hərəkət sürəti 
v, m/san 

0,0358 0,0220 

2 Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt 29 17,6 

3 Hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi  
Qs = Qş , m3/san 0,382⋅10-3 0,235⋅10-3

4 Hidrosilindrin işlətdiyi güc Ns, Vt 616 276 

5 
Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs 
(hidrosilindrdə sürtünməyə sərf edilən 
güc), Vt 

589 258 
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Əlavə 2  
5 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

1 2 3 4 

6 Qidalandırıcı nasosun valındakı güc 
 Nn v , Vt. 2166 2174 

7 Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san 0,382⋅10-3 0,382⋅10-3

8 Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü 
 Nn ,Vt 1937 1957 

9 Nasosda güc itkisi ΔNn Vt 209 217 

10 İşçi mayenin hidroxətlərdə güc itkisi 
ΔNx, Vt 1342 1482 

11 Tənzimləyici drosselin açılma  
dərəcəsi x  1 0,619 

12 Tənzimləyici drosseldə güc itkisi  
ΔNx dr, Vt 869 571 

13 Qoruyucu klapanda güc itkisi ΔNkl, Vt 0 742 

14 Hidravlik intiqalın güc balansının 
qiymətlər arası nisbi fərq  

0,002 
(0,01%) 

0,092 
(9,2%) 

15 Hidravlik intiqalın ümumi  
(tam) FİƏ ηin 

0,013 
 (1,3 %) 

0,0082 
(0,82 %) 

16 Hidrointiqalın həcmi FİƏ   ηin həc 
0,49 

(41%). 
0,30 

(31%) 

17 Hidrointiqalın hidromexanik FİƏηin hmex 
0,027 
(2,7%) 

0,027 
(2,7%). 
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ƏLAVƏ  3 

6 SAYLI  LABORATORİYA  İŞİNİN  SINAQ   
TƏCRÜBƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİNƏ AİD   

NÜMUNƏVİ HESABLAMALAR 

“Paralel  drossellə  tənzimlənən  irəliləmə hərəkətli  həcmi  
hidravlik intiqalın tədqiqi” 6 saylı laboratoriya işinin sınaq 
təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunə kimi 2 misal  ( x -in iki 
vəziyyəti üçün: x  = 0 və x  ≠  0 ) göstərilib. 

1. Tənzimləyici drosselin (6) tam bağlı vəziyyəti üçün 
(drosselin açılma dərəcəsi x  = 0; silindr ştokunun sürəti – 
maksimaldır). 

Cədvəl Ə.3.1 
Sınağın nəticələri 

 
 Parametrlər Qiymət

1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V 215 

2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı cərəyan  
şiddəti I, A 5,21 

3 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa – 0,03 

4 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, MPa 3,12 

5 Hidrosilindrdə (16) ştok tərəfdəki təzyiq pş, MPa 2,65 

6 Porşen tərəfdəki təzyiq pn, MPa 0,90 

7 Diafraqmaya (8) girişdə mayenin təzyiqi pd1, MPa 0,182 

8 Diafraqmadan (8) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, MPa 0,016 

9 Ştokun hərəkət vaxtı τ, san 5,58 

10 Ştokun hərəkət yolu l, m 0,2 

11 Ştokun hərəkət istiqaməti  yuxarı

12 Yükün  (18) çəkisi G + Gy, N 800 
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

 
a) Hidravlik silindrə aid hesablamalar: 

 1. Porşenin en kəsik sahəsi: 

=
⋅

==
4

125,014,3
4

22DF π  0,0122 m2 . 

2. Porşenin ştok tərəfdəki işçi sahəsi: 

( ) ( )
=

−
=

−
=′

4
045,0125,014,3

4

222 2dD
F

π
 0,0107 m2 . 

3. Ştokun hərəkət sürəti v, m/san. 

===
58,5
200,0

τ
lv 0,0358 m/san. 

4. Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt  

Nf  = (G + Gy) ⋅ v = 800 ·  0,0358 = 29 Vt. 

5. Hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi Qs = Qş , m3/san: 

Qs =  F' ⋅ v = 0,0107 ⋅ 0,0358 = 0,382⋅10-3 m3/san.  

6. Hidrosilindrdən çıxış (axıtma) xəttinə maye sərfi Qp = Qa, 
m3/san: 

Qp = F⋅v =  0,0122 ⋅ 0,0358 = 0,440 · 10-3 m3/san. 

 Sərfölçən diafraqma üçün təcrübə sınaqlarından tapılan 
düsturla  hidrosilindrdən axıtma xəttinə maye sərfi Qa: 

Q'a = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 = ( 016,0182,005,1 − )10-3 = 

= 0,427·10-3 m3/san. 

 Alınan qiymətlər arası fərq: 
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

05,0029,0
440,0

427,0440,0
≤=

−
=

′−
=

Q

QQ
δ . 

Fərq 5%-dən kiçikdir. 

7. Maye ilə hidrosilindrə daxil olan güc  Ns g = Nş, Vt  

Ns g = Qş⋅ pş = 0,382·10-3  · 2,65·106 = 1012 Vt. 

8. Maye ilə hidrosilindrdən xaric olan güc Ns a = Np, Vt: 

Ns a = Qp ·⋅pp = 0,440⋅10-3 · 0,90⋅106 = 396 Vt. 

 9. Hidrosilindrin işlətdiyi güc Ns, Vt  

Ns = Ns g  – Ns a = 1012 – 396 = 616 Vt. 

10. Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs (hidrosilindrdə sürtünməyə 
sərf edilən güc), Vt  

ΔNs = Ns – Ns f = 616 – 29 = 587 Vt . 

b) Qidalandırıcı nasosa aid hesablamalar: 

11. Qidalandırıcı nasosu hərəkətə gətirən elektrik 
mühərrikin gücü, Vt: 

Ne.m = 3 ·İ·U = 3  · 5,21· 215 = 1943 Vt. 

12. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn v , Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ  = 1943 · 0,8 · 0,9 = 1399 Vt. 

13. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt: 

Nn = (pn v – pn s)·Qn = (3,12 + 0,03) ·106 · 0,380·10-3 = 

= 1190 Vt. 

14. Nasosda güc itkisi ΔNn: 

ΔNn = Nn v – Nn = 1399 – 1190 = 209 Vt. 
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

c) Hidravlik xətlərə aid hesablamalar: 

15. İşçi mayenin hidroxətlərində güc itkisi ΔNx, Vt: 

ΔNx = ΔNx1 +ΔNx3, Vt, 

burada – ΔNx1 – qidalandırıcı nasosdan hidrosilindrin girişinə 
kimi güc itkisi;– ΔNx3 – hidrosilindrin çıxışından çənə kimi güc 
itkisi: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 = (pn v  –  pş) ⋅ Qş, + (pp  – pat )⋅ Qa = 

= (3,12 – 2,65)106 ⋅0,383⋅10-3 + (0,90 – 0 ) 106 ⋅ 0,440⋅10-3 = 

 = 576 Vt. 

ç) Hidravlik intiqala aid hesablamalar: 

16. Hidravlik intiqalın güc balansını tərtib etmək üçün 
hidravlik intiqalda itkiləri nəzərə alıb qidalandırıcı nasosun 
valındakı gücünü N'n v hesablayaq:  

N'n v = Nf  + (ΔNn + ΔNs +ΔNx) =  

= 29 +(209 + 587 + 576) = 1401 Vt, 

və alınan qiyməti  Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ düsturdan tapılmış 
qiymətlə müqayisə edək: 

1,0002,0
1401

14011399
≤=

−
=

′

′−
=

vn

vnvn

N

NN
δ  

 Qiymətlər arası nisbi fərq  ±10%-dən çox olmamalıdır. 
17. Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏ ηin: 

===
1399

29

vn

f
in N

N
η 0,021 (2,1%) . 
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

18. Hidrointiqalın həcmi FİƏ ηin həc ((6) drosselin tam bağlı 
halında): 

491,0
14501032

6010380,0
6

3
=

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅

=
⋅

= −

−

nне.мн

с
щяжin нг

Г

нг

Г şη  (49,1%). 

Hidrointiqalın həcmi FİƏηin həc kiçik olması qidalandırıcı 
nasosun həcmi FİƏηn həc kiçik olması ilə izah olunur. 

19. Hidrointiqalın hidromexaniki FİƏηin hmex: 

===
491,0
021,0

щяжin

in
щmexin η

η
η 0,043 (4,3%). 

Hidrointiqalın hidromexaniki FİƏ ηin hmex kiçik olması 
hidrosilindrin ştokuna təsir edən yükün olduqca kiçik olmasıdır. 

2. Drosselin (6) açılma vəziyyəti üçün (drosselin açılma 
dərəcəsi x  ≠  0). 

Cədvəl Ə.3.2 
Sınağın nəticələri 

 
 Parametr Qiymət 
1 2 3 

1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V 218 

2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı cərəyan  
şiddəti I, A 5,2 

3 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa – 0,03 

4 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, 
MPa 1,62 

5 Hidrosilindrdə (16) ştok tərəfdəki təzyiq pş, MPa 1,32 

6 Porşen tərəfdəki təzyiq pn, MPa 0,51 

7 Diafraqmaya (8) girişdə mayenin təzyiqi pd1, 
MPa 0,070 
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

1 2 3 

8 Diafraqmadan (8) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, 
MPa 0,001 

9 Ştokun hərəkət vaxtı τ, san 9,11 

10 Ştokun hərəkət yolu l, m 0,2 

11 Ştokun hərəkət istiqaməti  yuxarı 

12 Yükün  (18) çəkisi G + Gy, N 800 

13 Drosselin açılma dərəcəsi (p'nv = 0,50 MPa) x  ≠  0 
 

a) Hidravlik silindrə aid hesablamalar: 

1. Ştokun hərəkət sürəti v, m/san. 

===
11,9
200,0

τ
lv 0,0220 m/san. 

 2. Hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi Qs = Qş, m3/san: 

Qs =F'⋅v =  0,0107⋅ 0,0220 = 0,235⋅10-3 m3/san.  

3. Hidrosilindrdən çıxış (axıtma) xəttinə maye sərfi 
 Qp = Qam3/san: 

Qp = F⋅v =  0,0122 ⋅ 0,0220 = 0,268 · 10-3 m3/san. 

 Hidrosilindrdən axıtma xəttinə maye sərfi Qa sərfölçən 
diafraqma üçün düsturla  hesablanan qiymət: 

Q'a = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 = ( 001,0070,005,1 − )10-3 =  

= 0,275 · 10-3 m3/san. 

Alınan qiymətlər arası fərq: 

05,0026,0
268,0

275,0268,0
≤=

−
=

′−
=

Q

QQ
δ . 
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

Fərq 5%-dən  kiçikdir. 

4. Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt  

Nf  = (G + Gy) ⋅ v = 800 ·  0,0220 = 17,6 Vt. 

5. Maye ilə hidrosilindrə daxil olan güc  Ns g = Nş, Vt  

Ns g = Qş⋅ pş = 0,235·10-3  · 1,62·106 = 380 Vt. 

6. Maye ilə hidrosilindrdən xaric olan güc Ns a = Np, Vt: 

Ns a = Qp ·⋅pp = 0,268⋅10-3 · 0,51⋅106 = 137 Vt. 

7. Hidrosilindrin işlətdiyi güc Ns, Vt  

Ns = Ns g  – Ns a = 380 – 137 = 243 Vt. 

8. Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs, Vt  

ΔNs = Ns – Ns f  = 243 – 18 = 225 Vt . 

b) Qidalandırıcı nasosa aid hesablamalar: 

9. Qidalandırıcı nasosu hərəkətə gətirən elektrik mühərrikin 
gücü, Vt: 

Ne.m = 3 ·İ·U = 3  · 5,2 · 218 = 1966 Vt. 

10. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn v , Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ  = 1966  · 0,8 · 0,9 = 1416 Vt. 

11. Qidalandırıcı nasosun verimini tənzimləyici drosselin 
tam bağlı vəziyyətindəki kimi qəbul edirik: 

Qn = 0,382 ·10-3 m3/san 

12. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt: 

Nn = (pn v  – pn s) · Qn = (1,62 + 0,03) ·106 · 0,382 ·10-3 = 680 Vt. 

13. Nasosda güc itkisi ΔNn: 
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

ΔNn = Nn v – Nn = 1416 – 1203 = 213 Vt. 

c) Hidravlik xətlərə və tənzimləyici drosselə aid 
hesablamalar: 

14. Tənzimləyici drosseldən keçən mayenin sərfi Qdr, 
m3/san:  

Qdr =  Qp – Qş = (0,382 – 0,233)10-3 =  0,149⋅10-3  m3/san. 

15.  Tənzimləyici drosselin xətlərində güc itkisi ΔNx dr , Vt: 

ΔNx dr = (pn v – pat)⋅Qdr = (1,62 –  0 ) 106⋅ 0,149⋅10-3  = 241 Vt 

16. İşçi mayenin hidroxətlərdə  güc itkisi ΔNx, Vt: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 + ΔNx dr = (pn v  –  pş) ⋅ Qş, + (pp  – pat )⋅ Qa + 

+ ΔNx dr =  (1,62 – 1,32)106 ⋅0,233⋅10-3 +  

+ (0,51 –  0 ) 106 ⋅ 0,268⋅10-3 + 241 =  539 Vt 

17. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x  : 

x = 
000382,0
000189,0

=
n

dr
Q
Q  = 0,494. 

ç) Hidravlik intiqala aid hesablamalar: 

18. Hidravlik intiqalın güc balansını tərtib etmək üçün 
hidravlik intiqalda itkiləri nəzərə alıb qidalandırıcı nasosun 
valındakı gücünü N'n v hesablayaq:  

N'n v = Nf  + (ΔNn + ΔNs +ΔNx) =  

= 18 +(213 + 225 + 539) = 1541 Vt, 

və alınan qiyməti  Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ düsturdan tapılmış 
qiymətlə müqayisə edək: 

1,0081,0
1541

15411416
≤=

−
=

′

′−
=

vn

vnvn

N

NN
δ  
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

 Qiymətlər arası nisbi fərq  ±10%-dən çox olmamalıdır. 

19. Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏηin: 

===
1416

18

vn

f
in N

N
η 0,013 (1,3 %) . 

20. Hidrointiqalın həcmi FİƏηin həc: 

14501032
6010240,0

6

3

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅

=
⋅

= −

−

nн

ş

е.мн

с
щяжin нг

Г

нг

Гη  = 0,31 (31%). 

Hidrointiqalın həcmi FİƏηin həc azalması tənzimləmə 
məqsədilə maye axınının bir hissəsinin tənzimləyici drosseldən 
birbaşa çənə keçməsidir.  

21. Hidrointiqalın hidromexanik FİƏ ηin hmex: 

===
310,0
018,0

щяжin

in
щmexin η

η
η 0,058 (5,8 %). 

Hidrointiqalın tənzimləyici drosselin hər iki açılma 
dərəcəsində aparılan sınaqların işlənməsi nəticələri müqayisə 
etmək üçün bir cədvəldə  Ə.3.3 göstərilib. 

Cədvəl Ə.3.3 
 

Drossellə tənzimlənən irəliləmə hərəkətli həcmi hidravlik 
intiqalın sınağının nəticələri 

 
Sınaqlar  Parametrlər 1 2 

1 3 4 2 

1 
Hidravlik intiqalın çıxış bəndinin 
(hidro-silindrin ştokunun) hərəkət 
sürəti v, m/san 

0,0358 0,0220 

2 Hidrosilindrin faydalı gücü  Nf, Vt 29 17,6 
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Əlavə 3 
6 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

1 3 4 2 

3 Hidrosilindrə daxil olan mayenin sərfi 
Qs = Qş , m3/san 0,380⋅10-3 0,233⋅10-3

4 Hidrosilindrin işlətdiyi güc Ns, Vt 618 240 

5 
Hidrosilindrdə güc itkisi ΔNs 
(hidrosilindrdə sürtünməyə sərf edilən 
güc), Vt 

589 222 

6 Qidalandırıcı nasosun valındakı güc 
 Nn v , Vt. 1399 1416 

7 Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  
m3/san 0,380⋅10-3 0,719⋅10-3

8 Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn , 
Vt 1190 1203 

9 Nasosda güc itkisi ΔNn Vt 209 209 
10 
    

İşçi mayenin hidroxətlərdə güc itkisi 
ΔNx, Vt 576 213 

11 Tənzimləyici drosselin açılma  
dərəcəsi x  0 0,675 

12 Tənzimləyici drosselin hidroxətlərində 
güc itkisi ΔNx dr, Vt 0 787 

13 Hidravlik intiqalının güc balansının 
qiymətlər arası nisbi fərq  

0,002 
(0,2%) 

0,086 
(8,6%) 

14 Hidravlik intiqalının ümumi 
 (tam) FİƏ ηin 

0,021 
(2,1%) 

0,013 
(1,3 %) 

15 Hidrointiqalın həcmi FİƏ   ηin həc 
0,491 

(49,1%). 
0,31 

(31%) 

16 Hidrointiqalın hidromexanik  
FİƏηin hmex 

0,043 
(4,3%) 

0,058 
(5,8%). 
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ƏLAVƏ  4 

7  SAYLI  LABORATORİYA  İŞİNİN  SINAQ   
TƏCRÜBƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİNƏ AİD   

NÜMUNƏVİ HESABLAMALAR 

 “Paralel  drossellə  tənzimlənən  fırlanma hərəkətli  həcmi  
hidravlik  intiqalın tədqiqi” 7 saylı laboratoriya işinin sınaq 
təcrübələrinin işlənməsinə  aid nümunə kimi 2 misal  ( x -in iki 
vəziyyət üçün: x  = 0 və x  ≠  0) göstərilib. 

1. Drosselin (6) tam bağlı vəziyyəti üçün (drosselin açılma 
dərəcəsi x  = 0; hidromühərrikin valında verilən yükdə (momentlə) – 
hidromühərrik  valının dövrlər sayı –  maksimaldır). 

Cədvəl Ə.4.1 

 Parametrlər Qiymət 

1 2 3 
1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V 218 

2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı cərəyan 
şiddəti I, A 7,8 

3 Elektrik mühərrikinin tələb etdiyi güc Ne.m, Vt 3400 
4 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa – 0,03 

5 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, 
MPa 3,85 

6 Diafraqmaya (9) girişdə mayenin təzyiqi pd1, 
MPa 0,195 

7 Diafraqmadan (9) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, 
MPa 0,019 

8 Hidromotorun (11) girişində təzyiq pm g, MPa 3,52 
9 Hidromotorun (11) çıxışında təzyiq pm ç, MPa 0,55 

10 Hidromotorun (11) və nasosun (15) dövrlər sayı   
nm, dövr/dəq 701 
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Əlavə 4 
7 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

 
1 2 3 
11 Yükləyici nasosun (15) giriş təzyiqi gnp′ , MPa – 0,02 
12 Yükləyici nasosun (15) çıxış təzyiqi çnp′ , MPa 0,96 

13 Diafraqmaya (19) girişdə mayenin təzyiqi p'd1, 
MPa 0,136 

14 Diafraqmadan (19) çıxışda mayenin təzyiqi p'd2, 
MPa  0,009 

Qeyd: Hesablamalarda istifadə olunan və cədvəldə göstərilməyən 
parametrlərin qiymətləri laboratoriya işinin izahatında verilib. 

a) Yükləyici nasosa aid hesablamalar: 

  1. Yükləyici nasosun verimi Q'n, m3/san təcrübə sınaqlardan 
tapılan yarımempirik düsturla tapılır: 

Q'n  = ( d2d1 pp ′−′95,0 )10-3 =  

= ( 009,0136,095,0 − )10-3 = 0,339 ⋅10-3   m3/san. 

Digər tərəfdən: 

(Q'n)'  = q'n·n'nη'n həc = 0,0325⋅10-3 
60
7010,94 = 0,356 ⋅10-3  m3/san 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 

339,0
356,0339,0)( −

=
′

′′−′
=

n

nn

Q

QQ
δ  = 0,05. 

2. Hidravlik intiqalın faydalı gücü (yükləyici nasosun valındakı 
güc) Nm v = N'n v , Vt: 

( ) ( )
86,0

10339,01002,096,0 36 −⋅⋅⋅+
=

′

′′−′
=′

n

nsnvn
vn

Qpp
N

η
 =  386 Vt . 
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7 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

b) Qidalandırıcı nasosa aid hesablamalar: 

3. Qidalandırıcı nasosu hərəkətə gətirən elektrik mühərrikin 
gücü, Vt: 

Ne.m = 3 ·İ·U = 3 · 7,8  · 218 = 2945 Vt. 

4. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn v , Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ = 2945⋅ 0,8 ⋅ 0,9 = 2120 Vt. 

5. Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  m3/san (ventil (6) tam bağlı 
vəziyyətdə) Qp = Qm, m3/san: 

Qp = Qm = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 = 

= ( 019,0195,005,1 − )10-3 = 0,441⋅10-3  m3/san. 

6. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt: 

Nn = Nn v ηn  = 2120 · 0,8 = 1696 Vt. 

Digər tərəfdən: 

(Nn)' = (pn v  – pn s) ·Qn = (3,85 + 0,03) 0,441 ⋅10-3 = 1711 Vt. 

Alınan qiymətlər yaxındır. 
7. Qidalandırıcı nasosda güc itkisi ΔNn: 

ΔNn = Nn v – Nn  = (1 – ηn)⋅Nn v =  (1 – 0,8)⋅2120 = 424 Vt. 

c) Hidravlik mühərrikə aid hesablamalar:  
8. Hidravlik mühərrikin maye sərfi digər tərəfdən, Q'm m3/san: 

Q’m  = qm·nm·(1/ηm həc) = 

= 0,0326⋅10-3 ·
60
701 (1/0,92) = 0,414⋅10-3 m3/san. 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 
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Əlavə 4 
7 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

10,0061,0
441,0

414,0441,0
≤=

−
=

′−
=

m

mm

Q

QQ
δ  

 9. Hidravlik mühərrikin valında fırladıcı moment: 

Mm 
70114,32

60386
2 ⋅⋅

⋅
=

⋅
=

m

vm

n

N

π
  = 5,26 Nm.            

10. Hidravlik mühərrikdə istifadə olunan güc Nm ,Vt:  

Nm  = Qm (pm g  – pm ç) =  0,441⋅10-3 (3,52 – 0,55) 106 = 1310 Vt. 

11. Hidravlik mühərrikdə güc itkisi ΔNm, Vt  

ΔNm = Nm – Nm v  = 1310 – 386 = 924 Vt . 

ç) Hidravlik xətlərə aid hesablamalar: 

12. İşçi mayenin hidroxətlərində güc itkisi ΔNx, Vt: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 =[(pn v  –  pm g) + (pm ç  – pat )] ⋅ Qa = 

= [(3,85 –  3,52) + (0,55  – 0 )] 106⋅ 0,441⋅10-3 = 388 Vt. 

13. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x = 0 

d) Hidravlik intiqala bütövlükdə aid hesablamalar: 

14. Hidravlik intiqalın güc balansını tərtib etmək üçün hidravlik 
intiqalda itkiləri nəzərə alıb qidalandırıcı nasosun valındakı gücünü 
N'n v hesablayaq:  

N'n v = Nm v  + (ΔNn + ΔNm  +ΔNx) = 

= 386 + (424 + 924  + 388) = 2122  Vt, 

və alınan qiyməti  Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ düsturdan tapılmış qiymətlə 
müqayisə edək: 
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7 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

10,0092,0
2338

21222338
≤=

−
=

′−
=

vn

vnvn

N

NN
δ  

 Qiymətlər arası nisbi fərq  ±10%-dən çox olmamalıdır. 
15. Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏ ηin: 

2338
386

===
vn

vm

in

fin
in N

N
N

N
η  = 0,17 (17%)  . 

16. Hidrointiqalın həcmi FİƏ ηin həc ((6) drosselinin tam bağlı 
halında)  : 

145010032,0
701100326,0

3

3

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

= −

−

е.мн

мm
щяжin нг

нгη  = 0,49 (49%). 

17. Hidrointiqalın hidromexaniki FİƏηin hmex: 

49,0
17,0

==
щяжin

in
щmexin η

η
η  = 0,35 (35%).  

18. Hidrointiqalın ötürmə əmsalı iin:  

1450
701

==
n

m
n
niin  = 0,483. 

19. Qidalandırıcı nasosun valındakı moment Mn v , Vt: 

Mn 14501432
602122

2 ⋅⋅
⋅

=
⋅

=
,n

vn

n

N

π
  = 13,96 Nm. 

20. Hidrointiqalın momentlərin transformasiya əmsalı Kin:  

9613
265
,
,

==
n

m
in M

M
K  = 0,377. 
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Əlavə 4 
7 saylı laboratoriya işinin sınaq təcrübələrinin işlənməsinə aid nümunəvi 

hesablamalar  
 

21. Hesablamaların dəqiqliyini yoxlamaq üçün hidrointiqalın 
ümumi FİƏ ηin aşağıdakı düsturla tapaq:  

ηin =  Kin · iin  = 0,377 · 0,483 = 0.182 (18%). 

Alınan qiymət əvvəlki tapılan qiymətə yaxındır 

2. Drosselin (6) açılmış vəziyyəti üçün (drosselin açılma 
dərəcəsi       x  ≠  0). 

Cədvəl Ə.4.2 

 Parametrlər Qiymət 

1 Elektrik şəbəkəsindəki gərginlik U, V 218 

2 Elektrik mühərrikinin qidalandırıcı cərəyan şiddəti 
I, A 5,1 

3 Elektrik mühərrikinin tələb etdiyi güc Ne.m, Vt 2300 
4 Qidalandırıcı nasosun (2) sorma təzyiqi pn s, MPa – 0,02 
5 Qidalandırıcı nasosun (2) vurma təzyiqi pn v, MPa 2,32 
6 Diafraqmaya (9) girişdə mayenin təzyiqi pd1, MPa 0,096 
7 Diafraqmadan (9) çıxışda mayenin təzyiqi pd2, MPa 0,002 
8 Hidromotorun (11) girişində təzyiq pm g, MPa 2,02 
9 Hidromotorun (11) çıxışında təzyiq pm ç, MPa 0,24 

10 Hidromotorun (11) və nasosun (15) dövrlər sayı   
nm, dövr/dəq 515 

11 Yükləyici nasosun (15) giriş təzyiqi gnp′ , MPa – 0,01 
12 Yükləyici nasosun (15) çıxış təzyiqi çnp′ , MPa 0,95 

13 Diafraqmaya (19) girişdə mayenin təzyiqi p'd1, 
MPa 0,038 

14 Diafraqmadan (19) çıxışda mayenin təzyiqi p'd2, 
MPa  0,006 

a) Yükləyici nasosa aid hesablamalar: 
  1. Yükləyici nasosun verimi Q'n, m3/san təcrübə yarımempirik 
düsturla tapılır: 
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Q'n  = ( d2d1 pp ′−′95,0 )10-3 =  

= ( 006,0038,095,0 − )10-3 = 0,169 ⋅10-3   m3/san. 

Digər tərəfdən: 

(Q'n)'  = q'n·n'nη'n həc = 0,0325⋅10-3 
60

315 0,94 = 0,160 ⋅10-3  m3/san 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 

169,0
160,0169,0)( −

=
′

′′−′
=

n

nn

Q

QQ
δ  = 0,053 ≈ 0,05. 

2. Hidravlik intiqalın faydalı gücü (yükləyici nasosun valındakı 
güc) Nin f  =  Nm v = N'n v , Vt: 

Nm v = 
( ) ( )

86,0
10161,01001,095,0 36 −⋅⋅⋅+

=
′

′′−′
=′

n

nsnvn
vn

Qpp
N

η
 =  

 = 180 Vt . 

b) Qidalandırıcı nasosa aid hesablamalar: 

3. Qidalandırıcı nasosu hərəkətə gətirən elektrik mühərrikin 
gücü, Vt: 

Ne.m = 3 ·İ·U = 3 · 6,1  · 218 = 2303 Vt. 

4. Qidalandırıcı nasosun valındakı güc Nn v , Vt: 

Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ = 2303⋅0,8⋅0,9 = 1658 Vt. 

5. Qidalandırıcı nasosun verimi ventil (6) tam bağlı 
vəziyyətdəkimi qəbul edirik: Qn = 0,441⋅10-3  m3/san. 

6. Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn ,Vt: 

Nn = (pn v  – pn s) ·Qn = (2,32 + 0,02) 0,441 ⋅10-3 = 1032 Vt. 

7. Qidalandırıcı nasosda güc itkisi ΔNn: 
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hesablamalar  
 

ΔNn = Nn v – Nn  = (1 – ηn)⋅Nn v =  (1 – 0,8)⋅1658 = 331 Vt. 

c) Hidravlik mühərrikə aid hesablamalar:  

8. Hidravlik mühərrikin maye sərfi Qm, m3/san: 

Qm = ( d2d1 pp −05,1 )10-3 = 

= ( 002,0096,005,1 − )10-3 = 0,321⋅10-3  m3/san. 

Hidravlik mühərrikin maye sərfi digər tərəfdən, Q'm m3/san: 

Qm  = qm·nm·(1/ηm həc) = 

= 0,0326⋅10-3 ·
60

515  (
92,0
1 ) = 0,304⋅10-3 m3/san. 

Alınan qiymətlər arası nisbi fərq: 

10,0053,0
321,0

304,0321,0
≤=

−
=

′−
=

m

mm

Q

QQ
δ  

9. Hidravlik mühərrikin valında fırladıcı moment: 

Mm 
31514,32

60180
2 ⋅⋅

⋅
=

⋅
=

m

vm

n

N

π
  = 5,45 Nm. 

10. Hidravlik mühərrikdə istifadə olunan güc Nm ,Vt:  

Nm  = Qm (pm g  – pm ç) =  0,321⋅10-3 (2,02 – 0,24) 106 = 570 Vt. 

11. Hidravlik mühərrikdə güc itkisi ΔNm, Vt  

ΔNm = Nm – Nm v  = 570 – 180 = 390 Vt . 

ç) Hidravlik xətlərə aid hesablamalar: 

12. İşçi mayenin hidroxətlərində güc itkisi ΔNx, Vt: 

ΔNx = ΔNx1 + ΔNx2 = [(pn v  –  pm g) + (pm ç  – pat )] ⋅ Qa = 
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= [(2,32 –  2,02) + (0,24  – 0 )] 106⋅ 0,321⋅10-3 = 173 Vt. 

13. Tənzimləyici drosselin açılma dərəcəsi x = 0 

x = 
441
120

=
n

dr

Q

Q  = 0,27 

14.  Tənzimləyici drosseldən axıdılan maye sərfi Qdr , m3/san : 

Qdr = Qn  – Qm = (0,441 – 321) ⋅10-3 = 0,120 ⋅10-3 m3/san. 

15. Tənzimləyici drosselin hidroxətlərində güc itkisi ΔNx dr,  Vt: 

ΔNx dr = (pn v – pat)⋅Qdr = (2,32 – 0) 106 ⋅0,120 ⋅10-3  = 278 Vt. 

d) Hidravlik intiqala bütövlükdə aid hesablamalar: 

16. Hidravlik intiqalın güc balansını tərtib etmək üçün hidravlik 
intiqalda itkiləri nəzərə alıb qidalandırıcı nasosun valındakı gücünü 
N'n v hesablayaq:  

N'n v = Nm v  + (ΔNn + ΔNm  +ΔNx +ΔNdr) = 

= 179 + (258 + 390 +173 +278) = 1280  Vt, 

və alınan qiyməti  Nn v = Ne.m⋅ηe.m⋅ cosϕ düsturdan tapılmış qiymətlə 
müqayisə edək: 

10,001,0
1290

12801290
≤=

−
=

′−
=

vn

vnvn

N

NN
δ  

 Qiymətlər arası nisbi fərq  ±10%-dan azdır. 
17. Hidravlik intiqalın ümumi (tam) FİƏ ηin: 

1290
180

===
vn

vm

in

fin
in N

N
N

N
η  = 0,14 (14%)  . 

18. Hidrointiqalın həcmi FİƏ  ηin həc: 
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145010032,0
315100326,0

3

3

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅

= −

−

е.мн

мm
щяжin нг

нгη  = 0,22 (22 %). 

19. Hidrointiqalın hidromexaniki FİƏηin hmex: 

22,0
14,0

==
щяжin

in
щmexin η

η
η  = 0,63 (63 %).  

22. Hidrointiqalın ötürmə əmsalı iin:  

1450
315

==
n

m
n
niin  = 0,217 

23. Qidalandırıcı nasosun valındakı moment Mn v , Vt: 

Mn 14501432
602122

2 ⋅⋅
⋅

=
⋅

=
,n

vn

n

N

π
  = 13,96 Nm. 

24. Hidrointiqalın momentlərin transformasiya əmsalı Kin:  

9613
265
,
,

==
n

m
in M

M
K  = 0,377. 

25. Hesablamaların dəqiqliyini yoxlamaq üçün hidrointiqalın 
ümumi FİƏ ηin aşağıdakı düsturla tapaq:  

ηin =  Kin · iin  = 0,377 · 0,483 = 0.182 (18%). 

Alınan qiymət əvvəlki tapılan qiymətə yaxındır 
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hesablamalar  
 

Cədvəl Ə.4.3 

Drossellə tənzimlənən fırlanma hərəkətli həcmi hidravlik 
intiqalın sınağının nəticələri 

 
Sınaqlar  Parametrlər 1 2 

1 Hidravlik intiqalın (hidromotorun) 
faydalı gücü  Nf, Vt 386 180 

2 Qidalandırıcı nasosun valındakı güc 
 Nn v , Vt. 2120 1290 

3 Qidalandırıcı nasosun verimi Qn,  
m3/san 0,441⋅10-3 0,441⋅10-3 

4 Qidalandırıcı nasosun faydalı gücü Nn, 
Vt 1696 1032 

5 Qidalandırıcı nasosda güc itkisi ΔNn Vt 424 258 
6 Hidromotorun maye sərfi Qm , m3/san 0,441⋅10-3 0,321⋅10-3 

7 Hidromotorun işlətdiyi güc Nm, Vt 1310 570 

8 Hidromotorun valında fırladıcı 
moment, Nm 5,26 5,45 

9 Hidromotorda güc itkisi ΔNm, Vt 924 391 

10 İşçi mayenin hidroxətlərində güc itkisi 
ΔNx, Vt 388 173 

11 Tənzimləyici drosselin açılma  
dərəcəsi x  0 0,27 

12 Tənzimləyici drosseldən axıdılan 
maye sərfi Qdr , m3/san 0 0,120 ⋅10-3

13 Tənzimləyici drosselin 
hidroxətlərində güc itkisi ΔNx dr, Vt 0 278 

14 Hidravlik intiqalın ümumi (tam) 
 FİƏ ηin  

0,17 (17%) 0,14 (14%) 

15 Hidrointiqalın həcmi FİƏ   ηin həc 0,49 (49%) 0,22 (22%)
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1 2 3 4 

16 Hidrointiqalın hidromexaniki FİƏ 
ηin hmex 

0,35 (35%) 0,63 (78%)

17 Hidrointiqalın ötürmə əmsalı iin 0,483 0,217 

18 Hidrointiqalın momentlərin 
transformasiya əmsalı Kin 

0,377  

 

200



ƏLAVƏ  5 
Bəzi mayelərin sıxlığı və kinematik özlülüyü  

(p = 0,1 MPa təzyiqində) 
Cədvəl Ə.5 

 

Maye Temperatur, 
°S 

Sıxlıq,  
kq/m3 

Özlülük, 
10-4 m2/san 

Benzin: 
Aviasiya 

 
20 

 
710...780 

 
0,004...0,005 

Avtomobil 20 690...760 0,0055...0,0075 

Benzol 20 870...880 0,0007 
4 1000 0,0157 

20 998 0,0101 
Distillə edilmiş su 
 
 
 80 972 0,0037 

Qliserin (susuz) 20 1260 8,7 
Dizel yanacağı 20 830...860 0,02...0,06 
Kerosin 20 790...860 0,025 
Mazut 80 880...940 0,43...1,2 
Aviasiya yağı 

MS-14 
 

100 
 

860 
 

0,14 
MS-20 100 870 0,205 
MK-22 100 880 0,22 
MS-20S 100 870 0,20 

Avtomobil yağı 
AS-6 

 
100 

 
860 

 
0,06 

AS-8 100 870 0,08 
AS- 10 100 870 0,10 
DS-8 100 860 0,08 
DS-11 100 880 0,11 
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Ə.5 cədvəlin davamı 
 

Maye Temperatur, 
°S 

Sıxlıq,  
kq/m3 

Özlülük, 
10-4 m2/san 

Motor yağı 
MT-14p 

 
100 

 
870 

 
0,135...0,145 

MT-16p 100 870 0,16...0,175 
MN-7,5 100 870 0,075 
MS-6 50 850 0,06 
M-20Q 100 870 0,20 

Sənaye yağı 
İ-5A 

 
50 

 
890 

 
0,04...0,05 

İ-8A 50 900 0,06...0,08 
İ-12A 50 880 0,10...0,14 
İ-25A 50 890 0,24...0,27 
İ-ZOA 50 890 0,28...0,33 
İ-40A 50 895 0,35...0,45 
İ-70A 50 910 0,65...0,75 
İ-100A 50 920 0,90...1,18 

AMQ-10 yağı 50 850 0,13 
Yağlar: 

Mil AU 
 

100 
 

890...900 
 

0,036 
Turbin TP-22 50 900 0,20...0,24 
Turbin TP-30 50 900 0,28...0,32 

          Turbin TP-46 50 900 0,44...0,48 
Transformator 50 880...890 0,09 

Neft 18 760...900 0,25...1,4 
Civə 15 13560 0,0011 
Skipidar 16 870 0,0183 
Etil spirti (susuz) 20 790 0,0151 
Çuqun 1300 7000 0,011 
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ƏLAVƏ  6 

Hidravlik avadanlıqların əsas nominal parametrləri 

 Hidravlik avadanlıqlar və hidrointiqal üçün nominal təzyiq, işçi 
həcm, fırlanma tezliyi, maye sərfi, şərti keçid və tutum əsas parametrlər 
sayılır. 

 Nominal pnom təzyiqi elə ən böyük izafi təzyiqdir ki, qurğu bu təzyiqə 
təyin olunmuş resurs (işləmə müddəti) ərzində öz parametrlərini müəyyən 
olunmuş normalar həddində saxlamaqla işləyir. DÜİST 12445-80-a uyğun 
olaraq nominal təzyiq (MPa) aşağıdakı sıradan seçilir: 
 

0,1  0,16  0,25  0,4  0,63  
1  1,6  2,5  4  6,3  

10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 
100 125 160 200 250      

 Nominal təzyiqi 0,1 MPa-a qədər olan qiymətləri R5 sırası ilə, 250 
MPa-dan yuxarı isə QOST 8032-56 nın R10 sırasına üstünlük verilir. 
Təcrübədə daha iki təzyiq məfhumu – maksimal və pik təzyiqindən 
istifadə olunur. 

 Maksimal təzyiq pmax – nominal təzyiqi aşan və hidroavadanlığın 
periodik işləməsi mümkün olan ən böyük işçi təzyiqdir. 

 Pik təzyiqi pn – qoruyucu qurğunun dinamik xarakteristikası ilə 
müəyyən edilən, axına ani müqavimət göstərildikdə qısa müddətə ortaya 
çıxan maksimal təzyiqdir. 
 Hidroavadanlıq qermetikliyə 1,25 pnom –dan az olmayaraq, 
möhkəmliyə isə 1,5 pnom maksimal təzyiqində yoxlınılır. Hidroavdanlığı 
ehtiyat möhkəmliyinə yoxlamaq üçün, onu nominal təzyiqdən 3-5 dəfə çox 
olan, yəni pdah ≥3 pnom, dağıdıcı təzyiqində sınaqdan keçirirlər. Dağıdıcı 
təzyiqdə sınaqdan keçmiş hidroavdanlıq istismara buraxılmır. 

 Nominal işçi həcmi qn (həcmi nasosların, nasos mühərrik və 
hidromühərriklərin əsas parametri) forma və deformasiya xətaları nəzərə 
alınmadan hesablanmış hesabi işçi həcmdir. Nominal işçi həcm (sm3) 
aşağıdakı sıradan (Beynəlxalq İSO 3662 standartına uyğun DÜİST 13824-
80) seçilir: 
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ƏLAVƏ  6 
Hidravlik avadanlıqların əsas nominal parametrləri 

 
1;                1,25;          1,6;             2;                2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8;  
10; (11,2);   12,5;  (14); 16;    (18); 20; (22,4); 25; (28); 32;  

(36); 40; (45); 50; (56); 63; (71); 80; (90);  
100; (112); 125; (140); 160; (180); 200; (224); 250; (280);320; (360); 

400; (450); 500; (560); 630; (710); 800; (900);  
1000; (1120); 1250; (1400); 1600; (1800); 2000; (2240); 2500; 

(2800); 3200; (3600); 4000; (4500); 5000; (5600); 6300; (7100); 8000; 
(9000).  

Mötərizəsiz göstərilmiş ədədlər əsas sıraya, mötərizədə göstərilmiş 
ədədlər isə əlavə sıraya aiddir. Nominal işçi həcm seçilərkən əsas sıraya 
üstünlük verilməlidir. Nominal həcm 1 sm3-a qədər olduqda DÜİST 8032-
56-dan R10 sırasına görə, 3000 sm3-dan artıq olduqda R20 sırasında 
üstünlük verilən qiymətlər seçilir. Bu halda R10 sırasına üstünlük verilir. 
Nominal işçi həcmlərin həqiqi qiymətləri göstərilənlərdən ±3%-dən çox 
fərqlənməməlidir. 

 
Nominal fırlanma tezliyi nnom -  təyin olunmuş normalar həddində öz 

parametrlərini saxlamaqla,müəyyən olunmuş iş müddəti vaxtı ərzində, ən 
böyük fıfrlanma tezliyidir. Hidromaşının nominal fırlanma tezliyinin 
(dövr/dəq) qiyməti aşağıdakı sıradan (DÜİST 12446-80) seçilir: 

 
       0,6    0.96  
1,50   2,40  3,78  6,0    9,6  
15,0   24,0  37,8  60  75  96 120 
150  192  240 300 378 480 600  750  960 1200 
1500 1920  2400 3000 3780 4800 6000  500  9600  12000 

15000 19200  24000        
 
 Elektrik mühərriki intiqallı nasoslar üçün uyğun elektrik 
mühərrikinin nominal fırlanma tezliyi qəbul oluna bilər. 
 Hidroxət və hidroaparatların nominal sərfi Qnom - müəyyən özlülü 
işçi mayenin təyin edilmiş təzyiq fərqində sərfidir. DÜİST 13825-80 (ST 
SEV 520-77) uyğun olaraq nominal sərf (dm3/dəq) aşağıdakı sıradan 
seçilir: 

1;                        1,6;                  2,5;    3,2;    4;     5;      6,3,      8,  
10;             15,5,  16;      20,      25;      32,     40;   50;    63;       80;  
100;   125;          160;    200;     250;    320;   400; 500,  630;     800,  
1000; 1250;        1600;  2000;   2500. 

204



ƏLAVƏ  6 
Hidravlik avadanlıqların əsas nominal parametrləri 

 
1 l/dəq-yə qədər olan nominal sərflərin DÜİST 80332-56-da R5 

sırasından, 2500 l/dəq çox olduqda R10 sırasında üstünlük verilən 
ədədlərdən seçilir. 

Şərti keçid Dy – hidravlik qurğu kanalının xarakterik keçid kəsiyinin 
və yaxud birləşdirilən boru kəmərinin keçid kəsiyinin sahəsinə bərabər 
olan, çevrənin təyin olunmuş diametrlər sırasında yaxın qiymətlərə qədər 
yuvaqlarlaşdırılmış qiymətidir. 

Şərti keçid (mm), DÜİST 165216-90-dan aşağıdakı sıradan seçilir: 
 
1,0;             1,6;   2,0;   2,5;  3,0;  4,0;  5,0;   6,0;   8,0;  
10;    12;     16;    20;   
100;  125;   160;  200;  250. 
1 mm-ə qədər olan şərti keçid qiymətləri DÜİST 6636-69, Ra 5 

sırasında, 250 mm-dən çox olduqda normal xətti ölçülər Ra10 sırasından 
seçilir. 

İstismar  prosesində işçi boşluğu dolduran ən böyük maye həcminə 
kondisionerlərin işçi mühitin (hidroçən, hidroakkummulyator, istilik 
ötürücüləri və təmizləyicilər) nominal tutumu deyilir. Nominal Vnom 
tutumu dm3-la aşağıdakı sıradan (DÜİST 12448-80) seçilir: 

 
         0,4;               0,63;  

1,0;                    1,6;                   2,5;               4,0;               6,3;  
10,0;                  16,0;                 25,0,             40;                 63, 
100;     125;       160;      200;     250;    320;   400;    500,    630,   800,  
1000;   1250,     1600;    2000;   2500; 3200; 4000;   5000;  6300; 8000;  
10000; 12500;   16000; 20000; 25000. 
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ƏLAVƏ 7 

BEYNƏLXALQ  ÖLÇÜ  VAHİDLƏRİ (SI) 

Müxtəlif sistemlərin vahidlər arası  əlaqələri.  

1963-cü il yanvarın 1-dən dünyanın əksər ölkələrində  beynəlxalq  ölçü  vahidlər sistemi (SI) qəbul 
edilmişdir. Bu ölçü  vahidlər sistemi əsas vahidləri − metr, kiloqram (kütlə), saniyə, amper, Kelvin dərəcəsi. 

İngiltərədə və ABŞ-da  bu vaxta kimi ənənəvi qeyri-metrik  ölçü  vahidlərindən istifadə olunur.  

Cədvəl Ə.7.1 
Müxtəlif sistemlərin ölçü vahidlərini Beynəlxalq  ölçü  vahidlərinə  çevirmək üçün cədvəl 

 
Ölçmə vahidin şərti işarəsi  

Parametrlər Ölçü vahidi 
azərbaycanca latınca və ya 

ingiliscə rusca 
BS ölçü vahidlə 

qiyməti  

Saniyə san s сек 1 san 
Dəqiqə dəq min мин 60 san 

Zaman 

Saat saat h ч 3600 san 
Paskal Ν/m2 (Pa) Ν/m2 Η/м2 (Па) 1 Pa 
Bar bar bar бар 105 Pa 

Təzyiq 

Texniki atmosfer at 
 

at və ya 
kgf/cm2 

am  və ya 
кгс/ см2; 
кГ/ см2 

9,80665 ·104 Pa 

206



 Ə.7.1 cədvəlinin davamı 
Ölçmə vahidin şərti işarəsi  

Parametrlər Ölçü vahidi 
azərbaycanca latınca rusca 

BS ölçü vahidlə 
qiyməti  

Fiziki atmosfer atm atm атм 1,01324·105 Pa 
Millimetr  civə sütunu mm civə süt. mm Hg мм рт. ст. 133,322 Pa 
Millimetr  su sütunu  mm su süt. mm H2O мм вод. ст. 9,80665 Pa 
Funt-qüvvə bölünsün   
kvadrat fut − lbf/ft2 − 47,8803 Pa 

funt-qüvvə bölünsün  
kvadrat düym  − lbf/in2 − 6894,76 Pa 

Fut su sütunu − ft H20 − 2989,07 Pa 
Düym su sütunu − in H2O − 249,089 Pa 

Düym civə  sütunu − in Hg − 3386,39 Pa 

Təzyiq 

Pyeza − t/( m·s2) т /(м ·сек2) 1000 Pa 
Metr m m м 1 m 
Yard − yd − 0,9144 m 
Fut − ft − 0,3048 m 

Məsafə 

Düym − in − 0,0254 m 
Kütlə Kiloqram kq kg кг 1 kq 
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Ə.7.1 cədvəlinin davamı 
Ölçmə vahidin şərti işarəsi  

Parametrlər Ölçü vahidi 
azərbaycanca latınca rusca 

BS ölçü vahidlə 
qiyməti  

Funt (ticarət)  (16 
unsiya, 256 dirhəm, 
17000 gran) 

− lb (UK) 
Ib (US) − 0,4536 kq 

Gran − gr − 64,7989·10−6 kq 
Unsiya (ticarət) − oz − 28, 3495·10−3 kq 
Ton (uzun) − ton − 1016,05 kq 
Ton (qısa)  − sh.ton − 907,185 kq 
Troya unsiyası  − oz tr − 31, 1035·10−3 kq 
Aptek unsiyası − oz apoth − 31, 1035·10−3 kq 
Sentner  (uzun) − cwt − 50,8023 kq 

Kütlə 

Sentner  (qısa) − sh-cwt − 45,3592 kq 
Vatt Vt W Вт 1 Vt 
At qüvvəsi 

 − − л. с. 735,499 Vt 
(75 kQ·m /san) 

Fut- paundal saniyədə − ft·pdl /s − 0,0421 Vt 
Fut - funt qüvvə 
saniyədə    − ft·lbf /s − 1.3558 Vt 

At qüvvəsi (ingilis) − hp − 745,7 Vt 

Güc 

Britaniya istilik vahidi 
saatda − Btu / h − 0,2931Vt 
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Ə.7.1 cədvəlinin davamı 
Ölçmə vahidin şərti işarəsi  

Parametrlər Ölçü vahidi 
azərbaycanca latınca rusca 

BS ölçü vahidlə 
qiyməti  

Nyuton-metr N·m N·m Hм 1 N·m 
Kiloqram qüvvə-metr kqq·m; kQ·m kgf·m кгс·м; 

к Г ·м 9,8066 N·m 

Qüvvə 
momenti 

Funt qüvvə fut  lbf·ft  1,3558 N·m 
Kub-metr m3 m3 м3 1 m3 
Kub-santimetr sm3 cm3 см3 10−6 m3 
Litr l l л 1,00003·10−3 m3 
Kub yard − yd3 − 0,7645 m3 
Kub fut − ft3 − 0,0283 m3 
Kub düym − in3 − 16,3871 sm3 
Qallon  (ingilis) − gal (UK); − 0,0045 m3 
Pinta (ingilis) − pt (UK) − 568,261 sm3 
Maye unsiyası (ingilis) − fl.oz (UK) − 28,413 sm3 
Qallon  (ABŞ) − gal (US) − 0,00378543 m3 
Maye pinta (ABŞ) − lig.pt (US) − 473,179 sm3 
Maye  unsiya (ABŞ) − fl.oz (US) − 29,5737 sm3 

Həcm 

Neft bareli (ABŞ)  − − − 0,158988 m3 
Kvadrat-metr m2 m2 м2 1 m2 
Kvadrat-santimetr  sm2 cm2 см2 10−4  m2 

Sahə 

Kvadrat-yard − yd2 − 0,836127 m2 
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Ə.7.1 cədvəlinin davamı 
Ölçmə vahidin şərti işarəsi  

Parametrlər Ölçü vahidi 
azərbaycanca latınca rusca 

BS ölçü vahidlə 
qiyməti  

Kvadrat fut − ft2 − 0,092903 m2 Sahə 
Kvadrat düym − in2 − 6,4516 с sm2 
Kiloqram bölünsün 
kub-metr kq / m3 kg/m3 кг/ м3 1 kq/m3 

Kiloqram qüvvə saniyə 
kvadrat bölünsün metr 
üstə 4  

kqq·s2 /m4; 
kQ·s2 /m4 kgf·s2 /m4 кгс · сек2 /m4;

кГ · сек2 /m4 9,80665 kq/m3 

Sıxlıq (həcmi 
kütlə) 

Funt   bölünsün  kub-
fut − Ib/ft3 − 16,0185 kq/m3 

Coul C J Дж 1 С (1 N·м) 
Kiloqram qüvvə - metr kqq·m; 

kQ·m kgf·m кгс·м4; 
кГ·м4 9,8066 C 

Vatt-saat Vt·saat W·h Вт·ч 3,6·103C 
Fut- paundal − ft·pal − 0,0421 C 

İş, enerji 

Fut - funt-qüvvə − ft·lbf − 1,3558 C 
Kub-metr saniyədə  m3/ san m3/ s м3/сек 1 m3/ san 
Kub-santimetr 
saniyədə sm3 /san cm3 /s см3 /сек 1·10−6 m3/ san 

Litr dəqiqədə l/ dəq l/ min л /мин 16,667·10−6  m3/ san 

Sərf 

Kub fut dəqiqədə − ft3 /min − 471,947·10−6 m3/ san 
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Ə.7.1 cədvəlinin davamı 
Ölçmə vahidin şərti işarəsi  

Parametrlər Ölçü vahidi 
azərbaycanca latınca rusca 

BS ölçü vahidlə 
qiyməti  

Qallon  (ingilis) 
dəqiqədə − gal (UK) /min − 75, 768·10−6  m3/ san Sərf 

Qallon  (ABŞ) 
dəqiqədə  − gal (US)/ min − 63,0905·10−6  m3/ san 

Nyuton N N H 1N (l kq·m /san2) 
Kiloqram-qüvvə kqq; kQ kgf кгс; кГ 9,8066 N 
Paundal − pdl − 0,1382 N 

Qüvvə, çəki 

Funt- qüvvə − Ibt − 4,4482 N 
Metr saniyədə  m/san m/s м/сек 1 m/san Sürət 
Fut saniyədə  − ft/ s − 0,3048 m/san 
Nyuton bölünsün kub-
metr N /m3 N /m3 H/м3 1 N/м3 

Qram-qüvvə bölünsün 
santimetr-kub qq/sм3 − гс/см3 9 ,8066·103 N/м3 

Kiloqram-qüvvə 
bölünsün metr-kub  

kqq /м3; 
kQ /м3 kgf/ m3 kгс/м3; kГ/м3 9,8066 N/м3 

Xüsusi çəki 

Funt- qüvvə bölünsün 
kub-fut  − Ibf /ft3 − 157,087 N/м3 

Təcil Metr bölünsün saniyə 
kvadratda m/san2 m/ s2 м/сек2 1 m/san2 
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Ə.7.1 cədvəlinin davamı 
Ölçmə vahidin şərti işarəsi  

Parametrlər Ölçü vahidi 
azərbaycanca latınca rusca 

BS ölçü vahidlə 
qiyməti  

Təcil Fut  bölünsün saniyə 
kvadratda − ft / s2 − 0,3048 m/san2 

Kelvin dərəcəsi К К, deg К, град 1 K 
Selsi dərəcəsi °S °С, deg °С, град T  Κ = t°C+273,15 
Renkin dərəcəsi − °R − Τ  Κ = (9/5) t°R 

Farenqeyt dərəcəsi − °F − Τ  Κ =(9/5) x 
x (t°F-32) +273,15 

Temperatur 

Reomür dərəcəsi − °Rm − Τ  Κ = (5/4) t° Rm + 
+273,15 

Coul C J Дж 1 C 
Kilokalori kkal kcal ккал 4, 1868·103 C 

İstilik miqdarı 

Britaniya istilik vahidi − Btu − 1055,06 C 
İstilik vermə 
əmsalı  

Vatt bölünsün metr 
kvadrat-dərəcə Vt /(m2·dər) W /(m2·deg) Вт /(м2·град) 1Vt /(m2·dər) 

Kilokalori bölünsün 
metr kvadrat -saat-
dərəcə 

kkal/ 
(m2·saat·dər) kcal/ (m2·h ·deg) ккал /(м2·ч· 

град) 1,1630 Vt /(m2·dər) 
İstilik ötürmə 
əmsalı 

Britaniya istilik vahidi 
bölünsün saniyə - 
kvadrat fut - Far. dər. 

− Btu/(s·ft2 ·deg F) − 20441,7  Vt /(m2·dər) 
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Ə.7.1 cədvəlinin davamı 
 

Ölçmə vahidin şərti işarəsi  
Parametrlər Ölçü vahidi 

azərbaycanca latınca rusca 
BS ölçü vahidlə 

qiyməti  

Vatt bölünsün metr -
dərəcə  Vt/ (m·dər) W/(m·deg) Вт /(м· град) 1 Vt/ (m·dər) 

Kilokalori bölünsün 
metr -saat-dərəcə 

kkal/(m·saat· 
dər) kcal/(m· h · deg) ккал/ 

(м·ч·град) 1,1630 Vt /(m·dər) 

İstilik keçirmə 
əmsalı  

Britaniya istilik vahidi 
bölünsün saniyə - fut-
Farenqeyt dərəcəsi 

− Btu /(s·ft·deg F) − 6230,64 Vt /(m·dər) 

Metr-kvadrat bölünsün 
saniyə  m2/san m2/s м2/сек 1 m2/san Temperatur 

ötürmə əmsalı  
Fut-kvadrat bölünsün 
saniyə  − ft2/ s − 0,0929 m2/san 

Coul bölünsün 
kiloqram-dərəcəyə C/(kq ·dər) J/(kg· deg) Дж/(кг·град) 1C/(kq ·dər) 

Kilokalori bölünsün 
kiloqram-dərəcəyə  kkal/ (kq·dər) kcal/ (kg·deg) ккал/(кг·град) 4,1868·103 C/(kq ·dər) 

Xüsusi istilik 
tutumu 

Britaniya istilik vahidi 
bölünsün funt -
Farenqeyt dərəcəsi  

− Btu / (Ib-deg F) − 4186,8 C/(kq ·dər) 
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Ə.7.1 cədvəlinin davamı 
 

Parametrlər Ölçü vahidi Ölçmə vahidin şərti işarəsi  BS ölçü vahidlə 
qiyməti  

Nyuton-saniyə 
bölünsün metr kvadrat N·san / m2 N·s/ m2 Н·сек/ м2 

Kiloqram bölünsün 
metr-saniyə kq / m·san kg / m·s кг / м·сек 

1 kq / m·san  

Pz Pz Пз 0,1 N·san / m2 

Dinamik 
özlülük əmsalı 

Puaz 
sPz sPz cПз 0,01 Pz =  

= 0,001 N·san / m2 
Metr kvadrat bölünsün 
saniyə m2/ san  m2/s м2/сек 1 m2/ san 

St St Ст 1· 10–4 m2/ san 
Stoks 

sSt sSt cСт 1·10–6 m2/ san 

Kinematik 
özlülük əmsalı 

Enqler dərəcəsi oE oE oE 
)E)1/(-E)(1( 7,6

10 /san)(m
3oo

6-2

×

×=ν  
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ƏLAVƏ 8 

Hidravlik  intiqallar və hidroavtomatika üzrə qısa   
Rus - Azərbaycan - İngiliscə lüğət 

 
Rusça Azərbaycanca İngiliscə 

Адиабатический процесс  Adiabatik proses Adiabatic process 
Аксиально-поршневой 
гидромотор  

Aksial-porşenli 
hidromotor 

Axial-piston motor 

Аксиально-поршневой насос  Aksial-porşenli nasos Axial-piston pump 
Армированная манжета  Armirləşdirilmiş manjet Reinforced lip-type seal 
Бескассетная манжета –  Kasetsiz manjet Ress-fit seal 
Бесконтактное уплотнение  Kontaktsız kipləşdirici Non-contact seal 
Брызговое кольцо, брызговик  Sıçradıcı həlqə  Splash ring 
Бульдозер  Buldozer Dozer, bulldozer 
Вакуум-насос  Vakuum-nasos Vacuum pump 
Вентилятор  Ventilyator Fan 
Винтовой гидромотор  Vintli hidromotor Screw motor 
Винтовой насос  Vintli nasos Screw pump 
Влажность  Nəmlik (rütubət) Humidity 
Влажность воздуха  Hava nəmliyi Atmospheric humidity 
Войлочное уплотнение  Keçəli kipləşdirici Felt seal 
Всасывающая линия  Sorma xətti Intake line 
Вязкость  Özlülük Viscosity 
Гидравлическая фрикционная 
муфта  

Hidravlik friksion  
    mufta 

Oil-actuated friction 
clutch 

Гидравлический привод, 
гидропривод  

Hidravlik intiqal, 
hidrointiqal 

Hydraulic power drive 

Гидравлическое  
сопротивление  

Hidravlik müqavimət Hydraulic resistance 

Гидроаккумулятор  Hidroakkumulyator Hydraulic accumulator 
Гидроаппарат  Hidravlik aparat, 

hidroaparat 
Hydraulic control valve 

Гидродинамический привод  Hidrodinamik intiqal  Hydrodynamic power 
drive 

Гидролиния, линия,  
магистраль  

Hidravlik xətt, boru 
kəməri 

Hydraulic line, line 

Гидромотор  Hidromotor  Hydraulic motor 
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Rusça Azərbaycanca İngiliscə 

Гидропреобразователь, 
преобразователь давления  

Hidravlik çevirici, 
hidravlik təzyiq 
çeviricisi 

Hydraulic transformer 

Гидрораспределитель  Hidravlik paylayıcı Hydraulic distribution 
valve 

Гидростатическое давление  Hidrostatik təzyiq Hydrostatic pressure 
Гидроцилиндр, 
гидравлический цилиндр; 
цилиндр  

Hidravlik silindr, 
hidrosilindr 

Hydraulic cylinder 

Градиент скорости потока  Axın sürətinin 
qradiyenti 

Flow velocity gradient 

Грейдер  Qreyder (Motor) grader 
Грузовой гидроаккумулятор  Yük 

hidroakkumulyatoru 
Weighted hydraulic 

accumulator 
Гусеничный трактор  Tırtıllı traktor Crawler tractor 
Давление  Təzyiq Pressure 
Двигатель внутреннего 
сгорания  

Daxili yanma  
    mühərriki 

Combustion engine 

Дренажная линия  Axıdıcı xətt  Drain line 
Дросселирование  Drosselləmə Throttling 
Дроссель  Drossel Throttle 
Жидкость  Maye Liquid 
Золотник  Zolotnik Spool valve, slide valve 
Игольчатая маслёнка  İynəli yağdan Needle-valve drip-feed 

oilier 
Изобарический процесс  İzobarik proses Constant-pressure 

process 
Изотермический процесс  İzotermik proses Isothermal process 
Изохорический процесс  İzoxorik proses Isovolumic process 
Индустриальное масло  Sənaye sürtgü yağı Industrial oil 
Испарение  Buxarlanma Evaporation 

vaporization 
Истечение жидкости  Mayenin (dəlikdən) 

axması 
Outflow 

Кальциевый пластичный 
смазочный материал, 
кальциевая смазка, солидол  

Solidol, sodium plastik 
sürtgü 

Lime-soap grease 
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Rusça Azərbaycanca İngiliscə 

Капельное смазывание, 
капельная смазка  

Damcılı yağlama, 
damcılı sürtgü 

Drip-feed lubrication 

Капилляр  Kapillyar Capillary tube 
Кинематическая вязкость  Kinematik özlülük  Cinematic viscosity 
Кипение  Qaynama Boiling 
Клапан  Klapan Seat valve 
Клапан давления  Təzyiq klapanı Pressure control valve 
Колёсный трактор  Çarxlı traktor Wheel (-type) tractor 
Коловратный гидромотор  Rotorlu hidromotor Rotary abutment motor 
Коловратный насос  Hərlənən nasos Rotary abutment pump 
Колпак-заглушка  Tıxac Bonnet 
Компрессор  Kompressor Air compressor 
Конвективный теплообмен  Konvektiv istilik ötürməConvection of heat 
Конденсация  Kondensasiya 

(mayeləşmə) 
Condensation 

Контактное уплотнение  Kontaktlı kipləşdirici Contact seal 
Коэффициент динамической 
вязкости, динамическая 
вязкость  

Dinamik özlülük əmsalı Dynamic coefficient of 
viscosity 

Коэффициент линейного 
расширения  

Xətti genişlənmə əmsalı Coefficient of lineal 
expansion 

Коэффициент объемного 
расширения  

Həcmi  genişlənmə 
əmsalı 

Coefficient of cubical 
expansion 

Коэффициент сопротивления  Müqavimət əmsalı Resistance coefficient 
Коэффициент 
теплопроводности  

İstilikkeçirmə əmsalı Thermal conductivity 

Кран  Kran Rotary valve 
Крест  Xaç, dördağızlı boru Cross 
Кристаллизация  Kristallaşma Crystallization 
Лабиринтное уплотнение  Labirintli kipləşdirici Labyrinth seal 
Ламинарный поток  Laminar axın Laminar flow, 

streamline flow 
Лобовое сопротивление  Qarşı müqavimət Drag 
Лопаточный (пластинчатый) 
насос  

Lövhəli nasos Vane pump, wing pump

Лопаточный гидромотор  Lövhəli hidromotor Impeller-type hydraulic 
motor 
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Rusça Azərbaycanca İngiliscə 
Лучистый теплообмен  Şüalı (şüalanma ilə) 

istilik ötürmə 
Radiation 

Мазеудерживающее кольцо  Yağ saxlayan həlqə Grease-retaining ring 
Манжетное уплотнение, 
манжета  

Manjetli kipləşdirici, 
manjet 

Lip-type seal 

Манометр  Manometr Pressure gage, 
manometer 

Марка масла  Yağın markası Oil grade 
Маслораспределитель  Yağ paylayıcısı Oil distributor 
Масляная ванна  Yağlama vannası Oil bath 
Масляный туман  Yağ dumanı Oil mist 
Масляный фильтр  Yağ filtri, yağ süzgəci Oil strainer 
Мембранный цилиндр, 
мембранная камера  

Membranlı (araqatlı) 
silindr (kamera) 

Diaphragm actuator 

Мениск  Menisk Meniscus 
Молот двойного действия  İki təsirli mexaniki çəkicDouble-acting hammer 
Молот простого действия, 
падающий молот  

Sadə təsirli mexaniki 
çəkic 

Single-acting hammer, 
drop hammer 

Напор  Basqı Head 
Напорная линия, 
нагнетательная линия  

Vurma xətti Pressure line 

Напорный клапан  Basqı klapanı Relief valve 
Насос  Nasos Pump 
Насос с постоянной подачей, 
насос постоянной 
производительности,  

Sabit verimli nasos  Constant-displacement 
pump 

Насос с регулируемой 
подачей  

Verimi tənzimlənən 
nasos 

Variable-displacement 
pump 

Насос-мотор  Nasos-motor Pump-motor 
Насыщенный пар  Doymuş buxar Saturated vapor 
Натриевый пластичный 
смазочный материал, 
натриевая смазка, консталин 

Konstalin, natrium 
plastik sürtgü 

Sodium-soap grease 

Нерегулируемый 
    гидромотор  

Tənzimlənməyən 
hidromotor 

Constant-speed 
hydraulic motor 

Ниппель  Nippel Shoulder nipple 
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Rusça Azərbaycanca İngiliscə 

Обратный клапан  Əks klapan Check valve 
Объемный гидромотор  Həcmi hidromotor  Hydraulic actuator 
Объемный гидропривод 
гидростатический привод  

Həcmi hidrointiqal, 
hidrostatik intiqal 

Hydrostatic power 
drive 

Объёмный насос  Həcmi nasos Positive-displacement 
pump 

Пар  Buxar Vapor (vapor) 
Плавление  Ərimə Fusion melting 
Пластинчатый гидромотор  Lövhəli hidromotor Vane motor 
Пластинчатый насос  Lövhəli nasos Vane pump 
Пластинчатый поворотный 
гидродвигателя  

Lövhəli dönən 
hidromühərrik 

Vane-type limited  
rotary hydraulic  motor 

Пластичный смазочный 
материал, консистентная 
смазка, мазь  

Qatı plastik sürtgü Grease 

Плунжерный цилиндр  Plunjerli silindr Plunger cylinder 
Пневматическая фрикционная 
муфта  

Pnevmatik friksion 
mufta 

Air-actuated friction 
clutch 

Пневматический привод, 
пневмопривод  

Pnevmatik intiqal, 
pnevmointiqal  

Pneumatic power drive 

Пневмомотор  Pnevmatik motor, 
pnevmomotor 

Pneumatic motor 

Пневмораспределитель  Pnevmatik paylayıcı Pneumatic distribution 
valve 

Пневмоцилиндр, 
пневматический цилиндр, 
цилиндр  

Pnevmatik silindr, 
pnevmosilindr 

Pneumatic cylinder 

Поворотный гидродвигатель, 
моментный гидроцилиндр, 
гидроквадрант  

Dönən hidromöhərrik, 
momentli 
hidrosilindr, 
hidrokvadrant 

Limited rotary 
 hydraulic motor 

Подача насоса, 
производительность насоса  

Nasosun verimi, 
məhsuldarlığı 

Pump capacity 

Подъемная сила  Qaldırıcı qüvvə Lift force 
Поршень  Porşen, piston Piston 
Поршневая полость  Piston boşluğu Head end of cylinder 
Поршневой поворотный 
гидродвигатель  

Porşenli (pistonlu) 
dönən hidromühərrik

Piston-type limited 
rotary motor 
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Потеря давления  Basqı itkisi (düşküsü) Pressure loss 
Поток  Axın Flow 
Предохранительный клапан  Qoruyucu klapan Safety valve 
Присадка к маслу  Yağ aşqarı Oil additive 
Пробка-заглушка  Probka, tıxac Male pipe plug 
Прокладка  Ara qat Gasket 
Пружинный гидроаккумулятор Yaylı 

hidroakkumulyator 
Spring-loaded  
hydraulic accumulator 

Рабочее окно  İşçi pəncərə (dəlik) Orifice 
Радиально-поршневой 
гидромотор  

Aksial-porşenli 
hidromotor 

Radial-piston motor 

Радиально-поршневой насос  Radial-porşenli 
hidromotor 

Radial-piston  
pump 

Разрезное кольцо  Kəsik həlqə Split ring 
Распределитель  Paylayıcı Distribution valve 
Распылитель  Səpələyici, tozlandırıcı Oil atomizer 
Регулировка подачи масла  Yağ veriminin 

tənzimlənməsi 
Oil feed adjustment 

Регулируемый гидромотор  Tənzimlənən 
hidromotor 

Variable-speed  
hydraulic motor 

Редукционный клапан  Reduksiya (reduksion) 
klapanı 

Pressure reducing  
valve 

Ресивер  Resiver Air receiver 
Ручная маслёнка  Əl yağdanı Oil can 
Ручное смазывание, ручная 
смазка  

Əllə yağlama Manual lubrication 

Самосвал  Özüboşaldan  
(yük maşını) 

Dump(-body) truck 

Сгуститель, загуститель  Qatılaşdırıcı Thickener 
Седёлка  Oturacaq Cross-over (saddle) 
Сжижение газа  Qazın mayeləşdirilməsi Liquefaction of gas 
Сила вязкого трения  Özülü sürtünmə qüvvəsi Force of viscous friction
Сифон  Sifon Siphon 
Скоростной напор, 
динамический напор  

Sürət basqısı, dinamik 
basqı 

 Kinetic head 

Скрепер  Skreper Scraper 
Сливная линия  Axıtma xətti Return line 
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Смазочная точка  Yağlama nöqtəsi Lubrication point 
Смазочная трубка  Yağlayıcı borucuq Oiling pipe 
Смазочное масло, жидкая 
смазка  

sürtgü yağı, maye sürtgüOil 

Смазочный материал, смазка  sürtgü materialı, sürtgü Lubricant 
Смазочный насос  Yağlayan nasos,  

yağlayıcı nasos 
Lubrication pump 

Смазывание масляным 
туманом, смазка 
распылением  

Yağ dumanı ilə yağlama,
tozlandırma ilə 
yağlama 

 Oil-mist lubrication 

Смазывание погружением, 
смазка погружением  

Batırma üsulu  
ilə yağlama 

Bath lubrication 

Смазывание разбрызгиванием, 
смазка разбрызгиванием  

Sıçralatma ilə yağlama Splash lubrication 

Смазывание, смазка  Yağlama, sürtgü Lubrication 
Соединительная гайка  Birləşdirici qayka Collar nut 
Станок-качалка  Mancanaq dəzgahı Pumping jack 
Тpy6a  Boru Pipe 
Телескопический цилиндр  Teleskopik  silindr Telescoping cylinder 
Температура  Hərarət (temperatur) Temperature 
Температура кипения  Qaynama temperaturu Boiling point 
Температура плавления  Ərimə temperaturu Melting point 
Тепловая деформация  İstilik deformasiyası Thermal deformation 
Теплоёмкость  İstilik tutumu Thermal capacity 
Теплоизоляция, тепловая 
изоляция  

İstilik izoləsiyası Heat insulation 

Теплообмен  İstilik mübadiləsi Heat transmission, heat 
exchange 

Теплопроводность  İstilikkeçirmə Conduction of heat 
Теплота сгорания  Yanma istiliyi Combustion heat 
Теплота, количество теплоты  İstilik, istilik miqdarı Heat 
Термометр  Hərarət ölçən, 

termometr 
Thermometer 

Топливо  Yanacaq Fuel 
Точка росы  Şeh temperaturu Dew point 
Трактор  Traktor Tractor 
Тройник  Üclük, üçağızlı boru Tee 
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Трубная муфта, муфта  Boru muftası Pipe coupling 
Трубопровод  Boru kəməri Pipeline 
Турбина  Turbin Turbine 
Турбулентный поток, вихревой 
поток  

Turbulent  axın, 
qasırğalı axın 

Turbulent flow 

Угольник  Dirsək Elbow 
Удельная теплоёмкость  Xüsusi istilik tutumu Specific heat 
Удельная теплота 
парообразования  

Xüsusi buxarlanma 
istiliyi 

Latent heat of 
vaporization 

Удельная теплота плавления  Xüsusi ərimə istiliyi Latent heat of melting 
Уплотнение, герметизация  Kipləşdirmə, 

hermetikləşdirmə 
Sealing, seal 

Уплотнительное устройство, 
уплотнение  

Kipləşdirici. kipləşdirici 
tərtibat 

Seal 

Фитиль  Fitil Wick 
Фитильная маслёнка  Fitilli yağdan Wick-feed oilier 
Фитильное смазывание, 
фитильная смазка  

Fitilli yağlama, fitilli 
sürtgü  

Wick lubrication 

Фитинг  Fitinq Pipe fitting 
Цилиндр двустороннего 
действия  

İkitəsirli  (ikitərəfli) 
silindr 

Double-acting cylinder 

Цилиндр одностороннего 
действия  

Birtəsirli (birtərəfli) 
silindr 

Single-acting cylinder 

Циркуляционное смазывание, 
циркуляционная 
принудительная смазка  

Sirkulyasiya yağlaması, 
məcburi sirkulyasiya 
yağlaması  

Forced circulation 
lubrication 

Число Рейнольда  Reynolds ədədi Reynolds' number 
Шариковая масленка  Kürəcikli  yağdan Ball oilier 
Шестерённый гидромотор  Dişli çarxlı  hidromotor Gear-type hydraulic 

motor 
Шестерённый насос  Dişli çarxlı  nasos Gear pump 
Шланг  Şlanq, xortum Hose 
Шприц  Şpris Oil gun 
Шток  Ştok Piston rod 
Штоковая полость  Ştok boşluğu Rod end of cylinder 
Штуцер  Ştuser Union nipple 
Штуцерное соединение  Ştuser birləşməsi Union joint 
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Щелевое уплотнение, 
канавочное уплотнение  

Yarıqlı kipləşdirici, 
qanovcuq 
kipləşdiricisi 

Groove seal 

Экскаватор  Ekskavator  Excavator (Power) 
Энтропия  Entropiya  Entropy 
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Hidravlik avadanlıqların hidravlik sxemlərdə 
 şərti işarələri 

Cədvəl Ə.9.1 
Hidromühərriklərin şərti işarələri 

 

Hidromühərrik Təyinatı Şərti işarə

Hidromotor Çıxış bəndi qeyri məhdud fırlanma  
hərəkətli həcmi hidromühərrik 

İşçi həcmi tənzimlənən hidromotor 
1) sabit istiqamətdə fırlanma valı ilə Tənzimlənən 

hidromotor  
2) dəyişən istiqamətdə fırlanma valı  
ilə 

İşçi həcmi tənzimlənməyən  
hidromotor 
1) sabit istiqamətdə fırlanan val ilə Tənzimlənməyən 

hidromotor  
 2) dəyişən istiqamətdə fırlanan  

val ilə 
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Cədvəl Ə.9.2 
Nasosların şərti işarələri 

 
Nasos Təyinatı Şərti işarə 

İşçi həcmi tənzimlənməyən  
1) axın bir istiqamətlidir 

 Sabit verimli 
nasos 
 
 

2) axın reversivdir (iki 
istiqamətlidir) 

 
İşçi həcmi tənzimlənən  
1) axının sabit istiqamətli 

 
 

Verimi 
tənzimlənən 
nasos 
 
 

2) axının reversiv istiqamətli 

İşçi həcmi tənzimlənməyən 
hidromaşın  
1) axının bir istiqamətində 
(reversivlənməyən) 

 
 

Tənzimlənməyən 
nasos-motor 
 
 

 
2) axının müxtəlif 
istiqamətində 
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Cədvəl Ə.9.3 

Bəzi klapanların şərti işarələri 
 

Adı Şərti işarələr 
Tənzimləyici hissə 
Normal bağlı 

Normal açıq 

Tənzimlənən düz təsirli qoruyucu klapan
 

Qeyri düz təsirli qoruyucu klapan 
 

Ayrıca hidroxətdən əlavə təzyiqin 
verilməsi ilə idarə olunan     

Basqılı (axıdıcı) klapan 
 

Yayın qüvvəsindən asılı çıxışda təzyiqi 
sabit saxlayan reduksion hidravlik klapan  

İdarəetmə təzyiqindəni asılı çıxışda 
təzyiqi sabit saxlayan reduksion hidravlik
klapan 
Avtomatik idarə olunan maye axın 
tənzömləyicisi 

Avtomatik idarəolunan basqılı 
və qoruyucu klapanlı drossel 

Əks klapan  
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Cədvəl Ə.9.4 

Güc hidrosilindrlərin şərti işarələri 
 

Hidrosilindr Konstruktiv ifadəyə görə Şərti işarə 

Ştokun geri qayıtma üsulu
göstərilməyən  

Ştokun yayla geri 
qaytarılması  

Plunjerli  

Bir təsirli 
 

Teleskopik  

Birtərəfli ştoklu 

İkitərəfli ştoklu  İki təsirli 

Teleskopik 
 

Gedişin sonunda bir 
tərəfdən sabit dayandırılan 

Gedişin sonunda iki 
tərəfdən sabit dayandırılan  

Gedişin sonunda bir 
tərəfdən tənzimlənmə ilə 
dayandırılan 

Dempfer  
quruluşla 
dayandırılan 
sistemlə təchiz 
edilmiş 
 

Gedişin sonunda iki 
tərəfdən tənzimlənmə ilə 
dayandırılan  
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Cədvəl Ə.9.5 
Hidropaylayıcıların şərti işarələri 

 
Adı İşarəsi 

İkivəziyyətli 
Yumrucuqla idarə olunan və yayla 
geri qaytarılan dördxətli 
(dördmövqeli) hidropaylayıcı   

Dəstədən fiksasiya olunan dördxətli
paylayıcı  

İki elektromaqnitlə idarə olunan  
Üçvəziyyətli 

Əl ilə idarə olunan, ilkin vəziyyətdə
axınları qapanan dördxətli paylayıcı
əl ilə idarə olunan fiksasiya ilə  

Elektromaqnitlə idarə olunan 

Köməkçi paylayıcı vasitəsilə 
elektrohidravliki üsulu ilə idarə 
olunan dördxətli paylayıcı 
  

Elektrohidravliki üsul ilə idarə 
olunan  drosselləşdirici  paylayıcı  
Dəstəkdən idarə olunan, ilkin 
vəziyyətdə axınları birləşdirən  
dördxətli paylayıcı  
İki elektromaqnitdən idarə olunan 
dördxətli paylayıcı  
İki köməkçi paylayıcı ilə 
elektrohidravliki idarə olunan 
dördxətli paylayıcı  

 

228



ƏDƏBİYYAT 
 

1. Азизов А.Г., Ахмедов А.С. Гидропривод и гидро-
автоматика. (Лабораторный практикум) АГНА. Баку, 1998, 48 с. 

2. Qarayev M.A., Əzizov Ə.H. və b. «Hidravlik maşınlar və 
hidravlik intiqal» kursundan laboratoriya işlərinə rəhbərlik. ADNA, 
1990, 87 s. 

3. Караев М.А., Азизов А.Г. Руководство по лабораторным 
работам по гидромашинам и гидроприводу, часть 1, АзИУ, Баку 
1992 г. 

4. Əzizov Ə.H. Hidravlik intiqallar və hidroavtomatika. (Həcmi 
hidrointiqal bölməsi) ADNA, Bakı, 1993, 60 s. 

5. Əzizov Ə.H., Rəhimov A.M., Ağammədova S.Ə. «Hidravlik 
maşınlar» kursundan laboratoriya praktikumu. ADNA, 2007, 120 s. 

6. Əzizov Ə.H., Rəhimov A.M., Ağammədova S.Ə. «Hidravlik 
maşınlar və hidravlik intiqallar» kursundan laboratoriya işləri. ADNA, 
2008, 191 s. 

7. Азизов А.Г., Караев М.А., Гасанова Д.И. Лабораторные 
работы по курсу «Гидравлические машины», АГНА,  Баку, 2007, 
132 с. 

8. Hüseynov S.O. və b. Hidravlika, hidravlik maşınlar və 
hidravlik sistemlər. Laboratoriya işləri. Bakı, 2004, 138 s. 

9. Hüseynov S.O. və Quliyev A. H. Hidravlik maşınlar və 
hidravlik intiqallar. Bakı, 2000, 237 s. 

10. Лабораторный курс гидравлики насосов и гидропередач. 
Под редакцией Руднева С.С. и Подвидза Л.Г. М.Машиностроение, 
1974, 415 с. 

11. Qarayev M.A., Məmmədov A.Q. Həcmi nasoslar. 
Azərb.NKİ, 1973, 104 s. 

12. Башта Т.М., Руднев С.С. и др. Гидравлика, гидромашины 
и гидроприводы. М.Машиностроение, 1982, 422 с. 

13. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика. 
Справочное пособие. М.:Машиностроение, 1971, 672 с. 

14. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. М.: 
Машиностроение, 1972, 320 с. 

15. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование 
гидропневмоприводов. М.:Машиностроение, 1991, 384 с. 

229



16. Əzizov Ə.H., Əhmədov Ə.S., Əzizov M.H. Həcmi hidravlik 
intiqallar və hidroavtomatika (Hidroaparatlar bölməsi), ADNA. Bakı, 
1999, 66 s. 

17. Əzizov Ə.H., Rəhimov A.M., Hacıyeva İ.Y., Heydərov 
H.Ə., Həcmi hidravlik intiqallar  və hidroavtomatika. (Buraxılış işləri və 
kurs layihələrini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər). ADNA,  
Bakı, 2003, 97 s 

18. Əzizov Ə.H., İ.Y.Hacıyeva. Əzizov V.H. «Həcmi hidravlik 
intiqallar və hidroavtomatika» kursundan məşğələlər. (Dərs vəsaiti), 
ADNA, Bakı, 2008, 157 s. 

19. Пономаренко Ю.Ф. Испытание гидропередач. М.: 
Машиностроение, 1969, 290 с. 

20. Техническая диагностика гидравлических приводов. Под 
редакцией проф.Е.М. Башты, М.: Машиностроение, 1989, 264 с. 

21. Харазов А.М. Техническая диагностика гидроприводов 
машин. М.: Машиностроение, 1979, 112 с. 
 

 

 
 
 

230



 
 
 
 
Доцент, к.т.н. Азизов Азизага Гамид оглы, 
доцент, к.т.н. Ахмедов Али-Хикмет  Солтан-Ахмед оглы, 
инженер Гейдаров Гидаят Алигейдар оглы, 
к.т.н. Азизов Вадим Гамидович. 
 
Лабораторные работы по курсу   
«Объёмные гидроприводы и гидроавтоматика»  
Исправленное и дополненное. 
(на азербайджанском языке).  
Учебное пособие. АГНА, Баку, 2009. 230 с.  

 
 
 
 
 
 
 
 

231


	«Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika» kursundanLABORATORİYA İŞLƏRİ
	MÜNDƏRİCAT
	Giriş
	Ишаряляр вя индексляр
	A. HƏCMİ HİDRAVLİK İNTİQALLAR HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT
	A. 1. Həcmi hidrointiqalların gücü və güc itkiləri
	A. 2. Həcmi hidrointiqalların FİƏ
	A. 3. Həcmi hidravlik intiqalların tənzimlənməsi haqqında
	A. 4. Hidravlik aparatlar haqqında ümumi məlumat
	A. 4.1. Hidravlik drossellər haqqında ümumi məlumat
	A. 4.2. Hidravlik paylayıcılar haqqında ümumi məlumat
	A. 4.3. Hidravlik təzyiq klapanlar haqqında məlumat


	LABORATORİYA İŞİ 1   NÜMUNƏVİ YÜK-PORŞENLİ MANOMETRİNİN HİDRAVLİK SİSTEMİNİN TƏDQİQİ
	LABORATORİYA İŞİ 2  HİDRAVLİK SİLİNDRİN SINAĞI
	LABORATORİYA İŞİ 3 HİDROSİLİNDRİN XARAKTERİSTİKASININ QURULMASI VƏ ONUN KİPKƏCLƏRİNDƏ SÜRTÜNMƏ ƏMSALININ TƏYİNİ
	LABORATORİYA İŞİ 4 DİŞLİ ÇARXLI HİDROMÜHƏRRİKİN SINAĞI
	LABORATORİYA İŞİ 5 ARDICIL DROSSELLƏ TƏNZİMLƏNƏN İRƏLİLƏMƏHƏRƏKƏTLİ HƏCMİ HİDRAVLİK İNTİQALINTƏDQİQİ
	LABORATORİYA İŞİ 6  PARALEL DROSSELLƏ TƏNZİMLƏNƏN İRƏLİLƏMƏHƏRƏKƏTLİ HƏCMİ HİDRAVLİK İNTİQALINTƏDQİQİ
	LABORATORİYA İŞİ 7  PARALEL DROSSELLƏ TƏNZİMLƏNƏNFIRLANMA HƏRƏKƏTLİHƏCMİ HİDRAVLİK İNTİQALIN TƏDQİQİ
	LABORATORİYA İŞİ 8   HİDRAVLİKİ DROSSELİN XARAKTERİSTİKASININQURULMASI
	LABORATORİYA İŞİ 9  ÜÇ VƏZİYYƏTLİ MONOBLOKLU HİDRAVLİKPAYLAYICININ İŞİNİN TƏDQİQİ
	LABORATORİYA İŞİ 10 QORUYUCU KLAPANIN SINAĞI
	ƏLAVƏLƏR
	Spisok
	Əlava 1 4 SAYLI LABORATORİYA İŞİNİN SINAQTƏCRÜBƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİNƏ AİDNÜMUNƏVİ HESABLAMALAR
	ƏLAVƏ 25 SAYLI LABORATORİYA İŞİNİN SINAQTƏCRÜBƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİNƏ AİD NÜMUNƏVİHESABLAMALAR
	ƏLAVƏ 36 SAYLI LABORATORİYA İŞİNİN SINAQTƏCRÜBƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİNƏ AİDNÜMUNƏVİ HESABLAMALAR
	ƏLAVƏ 4 7 SAYLI LABORATORİYA İŞİNİN SINAQ TƏCRÜBƏLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİNƏ AİD NÜMUNƏVİ HESABLAMALAR
	ƏLAVƏ 5 Bəzi mayelərin sıxlığı və kinematik özlülüyü
	ƏLAVƏ 6 Hidravlik avadanlıqların əsas nominal parametrləri
	ƏLAVƏ 7 BEYNƏLXALQ ÖLÇÜ VAHİDLƏRİ (SI) Müxtəlif sistemlərin vahidlər arası əlaqələri.
	ƏLAVƏ 8 Hidravlik intiqallar və hidroavtomatika üzrə qısaRus - Azərbaycan - İngiliscə lüğət
	ƏLAVƏ 9 Hidravlik avadanlıqların hidravlik sxemlərdə şərti işarələri
	Hidromühərriklərin şərti işarələri
	Nasosların şərti işarələri
	Bəzi klapanların şərti işarələri
	Güc hidrosilindrlərin şərti işarələri
	Hidropaylayıcıların şərti işarələri


	ƏDƏBİYYAT



