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BİTUMUN БASSƏLƏRİNİN ВAБŞILAŞDIRILMASI ВOLLARI 

Beton örtüklərТЧТЧ ТsЭТsЦКrıЧıЧ ОЭТЛКrХıХığıЧıЧ вüФsəldilməsinin əЧ ЯКМТЛ şərtlərindən biri də 

bitumun xassələrinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ШЧХКrıЧ ТsЭТsЦКr şərtlərinə ЮвğЮЧ sОхТХЦəsidir. 

Bitumun keyfiyyətinin yüksəldilməsi xüsusi yüksəkmolekullu neftin seçilməsi və хОşТНХənməsi, 

habelə müxtəlif tipli əlavələrТЧ qКЭıХЦКsı СОsКЛıЧК ЛКşК Рəlir. Bitumun örtüyünün 

uzunömürlülüyünə ЛТЭЮЦХК ЦТЧОrКХ ЦКЭОrТКХıЧ ЦöСФəm əlaqəХТ ШХЦКsı МТННТ Эəsir göstərir. Bitumla 

mineral ЦКЭОrТКХıЧ вКpışЦКsıЧı вКбşıХКşНırЦКq üхüЧ səthi-aktiv maddələrdən istifadə olunur. 

Bitumun  tərkibində bir qayda olaraq səthi-aktiv maddələr-КsПКХЭШРОЧ ЭЮrşЮХКrı Яə ШЧХКrıЧ 
anhidridləri olur və ШЧХКrıЧ ЦТqНКrıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq ЛТЭЮЦЮЧ КФЭТЯХəşЦəsi üzə хıбır. BТЭЮЦ Ш гКЦКЧ 
КФЭТЯ sКвıХır ФТ, ЭЮrşЮХЮq sКвı 0,7 Цq KOH ШХsЮЧ. OЧХКr, ФКrЛШЧКЭ, əsas və ultrasəs tipli (əhəЧРНКşı, 
НШХШЦТЭ, ЛКгКХЭ, НТКЛКг) ЦТЧОrКХ ЦКЭОrТКХХКrıЧ üsЭ qЮrЮ səthi ilə вКбşı вКpışЦК qКЛТХТввətinə malikdir 

və ЭЮrşЮХЮ Яə ЮХЭrКЭЮrşЮХЮ ЦТЧОrКХ ЦКЭОrТКХХКrıЧ (ФЯКrsТЭ, qrКЧТЭ, sТОЧТЭ) səthi ilə əksinə pis 

adgeziyaya malikdir. 0,7 kq KOH-НКЧ КşКğı ЭЮrşЮ sКвХı qОвrТ-aktiv bitumlar bir çox mineral 

ЦКЭОrТКХХКrıЧ səthi ilə pТs вКpışır, ЛТЭЮЦ Эəbəqəsi isə bu materialdan adi su dəyəЧ ФТЦТ КвrıХır. 
Bitumun mineral material ilə вКбşı вКpışЦКsıЧıЧ Эəmin etmək üçün kation-aktiv və anionaktiv səthi-

aktiv (SAM) istifadə olunur. Bu iki tipli maddələr qüЭЛ qrЮpХКrıЧК ЦКХТФ ШХКЧ ЮгЮЧ гəncirvari 

karbohidrogen birləşЦələridir.  

Anionaktiv maddələr sinfinin xarakterik nümayəndələrТ ФКrЛШЧ ЭЮrşЮХКrı, вüФsəФ ФКrЛШЧ ЭЮrşЮХЮ 
qələЯТ ЭШrpКq ЦОЭКХ НЮгХКrı, вüФsəФ ПОЧШХХКrНır. 

SAM kationaktiv və anionaktivlərТЧ ЛöвüФ ЦТqНКrı Кğır вКЧКМКq ЦəСХЮХХКrı (НКşФöЦür qКЭrКЧı 
və məСХЮХЮ, şТsЭХər, вКrıЦФШФsХКr, ЭШrПХКr Яə КğКМ qКЭrКЧХКrı) Эərkibinə daxildir.  

Bitumun mineral materiallar ilə вКpışЦКsıЧı вКбşıХКşНırЦКq üхüЧ sərf olunan SAM mineral 

materiallara görə belə СОsКЛХКЧır: ЛТЭЮЦЮЧ ФüЭХəsinə görə - 0,5-2% kationaktiv, 3-5% anionaktiv, 7-

12% Кğır вКЧКМКq qКЭrКЧı.  
BТr sırК SAM вКpışЦКНКЧ ЛКşqК НТРər üstün  xassələrə də malikdir. Belə ki, özlü bituma 0,2-

0,5% amini daxil etdikdə onun köhnəlməsi prosesi stabilləşТr, 5-7% yüksəФ ФКrЛШЧ ЭЮrşЮХЮ Нəmir 

НЮгХКrı Тsə ЦКвО ЛТЭЮЦЮЧ örЭüвüЧüЧ ПШrЦКХКşЦКsıЧı sürətləndirir. SAM-ıЧ ЛüЭüЧ ЭТpХəri beton 

СКгırХКЧЦКsıЧıЧ ЭОбЧШХШУТ rОУТЦТЧТ вКбşıХКşНırır.  
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Bitumun ultrasəslə ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦКsı ШЧЮЧ qüЭЛХərТЧТЧ РОЧТşХənməsinə və adgezion 

xassələrТЧ вКбşıХКsЦКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrır. EХОФЭrШЧ-ЦТФrШsФШpХК КpКrıХКЧ Эəcrübələr göstərir ki, 

bituma ultrasəsin təsiri nəticəsində asfalt-ЛОЭШЧ ФШЦpХОФsТЧТЧ НКğıХЦКsı ЛКş ЯОrТr. UХЭrКsəslə ТşХənib 

СКгırХКЧЦış ЛТЭЮЦНКЧ КsПКХЭЛОЭШЧНК ТsЭТПКНə etdikdə onun möhkəЦХТвТ КrЭır, sЮвКНКЯКЦХıХığı Тsə 25-

30%-ə qədər yüksəlir. 

Nəzərə КХЦКq ХКгıЦНır ФТ, КsПКХЭЛОЭШЧЮЧ Эərkibində 50%-ə qədər ЭЮrşЮ бКssəli mineral tərkib, 

yəni qum var, onda kationaktiv SAM istifadəsi məqsədəЮвğЮЧНЮr. 
BТr хШб СКХХКrНК pХКsЭТФХТФ ТЧЭОrЯКХıЧıЧ РОЧТşХənməsi və kövrəФХТФ ЭОЦpОrКЭЮrЮЧ КşКğı sКХıЧЦКsı 

üçün bərk və özlü bitumun plastikləşНərilməsi vacibdir. PlastikləşНТrТМТ ФТЦТ НКş ФöЦür ОФsЭrКФЭХКrı, 
КЧЭrШsОЧ вКğı ТХə ЦКвО ЧОПЭ ПrКФsТвКsıЧı РösЭərmək olar. 

Bitumun özlülüyünü yüksəltmək üçün əlavə kimi təbii çətinəriyən bitum, asfaltid istifadə 

olunur, hansi ki, eyni zamanda bitumun adgeziya xassəsТЧТ КrЭırır. BТr sırК öХФələrdə Trenidad asfalt 

əlavəsindən istifadə ОНТХТr. SürЭüХЦüş rОгТЧХərin üyüdülməsindəЧ СКгırХКЧКЧ rОгТЧ qırıЧЭıХКrı НК ЛЮ 
məqsədə xidmət edir. neft qudronunun tərkibinə 25-40% rОгТЧ qırıЧЭıХКrı НКбТХ ОНТЛ, 1800C-də 2-3 

sККЭ qКrışНırНıqНК ШЧНКЧ Кğır СərəkəЭХТ вШХХКrıЧ örЭüФХərinin tikintidə istifadə olunan yüksək plastikli 

və istiyəНКЯКЦХı вКpışНırıМı КХıЧır.  
İsЭОСsКХ ТşХərini yüngülləşНТrЦək məqsədilə bitumun özlülüyünü azaltmaq üçün ona 

sıвıqХКşНırıМı qКЭıХır. SıвıqХКşНırıМıЧıЧ sОхТХЦəsi ona əsКsХКЧır ФТ, Ш ЛТЭЮЦХК вКбşı qКrışЦКХı, 
homogen kütlə вКrКЭЦКХı Яə вКpışНırıМıЧıЧ qКЭıХКşЦКsı prШsОsТЧТ sürətləndirməlidir. Beləliklə, 

sıвıqХКşНırıМı əlavə ФТЦТ ЧОПЭ ПrКФsТвКsı  бКЦ ЧОПЭ, ФКrЛШФТЦвК sənaye məСsЮХХКrı ТsЭТПКНə etməklə 

sıвıqХКşНırıМı ЛТЭЮЦ СКгırХКЧır. SıвıqХКşНırıМıЧıЧ ШpЭТЦКХ ЭЮЭЮЦЮ ФüЭХəyə görə  20-30%-ə qədər 

ШХЦКХıНır. AЧМКq sıвıqХКşЦış ЛТЭЮЦЮЧ ТsЭТПКНəsi həm iqtisadi, həm də ekoloji cəhətdən zərərlidir, 

хüЧФТ sıвıqХКşНırıМı ЛЮбКrХКЧЦК Чəticəsində itir və əЭrКП ЦüСТЭТ ФШrХКвır 
Bitumun deformasiya xassəsТЧТ вКбşıХКşНırЦКq üхüЧ qКЛКqМКНКЧ Кğır pКrКПТЧ-naften, 

ФКrЛШСТНrШРОЧ ЭЮrşЮХКrı ФТЦТ бКЦЦКХ ЭЮrşЮХКrı ФТЦТ бКЦЦКХ ЭЮrşЮХКrı əlavə edilir. Belə əlavələrə 

oksidləşНТrТХЦТş pОЭrШХКЭЮЦ, sТЧЭОЭТФ вКğХı ЭЮrşЮХКrıЧ ФЮЛ qКХıqХКrıЧı ЦТsКХ РösЭərmək olar. 

TЮrşЮХКşЦış бКЦЦКХıЧ ФüЭХəsinə görə 5-20% НКбТХ ОНТХЦТş ЛЮ əlavələr ШЧЮЧ ЭЮrşЮХКşЦК prШsОsТЧТ 
1,5-2 dəfə КrЭırır, КНРОгТШЧ бКssələrini səmərələşНТrТr, КХıЧКЧ ЛТЭЮЦЮЧ pХКsЭТФХТФ ТЧЭОrЯКХıЧı 
РОЧТşХəndirir.  

Yol örtüklərində ТşХənilən yüksək temperaturda istiyə НКЯКЦХıХığı ТХə seçiləЧ ЛТЭЮЦЮЧ КХıЧЦКsı 
üçün texnoloji proseslər asfaltenin molekulyar kütləsТЧТЧ КrЭЦКsıЧК вöЧəlməХТНТr. DКş ЦКЭОrТКХ ТХə 

вКбşı вКpışЦК qКЛТХТввətinə ЦКХТФ ШХКЧ КХıЧЦКsı üхüЧ ШЧК КФЭТЯ qüЭЛ qrЮpХКrı qКЭЦКq ХКгıЦНır. 
Təcrübələr göstərТr ФТ, бКЦЦКХıЧ Эərkibində parafin-naften və aromatik karbohidrigenlər  

=1,51 хШб ШХЦКЦКq şərЭТ ТХə КгКХЦКsı вЮЦşКХЦК Яə ФöЯrəФХТФ ЭОЦpОrКЭЮrЮЧЮ, pХКsЭТФХТФ 
ТЧЭОrЯКХıЧı гəТПХəНТr. GösЭərТХЦТş ФКrЛШСТНrШРОЧХərНə НərТЧвКğsıг бКЦЦКХХКrК, вəЧТ, НОКsПКХЭТгКsТвКХı 
ЛТЭЮЦХКrНК хКЭışЦКгЦКгХığı вüФsəФЦШХОФЮХХЮ ЧОПЭ ПrКФsТвКsı ТХə гəЧРТЧ pКrКПТЧ-naften 

ФКrЛШСТНrШРОЧХərТ ТХə ТХФ ЧöЯЛəНə pКrКПТЧ Яə вК pОЭrНКЭЮЦ ПrКФsТвКХКrı ТХə ФШЦpОЧsКsТвК ОЭЦəФ ШХКr. 
AЧМКq вüФsəФЦШХОФЮХХЮ pКrКПТЧ ПrКФsТвКХКrı НТРər ФКrЛШСТНrШРОЧХərТЧ ЭЮrşЮХКşЦКsıЧК əЧРəХ ЭörəНТr, 
ШЧХКrıЧ qОвrТ-ЭЮrşЮХЮ  СКХНК ТşЭТrКФı Тsə ЛТЭЮЦЮЧ КНРОгТвК бКssəХərТЧТЧ гəТПХəЦəsТЧə səЛəЛ ШХЮr. BЮЧК 
Рörə Нə вüФsəФЦШХОФЮХХЮ pКrКПТЧ-ЧКПЭОЧ ПrКФsТвКХКrı qКЛКqМКНКЧ ЭЮrşЮХКşЦКsı НКСК ОППОФЭХТ ШХКr 
kaliumpОrЦКЧqКЧКЭıЧıЧ ТşЭТrКФı ЦüЦФüЧНür). BЮ СКХНК ШФsТЭЮrşЮ Яə ОПТr КХıЧЦКsı ЦərСəХəsТ Нə 
səЦərəХТ ЭЮrşЮХКşЦК ЦərСəХəsТНТr. PКrКПТЧ sırКХı ШФsТЭЮrşЮХКr ТsЭТХТФ ЧəЭТМəsТЧНə Яə ЭЮrşЮХКşЦКНК 
pШХТОПТr qКЭrКЧı əЦəХə РəЭТrТr ФТ, ЛЮ НК ОЧОrУТХТ pХКsЭТПТФКЭШr sКвıХır.  
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BТЭЮЦ НОПШrЦКsТвК бКssəХərТЧТЧ вКбşıХКşЦКsı üхüЧ ШЧК sТЧЭОЭТФ qКЭrКЧ Яə ФКЮхЮФ əХКЯə ШХЮЧЮr. 
QКЭrКЧ Яə ФКЮхЮФ, ФüЭХəЧТЧ 2-5%-НəЧ хШб ШХЦКЦКq şərЭТ ТХə ЦəСХЮХ, ЭШг, ЦКsЭТФК Яə ОЦЮХsТвК 
şəФХТЧНə əХКЯə ШХЮЧЮr. кШб СКХХКrНК ЛЮ əХКЯəХər sТЧЭОЭТФ qКЭrКЧ Яə ФКЮхЮФХКrıЧ sШpШХТЦОrТгКsТвК 
ЦəСsuludur. BЮ əХКЯəХərТЧ qКЭıХЦКsı örЭüФХərТЧ ТsЭТsЦКr бКssəХərТЧТ вКбşıХКşНırır. БКЦЦКХ qКЭıЧıЧ qК-

ХıЧХığıЧı КгКХНır, вОrХТ ЦТЧОrКХ ЦКЭОrТКХХКrНКЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧЦКsıЧК şərКТЭ вКrКНır. PШХТЯТЧТХбХШrТН, pШ-

listirol, polietilen, polТprШpТХОЧ ФТЦТ ТsЭОСsКХКЭ ЦəСsЮХХКrı ЦüЦФüЧНür. BЮ əХКЯəХərТЧ ЦКвК НəвərТ вШХ ör-
tükХərТЧТЧ бТНЦəЭ ЦüННəЭТЧТЧ КrЭЦКsı СОsКЛıЧК öНəЧТХТr. Ağır ТЧЭОЧsТЯ СərəФəЭ вШХХКrıЧНК, вШХ örtükХəri-

ЧТЧ вЮбКrı qКЭХКrıЧıЧ  qЮrЮХЦКsıЧНК qКЭrКЧ Яə ФКЮхЮФХКrıЧ вКpışНırıМıвК əХКЯə ШХЮЧЦКsı НКСК Цəqsə-

НəuyğЮЧНЮr. 
KöСЧəХЦəЧТЧ qКrşıЧı КХЦКq, ОХКsЭТФХТФ Яə ЦöСФəЦХТХТвТЧТ бКsХКЦКq üхüЧ, sЮНК ЛТЭЮЦ 

КНРОгТвКsıЧı вüФsəХЭЦəФ üхüЧ SO3 ЧОПЭ sЮХПКЧКЭХı, ФКrЛШФТsХКЭХı, AХCХ3, SAM hidrofoblu bitum 

ТşХəЧТЛ СКгırХКЧЦışНır.  
Bitumun termo-ПШЭШФТЦвəЯТ ЭЮrşЮХКşЦКsıЧıЧ (ФöСЧəХЦəsТ) qКrşısıЧı КХЦКq üхüЧ ЭЮrşЮХКşЦış 

bituma 2-5% soba hisi daxil edilir. 

EППОФЭ СТsТЧ ЭərФТЛТЧНə  S Яə O əФsЭЮrşЮ бКssəХərТ ШХКЧ ПЮЧФsТШЧКХ qrЮpХКr СОsКЛıЧК вКrКЧır.  
HТНrШТгШХвКsТвК  Яə НКЦüsЭü örЭüФХərТЧ qЮrЮХЦКsı гКЦКЧı ТsЭТПКНə ШХЮЧКЧ ЛТЭЮЦХКrıЧ ШНКЯКЦХı 

ШХЦКsı üхüЧ ШЧК ФüЭХəвə Рörə 1-5% ПШsПКЭ, ФЯКrs, КЦЦШЧТЮЦ sЮХПКЭı, ЧКЭrТЮЦ ФКrЛШЧКЭı Яə 
ЛТФКrЛШЧКЭı, ТsЭОСsКХКЭ ЛrШЦЮ (ЭОЭrКЛrШЦЛЮЭКЧ, ЭОЭrКЛrШЦОЭКЧ, ЭОЭrКЛrШЧЭsТФХШqОФsКЧ) qКЭıХır.  

FШsПКЭХКrНКЧ ШrЭШПШsПКЭ ЭЮrşЮsЮЧЮ, ЭrТФrОгТХПШrПШr Яə ЭrОПОЧТХПШsПКЭХКrНКЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧЦКХıНır. 
BТЭЮЦЮЧ ЦТФrШШrqКЧТгЦХərТЧ ЭəsТrТЧə НКЯКЦХıХığıЧК вüФsəФХТФ ШЧК 1-3% ФКХТЮЦ pОrЦКЧqКЧКЭı, 

3-5% sЮХПКЭ Яə ЦТsЧКПЭОЧКЭı, sТЧФ ЭЮrşЮsЮ Яə НЮгЮ, 2-5% istehsal fenol-pentaxlorfenolu, natrium-

pentaxlorfenolu, efir- pОЧЭКбХШrПОЧШХЮ əХКЯə ОНТХТr. 
BТЭЮЦЮЧ вКЧКМКğК ЭəsТrТЧТЧ НКЯКЦХıХığı ШЧК НКş ФöЦür qКЭrКЧı Яə ФüФürНü əХКЯə ШХЮЧЦКsı ТХə 

ЭəЦТЧ ОНТХТr. 
TərФТЛТЧНə ЛöвüФ ЦТqНКrНК КrШЦКЭТФ ЛТrХəşЦəХər ШХКЧ ЛТЭЮЦХКr rКНТКsТвК ЭəsТrТЧə, əХКбsЮsНК 

doldurucЮ ФТЦТ ЛКrТЮЦ Яə qЮrЮХЮşЮЧ НЮгХКrı ТşХəЧНТФНə НКЯКЦХı ШХЦКsı ТХə sОхТХТr. 
Açar sözlər: bТtum вapışНırıМısı, səthi-aktiv əlavə. 
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Ways of improving the properties of bitumen 

SUMMARY 

             Influence of surfactants from bitumen properties was studied in the article. It is pointed that 

these additives improve the properties of  bitumen. 
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Ə.M.Bələgözov, R.Q.Bayramov, Ç.Q.Qəhrəmanov 

 
 

MəsaməХТ ЛОtШЧ СöЫРü ЛХШkХКЫıЧıЧ ЫОЬЩЮЛХТkК tТkТЧtТЬТЧНə idtifadəsinin yeni  
imkКЧХКЫı Яə miqyasca perspektivliyi 

 
 

БоLASƏ 
 

Bu məqalədə məsaməХТ ЛОЭШЧ ЛХШФХКrıЧ ТsЭТПКНəsТЧТЧ НüЧвК ЭТФТЧЭТ prКФЭТФКsıЧНК ЭЮЭНЮğЮ Яəziyyət, 

məsaməli betonun mənfi və müsbət cəhətlərТ КrКşНırıХЦışНır. 
Açar sözlər: köpüklü beton, qazobeton, məsaməli beton bloklar. 

 

 

 

A.M.Balagezov, R.G.Bayramov, D.G.Gahramanov 

 
The new scaled perspective and opportunities of using the porous concrete masonry blocks in 

the republic construction 
 
 

SUMMARY 
 
 

The use of porous concrete blocks in the world construction experience and the negative and positive 
aspects of porous concrete are investigated in the article. 

Key words: foamed concrete, gas concrete, porous concrete blocks. 

 

 
 

 

UOT  678:666 

                                                                                B.S.SərНaroЯ,  M.Г.ƏгТmТ                                                                 
                                                          AzərbaвМan MОmarlıq Яə İnşaat UnТЯОrsТtОtТ 

 
ƏLAVƏLƏRLƏRİN TƏTBİQİ İLƏ BİTUM ВAPIŞDIRICILARININ БASSƏLƏRİNİN 

YAБŞILAŞDIRILMASI 
 

TəЛТТ üгЯТ вКpışНırıМıХКr (ЛТЭЮЦ, КsПКХЭ) хШб qədim zamanlardan məlumdur. Bitumlardan 

hörgülərə sЮ sıгЦКsıЧıЧ qКrşısıЧı КХЦКq, НТЯКr Яə örtükləri izolyasiya etmək üçün, habelə yol 

tikintisində istifadə edilir. 

BТЭЮЦХКrıЧ ЛТr хШб бКssələri dərin təНqТqКЭХКr КpКrıХЦКsıЧı Эələb edir. Bu hər şОвНən öncə, neftin 

ОЦКХıЧНКЧ КХıЧКЧ qКХıq Цəhsulun kimyəvi tərkibinin sturuktur mürəkkəbliyi ilə ЛКğХıНır.  



İnşaat   Elmi əsərlər 

14 

 

BТЭЮЦХКrıЧ ЛКşqК Рöгəçarpan xüsusiyyətlərТ ШЧХКrıЧ ФТЦвəvi tərkibində ЦШХОФЮХХКrıЧ ЦüЧЭəzəm 

olaraq polimerləşЦəsi və вКpışНırıМıЧıЧ ФöСЧəlməsi nəticəsində dəвТşЦəsidir. Bitum kifayət qədər 

səthi aktivliyə ЦКХТФ ШХЦКвıЛ НКş ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ səthinə pТs вКpışКrsК, ШЧЮЧ вКpışqКЧХığıЧı 
вКбşıХКşНırКЧ səthi-aktiv əlavələrdən istifadə edirlər. 

Bitum emulsiyaХКrıЧНК вШХХКrıЧ ЭШгНКЧ ЭəmizlənməsТ, вКЦКМХКrıЧ Лərkidilməsi məqsədilə 

qrЮЧЭХКrıЧ ОЦКХ ОНТХЦəsi, hopdurma üsulu ilə örtüklərin tikilməsТ, qКrК qırЦКНКşıЧ СКгırХКЧЦКsı, 
örtüklərin təmiri və s. üçün istifadə olunur. 

IЧşККЭ ФШЧsЭrЮФsТвКХКrıЧНК СТНrШТгШХвКsТвК ТşХərТЧТЧ КpКrıХЦКsı üхüЧ əsas və РОЧТş вКвıХЦış 
üsullardan biri də ЛТЭЮЦ ЦКЭОrТКХХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə etməklə ТгШХвКsТвК qКЭıЧıЧ хəkilməsidir. 

BТЭЮЦ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ЧТsЛətəЧ РОЧТş вКвıХЦКsı, КqrОssТЯ Эəsirlərə НКвКЧıqХığı Яə istismar 

xərclərinin nisbətən aг ШХЦКsı, ЛЮ ЦКЭОrТКХХКrıЧ ТsЭТПКНə dairəsТЧТ РОЧТşХəndirir.Bitumlar 

karbohidrogenlərin yüksək molekullu metal, naften və КrШЦКЭТФ qКrışığıЧНКЧ, ШЧХКrıЧ ШФsТРОЧ, КгШЭ 

və kükürd törəmələrindən ibarətdir.  

Beton örtüklərТЧТЧ ТsЭТsЦКrıЧıЧ ОЭТЛКrХıХığıЧıЧ вüФsəldilməsinin əЧ ЯКМТЛ şərtlərindən biri də 

bitumun xassələrinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ШЧХКrıЧ ТsЭТsЦКr şərtlərinə ЮвğЮЧ sОхТХЦəsidir. 

Bitumun keyfiyyətinin yüksəldilməsi xüsusi yüksəkmolekullu neftin seçilməsi və хОşТНХənməsi, 

habelə müxtəlif tipli əlavələrТЧ qКЭıХЦКsı СОsКЛıЧК ЛКşК Рəlir. Bitum örtüyünün uzunömürlülüyünə 

ЛТЭЮЦХК ЦТЧОrКХ ЦКЭОrТКХıЧ ЦöСФəm əlaqəХТ ШХЦКsı МТННТ Эəsir göstərТr. BТЭЮЦХК ЦТЧОrКХ ЦКЭОrТКХХКrıЧ 

вКpışЦКsıЧı вКбşıХКşНırЦКq üхüЧ səthi-aktiv maddələrdən istifadə olunur.  

BТЭЮЦНКЧ СКгırХКЧКЧ ЦКЭОrТКХХКr КşКğıНКФıХКrНır: 
Asfalt, örtük və СТНrШТгШХвКsТвК ЦКЭОrТКХХКrı, вКpışНırıМı Яə örtük tərkibləri. 

Yol tikintisində вКpışНırıМı ФТЦТ ТsЭТПКНə ШХЮЧКЧ ЛТЭЮЦХКr КşКğıНКФı бКssələrə ЦКХТФ ШХЦКХıНır: 
1. DКş ЦКЭОrТКХХКrı ТХə КsКЧХıqХК вКpışКrКq ЦöСФəЦ, sЮвК НКвКЧıqХı pərdə yaratmaq; 

2. MКЭОrТКХХК вКpışКrКq, ШЧЮ вКбşı ЛТХЦək və mineral hissəciklər yüksək möhkəmliyə malik 

ЯКСТН ЦШЧШХТЭ СКХıЧНК ЛТrХəşНТrЦəФ üхüЧ ХКгıЦТ öгХüХüвə malik olmaq; 

3. Yol örtüklərinin istisЦКrı гКЦКЧı ЛТЭЮЦХКr öг бКssələrini dəвТşЦəməХТ, sКЛТЭ qКХЦКХıНır. 
BТЭЮЦХЮ ЦКЭОrТКХХКrıЧ ПТгТФТ-mexaniki xassələri bir tərəfdəЧ, ЦКЭОrТКХı ШЧЮЧ ЦШХОФЮХвКr 

qЮrЮХЮşЮ ЛКбıЦıЧНКЧ səciyyələndirməli, o biri tərəfdən isə вКpışНırıМıвК ШЧЮЧ вШХ örЭüвüЧНə ТşХəmə 

şəraitindəЧ КsıХı ШХКrКq, Рərəkli xassələr toplusunu verməХТНТr. BТЭЮЦХКrıЧ НКвКЧıqХığı ШЧХКrıЧ 
tərkibindəФТ, вКğ, qətran və asfaltenlərТЧ ЦТqНКrı ТХə şərtlənir. Tərkibinə görə müxtəlif olan neft 

məСsЮХХКrıЧı ЦüəyyəЧ ЦТqНКrНК qКrışНırЦКqХК ХКгıЦТ бКssələrə malik bitum ala bilərik. Bundan  

ЛКşqК qКrışНırЦКХКrК əsКsХКЧКЧ ЛТЭЮЦ ТsЭОСsКХıЧıЧ ЭОбЧШХШУТ prШsОsТ ЛТЭЮЦК ЦüбЭəlif əlavələrin daxil 

edilməsinə ТЦФКЧ вКrКНır. Məsələn, özlü neft məСsЮХХКrıЧК вüЧРüХ ЧОПЭ ПrКФsТвКХКrı, pШХТЦОrХər,  НКş 
kömür qəЭrКЧХКrı Яə səthi-aktiv maddələr əlavə edilə bilər. QКrışНırЦК üsЮХЮ ТХə ЛТЭЮЦХКrıЧ 
КХıЧЦКsıЧıЧ ЭОбЧШХШУТ prШsОsТ ТЧНТ РОЧТş Эətbiq edilir. 

Tərkibindəki parafinlər bitumun kövrəФХТвТ КrЭırır ТХТşЦəni və hissəciklər КrКsıЧНКФı НКбТХТ 

əlaqəni zəiflədir.  
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DКş ЦКЭОrТКХХКrıЧК ЛТЭЮЦЮЧ вКpışЦКsı (КНРОгТвК) ЛТЭЮЦХКrıЧ ПТгТФТ-kimyəvi xassələrindən, fəal 

ПЮЧФsТШЧКХ qrЮpХКr ЦТqНКrıЧНКЧ, pШХвКrХıqНКЧ Яə səthi gərilmədəЧ КsıХıНır. BТЭЮЦЮЧ НКş 
ЦКЭОrТКХХКrıЧК вКpışЦКsıЧı Цüəyyən etməФ üхüЧ ЛТr sırК üsЮХХКr ЯКrНır ФТ, ЛЮЧХКr da bitumun 

təbəqəsini suda qaynatma və ya mexaniki silkələmə üsulu ilə хıбКrНКrФəЧ НКş ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ЛТЭЮЦ 
pərdəsini saxlamaq qabiliyyətinə əsКsХКЧır. 

BТЭЮЦ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ Эərkibi bir neçə qrup maddədən ibarətdir. Bu maddələr bir-biri ilə 

birləşərək mürəkkəb kolloid sistem əmələ gəЭТrТr. ВКğХКr ЛТЭЮЦЮЧ ən yüngül və maye hissələrindən 

ibarəЭНТr. ВКğХКrıЧ бüsЮsТ хəkisi 0,6-1 КrКsıЧНКНır. BТЭЮЦХКrıЧ вЮЦşКqХığı вКğХКrıЧ ЦТqНКrıЧНКЧ 
КsıХıНır Яə bunlardan bitumun bərk hissələrini həll etmək üçün istifadə olunur. Bitumlarda 45-60%-ə 

qədər вКğХКr ШХК ЛТХər. 

NОПЭ, вКğКЛənzər, kerosin iyi olan bir mayedir. Xüsusi çəkisi 0,85-0,97kq/m3-dir. Kimyəvi 

tərkibinin 84-85% karbon, 12-14% hidrogen təşФТХ ОНТr. İsЭОСsКХ ШХЮЧЦК üsЮХЮЧК Рörə qКХıq, 
oksidləşЦə və krekinq neft ЛТЭЮЦХКrı ЯКrНır. 

QКХıq ЛТЭЮЦХКr, КrКsıФəsilmədəЧ ТşХəyən atmosfer-vakkum boru sobalarda neftdən benzini, 

kerosini və вКğХКrıЧ ЛТr qТsЦТЧТ НТsЭТХХə etdikdəЧ sШЧrК КХıЧır. BЮ ЛТЭЮЦХКr ЧШrЦКХ ЭОЦpОrКЭЮrНК Лərk 

və ya təxminən bərk, qara rəngli bir maddədir. 

OksidləşЦТş Яə вК üПürüХЦüş ЛТЭЮЦХКr ЧОПЭ qКХıqХКrıЧНКЧ СКЯК üПürЦək yolu ilə КХıЧır. оПürЦə 

гКЦКЧı СКЯКНКФı ШФsТРОЧТЧ ЭəsТrТ КХЭıЧНК ЧОПЭ qКХıqХКrı ШФsТНХəşТr Яə sıбХКşır. 
KrОФТЧq ЛТЭЮЦХКrı ЧОПЭХərin və ЧОПЭ вКğХКrıЧıЧ вüФsək temperaturda krekinq edilməsindəЧ КХıЧКЧ 

qКХıqХКrНır. BЮ qКХıqХКrНКЧ СКЯК üПürüХНüФНə oksidləşЦТş ФrОФТЧq ЛТЭЮЦХКrı КХıЧır.  

BТЭЮЦ ОЦЮХsТвКsıЧНК вШХХКrıЧ ЭШгНКЧ Эəmizlənməsi; çiyin və вКЦКМХКrıЧ Лərkidilməsi məqsədilə 

qrЮЧЭХКrıЧ ОЦКХ ОНТХЦəsi, hopdurma üsulu ilə örtüklərin tikilməsТ, qКrК qırЦКНКşıЧ СКгırХКЧЦКsı, 
örtüklərin təmiri və s. üçün istifadə olunur.  

BТЭЮЦ ОЦЮХsТвКХКrıЧ ЭəЭЛТqТ гКЦКЧı sЮвЮЧ ЛЮбКrХКЧЦКsı ТХə əlaqədar olaraq, örtüyün 

ПШrЦКХКşЦКsıЧıЧ ЮгЮЧ ЦüННət tələb etdiyini nəzərə КХЦКq ХКгıЦНır. 
Effektiv, düzgün seхТХЦТş ОЦЮХqКЭШrХКrНКЧ ТsЭТПКНə etməklə çox yüksəФ ФШЧsТsЭОЧsТвКХı НТspОrs 

ПКгКХı (99%-ə qədər) tələb olunan tipdə emulsiya almaq olar. 

MəХЮЦНЮr ФТ, ЛТЭЮЦЮЧ ЮгКЧЦКsı ШЧЮЧ pХКsЭТФХТвТЧТ бКrКФЭОrТгə edir. Ona görə də öyrənilən 

bitumlara əlavələrin plastikliyə təsirinin təНqТqТ, ЛТЭЮЦХКr СКqqıЧНК НКСК НШХğЮЧ ЭəsəЯЯür вКrКЭЦКğК 
imkan verir.  

MüəyyəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, əlavələrin bituma daxil edilməsТ ШЧХКrıЧ НКş ЦКЭОrТКХХКrıЧК вКpışЦК 
qabiliyyəЭТЧТ бОвХТ вКбşıХКşНırır. AsТНШХ – milonaftin bituma daxil edilməsi, bitЮЦЮЧ вЮЦşКХЦК 
temperaturu 15...400C qədər КгКХЦКsıЧК, ЛТЭЮЦЮЧ ЮгКЧЦКsıЧı 90...96 sЦ qədər КrЭЦКsıЧК səbəb 

olur.  

Bitumlar əsКsıЧНК Яə əlavələrin köməyi ilə yüksək keyfiyyəЭХТ ЛТЭЮЦ ОЦЮХsТвКХКrıЧ, 

ЦКsЭТФКХКrıЧ, pКsЭКХКrıЧ КХıЧЦКsı ЦüЦФüЧНür.  

Bitumun əlavələrlə ЮгКЧЦКsıЧıЧ öвrənilməsinin nəticələrТ КşКğıНКФı Мədvəldə verilir.                                                                                                 
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Cədvəl 
Asidol – milonaft əlavələrТnТn uгanmasına təsiri 

№ Bitumun növləri ƏlavələrТЧ ЦТqНКrı,% Bitumun 

ЮгКЧЦКsı(НЮФЭТХШЦОЭr),sЦ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

90 

90 

91 

92 

94 

96 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

26 

27 

27,5 

28 

30 

32 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

49 

49,5 

50 

52 

54 

56 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

4,5 

5,0 

5,5 

6 

7,5 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

3,5 

4 

5 

6 

8 

 

 

CədvəldəЧ РörüЧНüвü ФТЦТ ЛТЭЮЦЮЧ ЮгКЧЦКsı ШЧЮЧ pХКsЭТФХТвТЧТ бКrКФЭОrТгə edir. Beləliklə, 

ЛТЭЮЦ ЦКЭОrТКХХКrıЧıЧ ТsЭОСsКХКЭНК РОЧТş Эətbiqi özünün böyük səmərəliliyini təsНТq ОЭЦТşНТr. 
Açar sözlər: bТtum вapışНırıМısı, səthi-aktiv əlavə, krОkТnq bТtumları. 
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B.S.Sardarov., M.Z.Azimi 

 
İmprovement the  properties of asphalt binders using additives 

 
SUMMARY 

 
İЧ ЭСО rОsЮХЭ ШП МШЧНЮМЭОН sЭЮНТОs ШЛЭКТЧОН ЛТЭЮЦТЧШЮs НШpО with the application of binding 

materials. It is determined that  application of asphalt binders provides to obtain a high-performance 

building material. 

Key words: bituminous binders, active supplemental, cracking asphalts. 
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UOT 631.485 

E.A.Qurbanov , N.Y.DünвamalıвОЯa, T.İ.Cəfərov 

AzərbaвМan MОmarlıq Яə İnşaat UnТЯОrsТtОtТ 
 
KÜR-ARAГ OVALIĞINDA SUVARILAN TORPAQLARIN EROГİВAВA UĞRAMASINA 

GнRƏ QRUPLAŞDIRILMASI 
 

ApКrıХЦış ЭəНqТqКЭХКrıЧ Чəticələri əsКsıЧНК sЮЯКrıХКЧ ЭШrpКqХКrıЧ ОrШгТвКвК ЮğrКЦКsı Эəsnif 

ОНТХЦТşНТr. TШrpКqХКr ОrШгТвКвК ЮğrКЦКsıЧК Рörə ЮğrКЦКЦТş, гəif, orta, çiddəЭХТ, хШб şТННətli və 

хöФНürüХЦüş qrЮpХКrıЧК КвrıХЦışНır. BЮrКНК ОrШгТвКвК ЮğrКЦış ЭШrpКqХКrıЧ əsas xassələrТ, ШЧХКrıЧ 
morfogenetik və morfoloji xüsusiyyətləri göstərТХЦТşНТr. TШrpКqХКrıЧ ЛТr хШб ПТгТФТ Яə kimyəvi 

xassələri nəzərə КХıЧЦışНır. БüsЮsəЧ ЭШrpКqХКrıЧ səЭСТ ЦОвХХТвТ, СЮЦЮsХЮ qКЭıЧ qКХıЧХığı, СЮЦЮsЮЧ Яə 

azotun, sЮвКНКЯКЦХı КqrОqКЭХКrıЧ ЦТqНКrı, sıбХığı, rüЭЮЛətlənmə ilə ЛКğХı ЦəХЮЦКЭХКr ЯОrТХЦТşНТr. 
TШrpКğıЧ ЛЮ бüsЮsТввətlərinin təsЧТПКЭıЧıЧ ШЧЮЧ бəritələşНТrТХЦəsində, ОrШгТвКвК qКrşı Эədbirlərin 

СКгırХКЧЦКsıЧНК Яə hətta qiymətləndirilməsində böyük əhəmiyyəti  varНır. 
TШrpКqХКrıЧ бəritələşНТrТХЦəsində, ОrШгТвКвК qКrşı ЭədbirlərТЧ СКгırХКЧЦКsıЧНК, ərazidən 

səmərəli istifadə edilməsi üçün təşФТХ ОНТХЦəsində ОrШгТвКвК ЮğrКЦКЧıЧ ЭəşФТХ ОНТХЦəsi və 

qrЮpХКşНırıХЦКsı Чəzəri və istehsal cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Buna görə də torpaq istifadəsi 

гКЦКЧı ЛЮ prШЛХОЦХərin həllində vahid təsЧТПКЭıЧ ШХЦКsı хШб ЯКМТЛНТr. 
TШrpКqХКrıЧ вЮвЮХЦКsıЧК Рörə təsЧТПКЭı ЛТr хШб Эələblərə cavab verməlidir. Birinci təsnifat elmi 

əsКsХКrК ЦКХТФ ШХЦКХıНır. İФТЧМТ, ШЧНКЧ ТsЭТПКНə praktiki cəhətdən əХЯОrТşХТ ШХЦКХıНır, üхüЧМüsü 
ЛЮrКНК ЭШrpКğК КТН ШХКЧ əsas əlamət və xassələr öz əФsТЧТ ЭКpЦКХıНır. DörНüЧМüsü, ШЧНКЧ ТsЭТПКНə 

ЭШrpКqХКrıЧ ЦüЧЛТЭХТвТЧТЧ qШrЮЧЦКsıЧК Яə kənd təsərrüПКЭı ТsЭОСsКХıЧıЧ вüФsəldilməsinə  xidmət 

etməlidir. 

ErШгТвКвК qКrşı ЭədbirlərТЧ СКгırХКЧЦКsı гКЦКЧı ЭШrpКqХКrıЧ ОrШгТвКвК ЦərЮг qКХЦКsıЧıЧ 
dərəcəsi və əhatə etdiyi sahəni müəyyənləşНТrЦəФ ЯКМТЛНТr. SЮ ОrШгТвКsıЧıЧ ТЧФТşКПı ТХə ЛКğХı 
вЮвЮХЦКЧıЧ ЭəsЧТПКЭı ФТПКвət qədər ТşХənilsə də ТrrТqКsТвК ОrШгТвКsıЧК НКТr ЛЮ Цəlumatlar demək olar 

ФТ, вШбНЮr Д1]. BЮЧЮЧ ЭШrpКqХКrıЧ бəritələşНТrТХЦəsində də böyük əhəmiyyəЭТ ЯКrНır. OrЭК AsТвКНК 
bir çox təНqТqКЭхıХКr КЧМКq sЮЯКrıХКЧ ЛШг ЭШrpКqХКrı ЭəsЧТП ОЭЦТşНТХər [2]. 

Б.M.MКФsЮНШЯ Д3] ОrШгТвКвК ЮğrКЦКsıЧК Рörə ЛШг ЭШrpКqХКrı Эəsnif edərkən daha çox amilləri 

nəzərə КХЦışНır. LКФТЧ Kür-ArКг ШЯКХığıЧНК вКвıХЦış sЮЯКrıХКЧ ЛШг-qəhvəyi və çəmən-boz 

ЭШrpКqХКrıЧıЧ ОrШгТвКвК ЮğrКЦКsıЧК Рörə təklif edilməsТ СКqqıЧНК əsКsХı Эədqiqat məХЮЦКЭı вШбНЮr. 
Tədqiqatlar Kür-ArКг ШЯКХığıЧНК sЮЯКrıХКЧ Кхıq ЛШг-qəhvəyi və ЛШг ЭШrpКqХКrНК КpКrıХЦışНır. 

Bu zaman əsasən meylliyi olan sahələr sОхТХЦТşНТr. BЮ sКСələr ШЯКХığıЧ BöвüФ Яə Kiçik Qafqaz 

НКğХКrı ТХə qШЯЮşНЮğЮ ərazilərə və çay gətirmə ФШЧЮsХКrıЧК ЮвğЮЧ Рəlir. Bu ərazilərdə boz-qəhvəyi 

ЭШrpКqХКr вКвıХЦışНır. OЯКХığın daxili hissələrində nisbətəЧ вОrКХЭı sЮХКrıЧ НКТЦТ səviyyəsi dərində 

olan ərazilərdə, xüsusən Mil və ŞТrЯКЧ НüгХərində ЛШг ЭШrpКqХКr вКвıХЦışНır. SЮЯКrıХКЧ ЭШrpКqХКrıЧ 
ШЯКХıqНК əsas hissəsТ Кхıq ЛШг-qəhvəyi, boz və çəmən-ЛШг ЭШrpКqХКrНır. 

TШrpКqХКrıЧ вЮвЮХЦКsıЧК Рörə təsnif edilməsi və qrЮpХКşНırıХЦКsıЧНК Б.M.MКбsЮНШЯЮЧ Д3] 
təklif etdiyi üsuldan istifadə ОНТХЦТşНТr. BЮ гКЦКЧ ЭШrpКqХКrıЧ ТrrТqКsТвК ОrШгТвКsıЧК Цəruz 

qКХЦКsıЧı Эəsnif edərkəЧ ЭШrpКğıЧ 12 РösЭəricisi nəzərə КХıЧЦışНır. Tədqiqatlarda böyük miqdarda 

torpaq kəsimlərТ qШвЮХЦЮş Яə təСХТХ ОНТХЦТşНТr. 
TШrpКqХКrıЧ ОrШгТвКвК ЦərЮг qКХЦКsıЧı хöХ şəraitində müəyyən etmək üçün onun xarici və 

daxili göstəricilərТ ЦüСüЦ rШХ ШвЧКвır. TəНqТqКЭ КpКrıХЦış ТsЭər Кхıq ЛШг Яə istər boz torpaqlarda  
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irriqasiya erozТвКsıЧК ЦərЮг qКХЦış ЭШrpКqХКrıЧ üsЭ СШrТгШЧЭЮЧЮЧ rəngi bozumtul olur ki, bunun da 

əsas səbəЛТ СЮЦЮsЮЧ КгХığı, ФКrЛШЧКЭХКrıЧ вüФsəФ ШХЦКsıНır. TОrЦТФ КФФЮЦЮХвКsТвК Чəticəsində 

oksidləşЦТş ОХОЦОЧЭХərТЧ СОsКЛıЧК ЛШгЮЦЭЮХ rəЧРТЧ вКrКЧЦКsıНır. BТr хШб ərazilərdə, xüsusən 

gətirmə ФШЧЮsХКrıЧНК Яə НКğətəyi meylli yamaclarda isə НКşХığıЧ ШХЦКsı ОrШгТвКвК ЮğrКЦКЧıЧ 
əlamətlərindəndir. Ümumiyyətlə, ОrШгТвКвК ЮğrКЦış ЭШrpКqХКrıЧ qrКЧЮХШЦОЭrТФ Эərkibinin yüngül 

ШХЦКsı ТХə fərqlənir. 

Boz torpaqlarda üst horizontun rəngi sКrı-bozumtul olur, əsasən sahəЧТЧ КşКğı СТssəsində və ya 

relyefin çökək olan sahələrinə suvarmada yuyulub gəЭТrТХЦТş ЭШrpКq ФüЭХəsТ ЭШpХКЧır ФТ, ЛЮЧЮЧ rəngi 

nisbətəЧ ЭüЧН ШХЦКsı ТХə sОхТХТr. BЮ ЭШrpКqХКr вЮвЮХЮЛ “Рətirilmə” ЭШrpКqХКr КНХКЧır. оsЭ СТssəsi 

СКЦКrХКЧЦış, qrКЧЮХШЦОЭrТФ Эərkibi isə Кğır ШХЦКsı ЦüşКСТНə ШХЮЧЮr. ƏsКs КЦТХ ФТЦТ “Рətirilmə” 
СШrТгШЧЭЮЧЮЧ qКХıЧХığıЧК Рörə ЛЮ ЭШrpКqХКrı НК qrЮpХКşНırЦКq ШХКr. 

ErШгТвКвК ЮğrКЦКsıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq ЭШrpКqХКrıЧ НКбТХТ РösЭəriciləri də fərqlənir. Bu fərdlilik 

profil boyu özünü göstərir. Üst hissəЧТЧ sЭrЮФЭЮrЮ КqrОqКЭХКrıЧ pКrхКХКЧЦКsı, СЮЦЮs Яə qida 

elementlərТЧТЧ ФКsıЛХığı qrКЧЮХШЦОЭrТФ Эərkibin nisbətəЧ вüЧРüХ ШХЦКsıНır. ErШгТвКвК ЮğrКЦК 
ЭШrpКqХКrıЧ rüЭЮЛəЭХТвТЧТЧ Кг ШХЦКsıЧНК НК öгüЧü РösЭərir. 

Əldə olunmuş хöХ Яə laboratoriya analizlərinin nəticələrinə görə torpaqlar eroziyaya 

ЮğrКЦКsıЧК Рörə КşКğıНКФı ФТЦТ qrЮpХКşНırıХЦışНır: 
1. ОrШгТвКвК ЮğrКЦКЦış 

2. гəТП 
3. orta 

4. şТННəЭХТ 
5. ЭШpХКЧЦış хöФüЧЭü 

TəНqТqКЭХКrıЧ ЧəЭТМəХərТЧНə ЦüəввəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, “РəЭТrТХЦə” ЭШrpКğıЧ rəngi qeyd edildiyi 

ФТЦТ бОвХТ ЭüЧН ШХЦКqХК ЦОгШrОХвОПНəЧ КsıХı ШХКrКq ШЧЮЧ КrОКХı НəвТşə ЛТХТr. БüsЮsəЧ sЮ sərПХərТ 
ЧТгКЦХКЧЦКНıqНК rОХвОПТЧ хöФəФ вОrХərТ “РəЭТrТХЦə”ХərХə НШХЮr ФТ, ЛЮ ЭШrpКqХКr НК öг 
бüsЮsТввəЭХərТЧə Рörə əЭrКПНКФı ЭШrpКqХКrНКЧ бОвХТ ПərqХəЧТrХər. BТr хШб ЭəНqТqКЭхıХКr sЮЯКrıХКЧ ЭШrpКq 
səЭСТЧТЧ rəЧРКrəЧРХТвТЧТ ЛЮ prШsОsХə əХКqəХəЧНТrТrХər Д2]. 

TШrpКqХКrıЧ ТrrТqКsТвК ОrШгТвКsıЧК ЦərЮг qКХЦКsıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq ЦШrПШЦОЭrТФ Яə ЦШrПШХШУТ 
бüsЮsТввəЭХər 1 Яə 2 sКвХı МəНЯəХНə РösЭərТХЦТşНТr. 

Uzun iХХər ЭəНqТqКЭ ТşХərТЧТЧ ЧəЭТМəsТЧНə ЦОвХХТФНəЧ КsıХı ШХКrКq ЭШrpКq örЭüвüЧНə sЮЯКrЦК Яə 
ТrrТqКsТвК ОrШгТвКsı ЧəЭТМəsТЧНə ЛКş ЯОrəЧ НəвТşТХЦəХər Нə ЭəСХТХ ОНТХЦТş Яə МШğrКПТ ТЧПШrЦКsТвК 
ЛКгКsıЧı СКгırХКЦКq üхüЧ ТşХəЧЦТşНТr. MəХЮЦ ШХЦЮşНЮr ФТ, ЦОвХХТвТ 0,005-НəЧ вüФsəФ ШХКЧ ЭШrpКq 
sКСəХərТЧНə ТrrТqКsТвК ОrШгТвКsı Яə səЭСТ КбıЧıЧ ЧəЭТМəsТЧНə üх гШЧК ПШrЦКХКşır. BЮ гШЧКХКr ЭШrpКq 
örЭüвüЧüЧ qКХıЧХığıЧК, ЭШpХКЧКЧ хöФüЧЭüХərТЧ  ЦТqНКrıЧК Рörə ЛТr-ЛТrТЧНəЧ ФəsФТЧ ПərqХəЧТr. 
TəНqТqКЭХКrНКЧ ЦəХЮЦНЮr ФТ, əsКsəЧ вЮвЮХЦК sКСəЧТЧ вЮбКrı СТssəsТЧНə ЛКş ЯОrТr. OЧК Рörə Нə ЛЮ 
СТssəНə СЮЦЮsХЮ qКЭıЧ qКХıЧХığı КгКХır. ƏsКsəЧ ШrЭК СТssəsТЧНə ЛЮ qКЭ Кг НəвТşФəЧХТвə ЦərЮг qКХır. 
MОвХХТФ Яə səЭСТ КбıЧıЧ sürəЭТ вüФsəХНТФМə ЛТrТЧМТ вЮвЮХКЧ гШЧК РОЧТşХəЧТr Яə əФsТЧə ШrЭК sКЛТЭ гШЧК 
isə ФТхТХТr. BüЭüЧ вЮвЮХКЧ ЭШrpКq Яə sЮ ТХə РəХəЧ ЦКЭОrТКХХКr sКСəЧТЧ sШЧЮЧНК хöФüЧЭüХər şəФХТЧНə 
КФФЮЦЮХвКsТвК ШХЮЧЮr. BüЭüЧ ЛЮЧХКr ЭШrpКqХКrıЧ ЦШrПШРОЧОЭТФ əХКЦəЭХərТЧə ЭəsТr ОНТr. 
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Cədvəl 1 

 

IrrТqasТвa ОroгТвasının ТnkТşafına Рörə suЯarılan boг-qəhvəyi torpaqların təsnТfatı 
(meylliyi 0,005-dən çox) 

 

Göstəricilər SЮЯКrıХКЧ sКСənin mezorelyefin göstəricisi 

вЮбКrı 
qКЛКrıq, 
yamac 

вЮбКrı 
hissə, 

meylli 

orta hissə 

meylli 

zəif meylli 

КşКğı СТssə 

ŞОХП, 
hamar sahə 

ErШгТвКвК ЮğrКЦК Нərəcəsi şТННətli orta zəif yuвЮХЦКЦış ЭШpХКЧЦış 

çöküntü 

HЮЦЮs qКЭıЧıЧ qКХıЧХığı, 
A+ + , sm      
KКrЛШЧКЭХКrıЧ вЮбКrı sər-

həddi, sm 

m 15 15-20 25 50 

Humus, % 

-qКЭıЧНК 

1,2 1,6 1,9 2,5 3,2 

Ümumi azot 0,12 0,18 0,21 0,25 0,34 

C  ФКrЛШЧКЭХКrıЧ ЦТqНКrı 10,0 9,2 8,3 7,1 6,5 

0,01 mm-НəЧ ФТхТФ 
СТssəМТФХər  

-qКЭıЧНК 

38 42 45 49 56 

0,001 mm-НəЧ ФТхТФ СТs-

səМТФХər  
16 17 18 21 26 

SЮвКНКЯКЦХı КqrОqКЭХКr 
0,25 mm-dən böyük rütu-

bətlik %-lə 

8,55 10,75 14,35 26,00 31,7 

0-50sm qatda 10,5 12,1 18,3 20,3 25,5 

Suvarmadan 3 gün sonra, 

rütubətlik,  % 

10,0 15,0 18,0 20,0 25,0 

 

 

TШrpКğıЧ ОrШгТвК гШЧКХКrıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq ЦШrПШХШУТ бКssələrinin dəвТşТХЦəsi 1 və 2 sКвХı 
cədvəllərdə ЯОrТХЦТşНТr. BЮrКНК вЮвЮХan və ЭШpХКЧКЧ хöФüЧЭü qКЭХКrı РösЭərТХЦТşНТr. Təhlil göstərir 

ki, relyefdəЧ КsıХı ШХКrКq вЮбКrıНКЧ sКСəЧТЧ КşКğı СТssəsinə НШğrЮ ЭШrpКğıЧ qКХıЧХığı КrЭır, вЮвЮХКЧ 
hissədə isə КгКХır. SШЧНК Тsə хöФüЧЭü qКЭı ПШrЦКХКşır. 

GöstəriləЧ гШЧКХКrНК ЭШrpКğıЧ ФТЦвəvi tərkibi də вЮбКrı sərhəНТ КşКğı Нüşür. ВЮбКrıНКЧ 
КşКğıвК НШğrЮ ФКrЛШЧКЭХıq КгКХır. HЮЦЮsЮЧ ЦТqНКrı Тsə yüksəlir. 
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Cədvəl 2 

 

SuЯarılan boг torpaqların ТrrТqasТвa ОroгТвasına uğramasına Рörə  

təsnТfatı (mОвllТk 0,005-dən çox) 

 

 

 

Göstəricilər 

SЮЯКrıХКЧ sКhənin mezorelyefin göstəricisi 

вЮбКrı 
hissə, 

qКЛКrıq 
вКЦКМХı 

вЮбКrı 
hissə, 

nisbə-tən 

meylli 

orta hissə,  

az 

meyilli 

КşКğı 
hissə,zəif 

meyilli 

 

ŞОХП, 
hamar 

sahə 

ErШгТвКвК ЮğrКЦК Нərəcəsi şТННətli orta zəif yuyul-

ЦКЦış 

toplanmş 

çöküntü 

HЮЦЮs qКЭıЧıЧ qКХıЧХığı, 
A+ + , sm 

25 35 50 65 110 

Humus, % 

-qКЭıЧНК 

0,85 1,15 1,35 1,50 2,00 

KКrЛШЧКЭХКrıЧ вЮбКrı sərhəddi, 

sm 

10 15 18 23 40 

KКrЛШЧКЭХКrıЧ ЦТqНКrı 
(C ,  

12,0 9,8 8,5 7,5 7,0 

Ümumi azot 0,09 0,10 0,12 0,15 0,18 

0,01 mm-НəЧ ФТхТФ 
СТssəМТФХər  

40 45 50 55 60 

0,001 mm-НəЧ ФТхТФ 
СТssəМТФХər  

20 25 27 30 31 

SЮвКНКЯКЦХı КqrОqКЭХКrıЧ 
ЦТqНКrı, % (0,25 mm-dən 

böyük ) 

8,0 10,5 12,5 18,5 25,0 

Suvarmadan 3 gün sonra, 

rütubətlik,  % 

8,5 10,5 15,0 18,0 20,0 

 

Torpaqda qranulometrik tərkibdə kəskin dəвТşТХЦələr ЛКş ЯОrТr. ВЮбКrıНКЧ КşКğıвК НШğrЮ ПТгТФТ 
РТХТЧ ЦТqНКrı вüФsəlir. Torpaqda humus və ПТгТФТ РТХТЧ ЦТqНКrıЧıЧ КrЭЦКsı sЮвКНКЯКЦХı КqrОqКЭХКrıЧ 
КrЭЦКsı ТХə nəticələnir. Ona görə də sahənin bu hissəsində üsЭ qКЭНК ЭШrpКğıЧ sЮ-fiziki və istilik 

xassələri bitkilərТЧ ТЧФТşКПı üхüЧ хШб əХЯОrТşХТ ШХЮr. OЧК Рörə də akkumulyativ zonada becərilən 

bitkilərin məСsЮХНКrХığı НКСК вüФsək olur. Düzdür, bəzi hallarda bitkilər вОЧТ хıбКЧ гКman 

вЮбКrıНКЧ Рətirilən çöküntülərlə ШЧХКrıЧ səthi örtülür ki, bu da seyrəkliyə səbəb olur. XüsusəЧ Кğır 
qranulometrik tərkibli torpaqlarda suvarmadan sonra səthdə qaysaq və dərТЧ хКЭХКr вКrКЧır. BОХə 

şəraitdə ЭШrpКğıЧ sЮ-fiziki və ТsЭТХТФ şəraiti  pozulur. BitkilərТЧ ТЧФТşКПı ХəЧРТвТr. ƏХЯОrТşХТ ЦüСТЭ 
yaratmaq üçün həmin sahələrdə əlavə becərmə ТşХəri tələЛ ШХЮЧЮr. TШrpКğıЧ НОqrКНКsТвКsıЧıЧ 
МШğrКПТ ТЧПШrЦКsТвК ЛКгКsıЧı СКгırХКвКrФən bu xüsusiyyətlər nəzərə КХıЧЦКХıНır.  
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Nəticə 
 

MüəyyənləşНТrТХЦТşНТr ФТ, Цeylliyi 0,005-dən yüksəФ ШХКЧ sЮЯКrıХКЧ ЭШrpКqХКrНК ТrrТqКsТвК 
ОrШгТвКsıЧıЧ ТЧФТşКПı Чəticəsində ЭШrpКqХКr вЮвЮХЦКЦış, гəТП, ШrЭК, şТННətli və ЭШpХКЧЦış хöФüЧЭü 
гШЧКХКrıЧК КвrıХır. BЮ qrЮpХКşЦКЧıЧ ЭШrpКqХКrıЧ бəritələşНТrТХЦəsində, ОrШгТвКвК qКrşı Эədbirlərin 

СКгırХКЧЦКsı Яə həyata keçirilməsində ЛöвüФ rШХЮ ЯКrНır. BЮ qrЮpХКşЦКНК ЭШrpКqХКrıЧ səthi və daxili 

xüsusiyyətləri də nəzərə КХıЧЦışНır. 
Açar sözlər: eroziya, təsnifat, morfoloji xüsusiyyəЭ, ЭШrpКğıЧ ЦШrПШЦОЭrТвКsı, rОХвОП, вЮвЮХЦК 

гШЧКsı. 
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E.A.Gurbanov, D.Y.Dunyamalıyeva, T.İ. Jafarov 

 

Classification of soils according to irrigation eroding in the Kur-Araz lowland 
 

SUMMARY 
 

On the basis of the performed research consequences the soils were classified according to irrigation 
eroding. Paying attention to the morphometric  and morphological characters of soils they were divided into 
uneroded, weak, mean, strong and precipitated groups. An importance of these soils was indicated in 

application and mapping of the measures against erosion. 
Key words: erosion, classification, morphological character, soil morphometria, relief. 
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B.S.SərНaroЯ., A.A.QuЯaloЯ., S.İ.AbbasoЯa  

AгərbaвМan MОmarlıq Яə İnşaat UnТЯОrsТtОtТ 
 

ВоKSƏK MнHKƏMLİKLİ нГоВERLƏŞƏN BETON  
TƏRKİBİNİN İŞLƏNMƏSİ  

 
ВüФsəФ ЦöСФəЦХТФХТ Яə ТsЭТsЦКr РösЭərТМТХərТЧə ЦКХТФ ЦШНТПТФКsТвК ШХЮЧЦЮş ЛОЭШЧ qКrışıqХКrı 

Яə ЛОЭШЧХКr ЦüКsТr  ЭТФТЧЭТХərТЧ əsКsıЧı ЭəşФТХ ОНТr. PШХТПЮЧФsТШЧКХ бüsЮsТввəЭХərə ЦКХТФ öгüвОrХəşəЧ 
ЛОЭШЧХКrıЧ ТsЭОСsКХı гКЦКЧı ШЧХКrıЧ ЭərФТЛХərТЧТЧ   ШpЭТЦКХХКşНırıХЦКsı  Яə   rКsТШЧКХ   ЭəЭЛТq   sКСə-

ХərТЧТЧ ЦüəввəЧХəşНТrТХЦəsТ ЦəsəХəХərТ ПöЯqəХКНə КФЭЮКХНır. MШНТПТФКЭШrХКrıЧ ЭəЭЛТqТ ТХə öгüвОrХəşəЧ 
yüksəФ ЦöСФəЦХТФХТ ЛОЭШЧХКrıЧ КХıЧЦКsı  üх ЛТr-ЛТrТЧə əФs КЦТХХərХə əХКqəНКrНır: ЛОЭШЧ qКrışığıЧıЧ 
вüФsəФ КбıМıХığК ЦКХТФ ШХЦКsı, sОqrОqКsТвК prШsОsТЧТЧ КrКНКЧ qКХНırıХЦКsı Яə ЛОЭШЧЮЧ вüФsəФ 
ЦöСФəЦХТФ əХНə ОЭЦəsТ (100-150 MPК Яə НКСК хШб) Д1,2].  

нгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧЮЧ ШpЭТЦКХ rОШХШРТвКsı ОХə ШХЦКХıНır ФТ, ФШЧЮsЮЧ вКвıХЦКsı 55-60 sm-НəЧ az 

ШХЦКsıЧ. KШЧЮsЮЧ хöФЦəsТЧТЧ ЦüбЭəХТП öХхüsüЧə ЮвğЮЧ РəХəЧ ФШЧЮsЮЧ вКвıХЦКsıЧı ЧəгərТ ШХКrКq  
KКХКşЧТФШЯ Д3] СОsКЛХКЦışНır. 

MüəввəЧ ОНТХЦТşНТr ФТ, СəqТqТ öгüвОrХəşəЧ  ЛОЭШЧХКrНК sЭКЧНКrЭ ФШЧЮsЮЧ хöФЦəsТ 26-28 sm 

ШХЦКХıНır. BОХə qКrışıqХКrНК ТsЭТПКНə ШХЮЧКЧ qırЦКНКş НəЧəХərТЧТЧ əЧ ЛöвüвüЧüЧ  öХхüsü 15 ЦЦ-НəЧ 
хШб ШХЦКЦКХıНır. EN 206-1 sКвХı AЯrШpК sЭКЧНКrЭıЧНК ФШЧЮsЮЧ вКвıХЦКsı 340 ЦЦ-НəЧ 630 ЦЦ-ə 
qəНər Яə НКСК хШб ШХКЧ 6 ЧöЯ КбıМı ЛОЭШЧ qКrışığı ЧəгərНə ЭЮЭЮХЦЮşНЮr Д4]. LКФТЧ КşКğı вКвıХЦК 
НТКЦОЭrТЧə (340-500 ЦЦ) ЦКХТФ ЛОЭШЧХКrНК öгüвОrХəşЦə prТЧsТpХərТ öНəЧТХЦəНТвТЧə Рörə EG SCC 
(SОХП CШЦpКМЭТЧР CШЧМrОЭО) qКвНКХКrıЧНК öгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧХКr üхüЧ КбıМıХığК Рörə ЦüбЭəХТП 
вКвıХЦК НТКЦОЭrТЧə ЦКХТФ 3 ЧöЯ SCC ЧəгərНə ЭЮЭЮХЦЮşНЮr Д4]: SF-1 (550-650 mm); SF-2 (660-750 

mm); SF-3 (760-850 ЦЦ). ВЮбКrıНКФı МəНЯəХə Чəгər вОЭТrsəФ РörərТФ ФТ, öгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧХКrНК 
sЭКЧНКrЭ ФШЧЮsЮЧ хöФЦəsТ ЭəбЦТЧəЧ 25,5-28 sЦ СəННТЧНə НəвТşТr. KШЧЮsЮЧ хöФЦəsТЧТЧ ЦКФsТЦКХ 
qТвЦəЭТ 28 sЦ ШХК ЛТХər, ЛЮ гКЦКЧ qırЦКНКş СТssəМТФХərТЧТЧ ПrКФsТвКsı 3-8 mm-НəЧ хШб ШХЦКЦКХıНır. 

 BОЭШЧ qКrışığıЧıЧ вüФsəФ КбıМıХığı ШЧЮЧ вКХЧıг spОsТПТФ qЮrЮХЮşК ЦКХТФ ШХЦКsıЧı НОвТХ, 
СəЦхТЧТЧ бüsЮsТ ЭШpШХШРТвКвК ЦКХТФ ШХЦКsıЧı ЭəХəЛ ОНТr. оЦЮЦТввəЭХə КНТ ЛОЭШЧ qКrışığıЧıЧ 
qЮrЮХЮşЮ ОХə ШХЦКХıНır ФТ, Ш ЛТr ЧОхə ПrКФsТвКНКЧ ТЛКrəЭ qırЦКНКşıЧ sıб вОrХəşЦəsТЧТ ЭəЦТЧ ОЭsТЧ. 
BЮЧЮЧ üхüЧ qırЦКНКşıЧ ТrТ ПrКФsТвКХКrı КrКsıЧНКФı ЛШşХЮğЮ ШrЭК НəЧəХТ ПrКФsТвКЧıЧ НШХНЮrЦКsı, ШrЭК 
ПrКФsТвКЧıЧ НəЧəХərТ КrКsıЧНКФı ЛШşХЮğЮЧ Тsə qırЦКНКşıЧ бırНК ПrКФsТвКsı ТХə НШХНЮrЮХЦКsı ЭəХəЛ ОНТХТr 
(fasТХəsТг НəЧəЯər ЭərФТЛ prТЧsТpТ). 

RОШХШУТ ЛКбıЦНКЧ НШХНЮrЮМЮ НəЧəХərТ ТХə sıб вОrХəşНТrТХЦТş qКrışıqХКr Кг ЦТqНКrНК sЮ ТХə 
qrКЯТЭКsТвКХı –КбıМı sТsЭОЦə хОЯrТХə ЛТХЦТr. BОХə sТsЭОЦХərНə rОШХШУТ  ЦКЭrТsК  rШХЮЧЮ sОЦОЧЭ бəЦТrТ 
ШвЧКвır. SОЦОЧЭ бəЦТrТЧТЧ ЦТqНКrıЧı КrЭırНıqМК qКrışığıЧ КбıМıХığı ЭəЦТЧ ОНТХТr, ХКФТЧ sОЦОЧЭТЧ 
sərПТЧТЧ КrЭЦКsı ЛОЭШЧ ТsЭОСsКХıЧНК ТqЭТsКНТ ЛКбıЦНКЧ sərПəХТ ШХЦЮr. OЧК Рörə Нə SЮpОr- Яə 
СТpОrpХКsЭТПТФКЭШrХКrı ЭəЭЛТq ОЭНТФНə sОЦОЧЭ бəЦТrТЧТЧ КбıМıХığı КrЭır, sЮвЮЧ sərПТ КгКХır Яə Кг pХКsЭiki 

ЛОЭШЧ qКrışıqХКrı əsКsıЧНК ШХКЧ ЛОЭШЧЮЧ ЦöСФəЦХТвТ 50 MPК-dan 70-90 MPa-К qəНər КrЭır. 
нгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧ qКrışığıЧНК  rОШХШУТ ЦКЭrТsК  ШХКЧ sОЦОЧЭ бəЦТrТЧТЧ ФТПКвəЭ ЦТqНКrНК ШХЦКЦКsıЧК 
Рörə ЛЮ rОШХШУТ ЦКЭrТsКsıЧıЧ СəМЦТЧТЧ  sЮ ТХə НШХНЮrЮХЦКsı ЧəЭТМəsТЧНə ЦöСФəЦХТвТ Нüşür. 
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ВüФsəФ pЮssШХКЧ КФЭТЯХТвТЧə ЦКХТФ ЦТФrШsТХТФКЧı (MK) Яə ЦТЧОrКХ КФЭТЯ əХКЯəХərТ 10-15 % 

əХКЯə ОЭНТФНə rОШХШУТ ЦКЭrТsКЧıЧ СəМЦТ ЦüəввəЧ qəНər КrЭır. UвğЮЧ ШХКrКq ОвЧТ СəМЦНə НəЧəЯər 
НШХНЮrЮМЮХКrıЧ  ЦТqНКrı КгКХНığıЧК Рörə sТsЭОЦТЧ КбЦКsı гКЦКЧı ШЧХКrıЧ вОrНəвТşЦəsТ вКбşıХКşır. BЮ 
гКЦКЧ ЦöСФəЦХТвТЧ КrЭЦКsı sЮ КгКХНıХЦК ОППОФЭТЧə ЧТsЛəЭəЧ НКСК хШб əХКЯə ЦТqНКrНК sОЦОЧЭХəвТМТ  
СТНrШsТХТФКЭХКrıЧ КХıЧЦКsı СОsКЛıЧК ЛКş ЯОrТr. MТФrШsТХТФК ТХə sЮpОrpХКsЭТФХəşНТrТМТХərТЧ ФШЦЛТЧКsТвКsı  
plastik qКrışıqНКЧ (1Ц3 qКrışıqНК 450-500 Фq sОЦОЧЭ Яə 30-60 kq mikrosilika olduqda)  90-110 

MPК ЦöСФəЦХТФХТ ЛОЭШЧ КХЦКğК ТЦФКЧ ЯОrТr. 
ВüФsəФ КбıМıХığК Яə ЦöСФəЦХТвə (100-200 MPК)  ЦКХТФ öгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧХКrıЧ rКsТШЧКХ 

rОШХШРТвКsıЧı ЭəЦТЧ ОЭЦəФ üхüЧ  sОЦОЧЭə вКХЧıг ЦТФrШsТХТФК НОвТХ, СəЦхТЧТЧ 50-70% НКş ЭШгЮ əХКЯə 
ОНТХЦəХТНТr. SЮpОrpХКsЭТФХəşНТrТМТ ТХə НКş ЭШгЮ sОЦОЧЭə ЧТsЛəЭəЧ   НКСК КбıМı   ШХЮr. DКş ЭШгЮЧЮЧ   
rОШХШУТ    КФЭТЯХТвТЧТЧ qТвЦəЭХəЧНТrТХЦəsТ superplastikləşНТrТМТЧТЧ sЮ КгКХНıМı Эəsiri ilə həyata keçirilir.  

Hal-СКгırНК öгüвОrХəşəЧ вОЧТ ЧəsТХ ЛОЭШЧХКrıЧ ЭərФТЛХərТЧТЧ СОsКЛХКЧЦКsı üsЮХХКrı вШбНЮr, вКХЧıг 
prШПОssШr OФКЦЮrК ЭərəПТЧНəЧ ЭəФХТП ШХЮЧЦЮş rОsОpЭ üгrə ЭərФТЛ КşКğıНКФı ФТЦТНТr: İrТ НШХНЮrЮМЮХКrıЧ 
СəМЦТ ЛОЭШЧЮЧ СəМЦТЧТЧ 50%-НəЧ хШб ШХЦКЦКХı, ЦəСХЮХНК  qЮЦЮЧ СəМЦ хəФТsТ 40% ШХЦКХıНır. BЮ 
гКЦКЧ əsКs prТЧsТp ЛОЭШЧ qКrışığıЧНК ФШЦpШЧОЧЭХərТЧ СəМЦХərТЧТЧ МəЦТ 1000 ХТЭr ШХЦКХıНır. LКФТЧ 
НКş ЭШгЮ Яə pЮssШХКЧ əХКЯəsТЧТЧ ЭəЭЛТqТ ТХə вüФsəФ ЦКrФКХı (B100-B120) ЛОЭШЧХКr üхüЧ ЧəгərНə 
ЭЮЭЮХЦЮş ШгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧ qКrışığıЧНК ЛЮ ЭəФХТПХər ЭКЦ öХхüНə ТsЭТПКНə ШХЮЧК ЛТХЦТr.  

OЧК Рörə Нə əЧ səЦərəХТ вüФsəФ ЦКrФКХı pШХТПЮЧФsТШЧКХ ЛОЭШЧХКrıЧ ЭərФТЛ Яə qЮrЮХЮşХКrıЧıЧ 
КЧКХТгТ əsКsıЧНК КşКğıНКФı ФrТЭОrТвКХКr ЯОrТХЦТşНТr Д4]: 

Sement-НТspОrs ЦКЭrТsКЧıЧ ЦüЭХəq СəМЦТЧТЧ qЮЦЮЧ СəМЦТЧНəЧ КrЭıqХıq ФrТЭОrТвКsı  Hqum
sd .              

         (4) 

Sement-dispers-qЮЦ rОШХШУТ ЦКЭrТsКsıЧıЧ ЦüЭХəq СəМЦТЧТЧ qırЦКНКşıЧ СəМЦТЧНəЧ КrЭıqХıq 
ФrТЭОrТвКsı Hqır

sdq 

                  

Burada, Vs , Vdt , Vmk , Vqır , Vsu  - ЮвğЮЧ ШХКrКq sОЦОЧЭ, НКş ЭШгЮ, ЦТФrШsТХТФК, qЮЦ, qırЦКНКş 
Яə sЮвЮЧ ЦüЭХəq СəМЦХərТНТr. BЮ ФrТЭОrТвКХКrıЧ Д6] qТвЦəЭХərТ КНТ ЛОЭШЧНКЧ  вüФsəФ ЦКrФКХı 
ЛОЭШЧХКrК ФОхНТФНə бОвХТ НəвТşТr: ЦüХКвТЦ-pХКsТЭТФТ qКrışıqХКrНК = 1-1,2 ;   =1,1 - 1,5 

B50-B60 sТЧТП  öгüвОrХəşəЧ  ЛОЭШЧХКrНК   = 1,6 - 2 ;   =1,8– 2. 

ВüФsəФ ЦöСФəЦХТФХТ Яə бüsЮsТ вüФsəФ ЦöСФəЦХТФХТ  ЛОЭШЧХКr  СКгırХКЦКq üхüЧ ШХКЧ НТspОrs-

КrЦКЭЮrХКЧЦış öгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧХКrНК:   
= 3-3,5 ;   =2,2 - 2,5 

БüsЮsТ СКХХКrНК вüФsəФ ЦöСФəЦХТФХТ ЛОЭШЧХКrНК ЛЮ ФrТЭОrТвКХКr:   
= 3,5-4 ;  =3 

ВЮбКrıНКФı ПШrЦЮХХКrНКЧ ТsЭТПКНə ОНərəФ вüФsəФ ЦöСФəЦХТФХТ öгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧ qКrışıqХКrıЧıЧ 
ЭərФТЛХərТ ТşХəЧЦТş Яə СКгırХКЧЦış qКrışıqХКr əsКsıЧНК ЛОЭШЧ ЧüЦЮЧəХərТ СКгırХКЧЦışНır (МəНЯəХ). 
Üzvi-ЦТЧОrКХ əХКЯə ФТЦТ ЯЮХФКЧ ФüХü+ЦТФrШsТХТФК=1:1 РöЭürüХЦüşНür. MШНТПТФКЭШrЮЧ ЭərФТЛТЧНə 
Glenium SKY-551 СТpОrpХКsЭТПТФКЭШr ТsЭТПКНə ШХЮЧЦЮşНЮr. 

Göründüyü kimi sement-НТspОrs ЦКЭrТsКЧıЧ ЦüЭХəq СəМЦТЧТЧ qЮЦЮЧ СəМЦТЧНəЧ КrЭıqХıq 
ФrТЭОrТвКsı Hqum

sd 2,0-3,3 КrКsıЧНК, sОЦОЧЭ-dispers material-qЮЦ rОШХШУТ ЦКЭrТsКsıЧıЧ ЦüЭХəq 
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СəМЦТЧТЧ qırЦКНКşıЧ СəМЦТЧНəЧ КrЭıqХıq ФrТЭОrТвКsı Hqır
sdq Тsə 1,8 -2 КrКsıЧНК НəвТşТr.  TərФТЛ 1 Яə 

ЭərФТЛ 2 вüФsəФ ЦöСФəЦХТФХТ öгüвОrХəşəЧ ЛОЭШЧХКrК КТННТr, ШЧХКrıЧ sıбıХЦКНК ЦöСФəЦХТФ СəНХərТ 
ЮвğЮЧ ШХКrКq 130MPК Яə   110 MPК-Нır. KШЧЮsЮЧ вКвıХЦКsı ЭərФТЛ 1-НəЧ ЭərФТЛ 4-ə НüşНüФМə 
ФШЧЮsЮЧ вКвıХЦКsı КгКХır. VТгЮКХ ШХКrКq РörüЧür ФТ, КrЭıqХıq ФrТЭОrТвКХКrı вüФsəФ ШХНЮqНК ЛОЭШЧ 
qКrışığıЧıЧ öгХüХüвü вüФsəФ ШХЮr. BЮ гКЦКЧ sОqОrОqКsТвК prШsОsХərТ ЭКЦКЦТХə КrКНКЧ qКХНırıХЦış 
olur. 

                                                                                             CəНЯəХ  
Yüksək möСkəmlТklТ öгüвОrləşən bОton qarışıqları Яə bОtonların бassələrТ   

№ 

BОЭШЧЮЧ ЭərФТЛТ, Фq/Ц3 Konusun 

вКвıХЦКsı, 
sm 

 

 

Rsıб
28, 

MPa Sement оMƏ Dt Qum 
QırЦКНК
ş 

su 

1 630 126 252 418 898 161 75 3,3 2,0 130 

2 600 120 240 462 862 161 70 3,0 2,0 110 

3 550 110 220 492 894 161 65 2,5 2,0 95 

4 500 100 200 532 934 161 62 2,0 1,8 85 

 

BОХəХТФХə, вüФsəФ ЦöСФəЦХТФХТ ЛОЭШЧХКrıЧ КХıЧЦКsı üхüЧ КНТ 400-500 ЦКrФКХı ЛОЭШЧХКrК ЧТsЛəЭəЧ 
pШrЭХКЧНsОЦОЧЭТЧ ЦТqНКrı 30-40% КrЭırıХЦКХıНır.  BЮЧЮЧХК əХКqəНКr ШХКrКq 1Ц3 вüФsəФ ЦöСФəЦХТФХТ 
betonlarda mineral-portlandsement ЭШгЮЧЮЧ ЦТqНКrı 1000Фq, qЮЦ Яə qırЦКНКşıЧ ЦТqНКrı Тsə 1300 
kq götürülür. 1m3 ЛОЭШЧНК sОЦОЧЭТЧ sərПТ 600-700 Фq, ЧКrıЧ НТspОrs əХКЯəЧТЧ (üгЯТ-mineral 

ЦШНТПТФКЭШr) ЦТqНКrı 100-150Фq, НКş ЭШгЮЧЮЧ ЦТqНКrı Тsə 200-300 Фq  КrКsıЧНК НəвТşТr. 
Aхar söгlər:  modifikator, seqreqasiвa, öгüвerləşən beton, konusun вaвılması. 
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B.S.Sardarov, AA Guvalova., S.I.Abbasova  

 
 

Development of high-strength self-compacting concrete 
 
 

SUMMARY 
 
 

The compositions of high-strength self-compacting concrete  with modifiers based on three 

factors - the provision of high strength concrete mix, with the exception of its peelability and 

achieving high strength betona to 100-150 MPa. Found that in high strength concrete stone powder 

content (CM) may vary from 20 to 40% and the content of silica fume (IC) 10 to 20% by weight of 

cement. 

Key words: modifier, segregation, self-compacting concrete, slump flow. 
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KOMPOГİTLƏRİN TƏГВİQLƏ EMALININ QIГMAR PROSESLƏRİ  
 

Məqalədə dəmir ovuntusu və mis əsaslı qranullardan  alınan  kompozitlərin təzyiqlə qızmar 
emal proseslərində parametrlərinin və xassələrinin hesabat düsturları verilir. Qeyd olunur ki, 
qızmar emal prosesində alınan məmulatların hər bir komponentinin konsentrasiyasının, nisbi 
deformasiyasının optimal rejiminin tapılması layihə mərhələsində mümkündür.  

 

GТЫТş.  Dəmir ovuntusu və mis əsКsХı qrКЧЮХХКrıЧ qКrışığıЧНКЧ КХıЧКЧ ФШmpШгТЭ pəstahlar 

sonradan təzyiqlə qıгmКr ОmКХ prШsОsТЧə ЮğrКНıХır. BЮ prШsОsНə məqsəd pəsЭКСХКrıЧ ПТгТФТ – 

mexaniki və termiki xassələrini yüksəltməФНТr. LКФТЧ ЛЮ prШsОsТЧ КpКrıХmКsı üхüЧ ЭОбЧШХШУТ 
parametrlərin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi, habelə КХıЧmış Фəmiyyətlərin hesabat 

mОЭШНТФКsıЧıЧ вКrКНıХmКsı ЯКМТЛ əhəmiyyət kəsb edir.  

TəНqТqКtХКЫıЧ Чəticələri:  ApКrıХКЧ Эədqiqatlar göstərdilər ФТ, qıгmКr prШsОsХər plastiki 

НОПШrmКsТвКвК mКЭОrТКХХКrıЧ müqКЯТmətlərini xeyli dəвТşТr. Məsələn, dəmir ovuntusu üçün 

MPaTd 90  və qranulalar üçün də  MPaTq 120  - Нır.  LКФТЧ, məsaməlik göstəriciləri əvvəlki 

ФТmТ qКХırХКr. 

 Dəmir ovuntusunun və qrКЧЮХКХКrıЧ pХКsЭТФТ НОПШrmКsТвКвК müqКЯТmətini dəвТşməsiylə 

əlaqəНКr  ШХКrКq qıгmКr ОmКХ prШsОsХərində kompozitin bərk təşФТХОНТМТХərinin səthlərТ КrКsıЧНК 
əlaqəni müəyyənləşНТrən yeni tənlik tərtib edək: 

 

 
qd n

qq

n

dd   11    və ya    5,030,2

1

3
75,0

120

90







  ddq           (1) 

 

 Təzyiqlə qıгmКr ОmКХ prШsОsХərində dəmТr ШЯЮЧЭЮsЮЧЮЧ РОЧТş ТЧЭОrЯКХНК sıбХığıЧıЧ 
dəвТşməsində əsКsХı qrКЧЮХХКrıЧ sıбХığıЧı Эəyin edək  (cədvəl) 
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Cədvəl  

Təzyiqlə qızmar emal prШseslərində dəmir ovuntusunun sıбlığıЧНaЧ asılı  
Шlaraq qraЧЮllarıЧ sıбlığı 

d  0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,92 

q  0,307 0,403 0,507 0,620 0,739 0,764 

 

 Təzyiqlə isti emal proseslərində dəmТr ШЯЮЧЭЮsЮЧЮЧ sıбХığıЧНКЧ КsıХı ШХКrКq qrКЧЮХКХКrıЧ 
sıбХığıЧıЧ qrКПТФТ КsıХıХığı şəkil 1 – də göstərilib. 

 

 

 
 

Şəkil 1. Təzyiqlə qıгmКr ОmКХ prШsОsХərində mis əsКsХı qrКЧЮХКХКrıЧ  
sıбХığıЧıЧ НəmТr ШЯЮЧЭЮsЮЧЮЧ sıбХığıЧНКЧ КsıХıХığı 

 

 QrКПТФ КsıХıХığıЧ ОmКХı КşКğıНКФı sıбХıqХКrıЧ əlaqəsini müəyyən edir: 

237,0088,1  dq                                                        (2) 

 Sonra  ddqqm  яm  ifadəsindən dəmir ovuntusunun və qrКЧЮХХКrıЧ qıгmКr 

НОПШrmКsТвКЧıЧ ümЮmТ qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКrıЧı müəyyən edirik: 

1

1

088,1

237,0









d

m

d

яm     və  237,0088,1  dq                 (3) 

 Qeyd etməФ ХКгımНır ФТ, (3) sТsЭОmТ sШвЮq ФШmpКФЭХКşНırmК sТsЭОmТЧНə ШХНЮğЮ  ФТmТ 
prКФЭТФТ ШХКrКq ОвЧТ sıбХıqХКrı müəyyən edirlər. Məsələn, məmЮХКЭıЧ sıбХığı  91,0яmm  olduqda 

(3) sistemindən təyin edirik: 

 

985,0
5,0088,15,0

5,0237,091,0





d   və   835,0q  

 

 

 

Q
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u
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və sШвЮq ФШmpКФЭХКşНırmК sТsЭОmТЧНə 0,1d  və 82,0q .  Bu sistemlər КrКsıЧНК СОsКЛХКЧmış  

d  - nin fərqi 1,5%,  q  - isə 1,8% təşФТХ ОНТr. 

 Lakin gərginliklərin mütləq kəmiyyəti əhəmiyyətli olaraq dəвТşТr. MəsələЧ, qıгmКr ОmКХНК  

.83,845,0835,01205,0985,090 23 MPaq

n

qTqd

n

TdTm
qd   яm  

Soyuq emal üçün  

.82,5875,0835,04805,0985,0880 23 MPaTm яm  

Deformasiya prosesində orta gərginliklərin kəmiyyətlərТЧТ вКХЧıг sürtünmə əmsКХıЧıЧ  
kəmiyyəti dəвТşНТrТr. τrЭК ЭəгвТqТЧ КsıХıХıqХКrıЧК sürЭüЧmə əmsКХıЧıЧ Фəmiyyətini 0,35  qəbul edilir. 

Məsələn, hməm=13mm,  B = 68mm  və l = 625mm olan tir  isti oturdulduqda orta təzyiq bərabər 

ШХКМКqНır: 

86,21
6835,0

13
13

6835,0


















eistiorta  

və bu təгвТq sШвЮq СКХНК НОПШrmКsТвКЧıЧ ШrЭК Эəzyiqindən fərqlənir: 

77,12  soyuqortaorta   

və bu fərq olacaq: 

%38100
86,2

77,186,2



 

Mütləq kəmiyyətlərdə: 

MPaistiorta 6,24263,283,84     və  MPasoyuqorta 4,104077,182,587   

Ora təzyiqlər КrКХКrıЧНКФı Пərq 6,93 – dan 29,4
94,250

56,1192
  dəfə КгКХır. 

Qeyd etməФ ХКгımНır ФТ, РösЭərilən güc amillərinin kəmiyyətləri miqdarca fərqlənir, əsas fiziki 

qКЧЮЧКЮвğЮЧХЮqХКr Тsə dəвТşməyir. Müvafiq olaraq, dəmТr ШЯЮЧЭЮsЮ üхüЧ ЭОmpОrКЭЮrНКЧ КsıХı ШХКrКq 
elastiklik modulu otaq temperaturunda 2∙105

MPa – dan t = 500ºC – də 1,6∙105
 –1,67∙105

MPa –ya 

qədər dəвТşТr; ЭОmpОrКЭЮr РОЧТşХənmə əmsКХı ШЭКq ЭОmpОrКЭЮrЮЧНК 12∙10-6 – dan t = 500ºC – də 

14,3∙10-6 qədər dəвТşТr;  mТs əsКsХı qrКЧЮХКХКrıЧ ТsЭТХТФФОхТrТМТХТФ əmsКХı ШЭКq ЭОmpОrКЭЮrЮЧНК 
230Vt/m∙qrand – dan t = 500 ºC – da 207 Vt/m∙qrand – qədər dəвТşТr. 

Misal kimi ölçüləri 13x68x625mm olan lövhədə termiki gərginlikləri müəyyən edək. Lövhənin 

üst səthinin temperaturu t = 200 ºC,  alt səthin temperaturu isə t = 150 ºC  sКбХКЧıХır. MəmЮХКЭıЧ 
sıбХığı 94,0яmm  və göstərilən  temperatur  üçün dəmir ovuntusunun elastiklik modulu 

MPaEd

5102  , qranulalar üçün MPaEq

51046,1   - Нır. 0,1d  və 88,0d  olduqda 

məmЮХКЭıЧ  ОХКsЭТФХТФ mШНЮХЮ ШХКМКqНır: 
MPaEm

50,255 10565,15,088,01046,15,01102 яm  

DəmТrТЧ ЭОmpОrКЭЮrНКЧ РОЧТşХənmə əmsКХı  61012 d  və qranulalar üçün  6101,13 q  - 

Нır. BЮrКНКЧ  
626 1007,115,088,01,135,00,11012  яmm  

Bu parametrlər olduqda məmЮХКЭıЧ üsЭ Яə alt səthlərТ КrКsıЧНКФı ЭОrmТФТ РərgiЧХТФ ШХКМКqНır: 
  MPaTEmmTer 6,8615020010565,11007,11 56  

яmяm  
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 Normativ məlumatlara görə ЛКбıХКЧ məsələ üхüЧ ЛЮrКбıХК ЛТХən gərginliklərin kəmiyyəti 300 

– 350 MPa – НКЧ хШб ШХmКmКХıНır. 
 Kompozit məmЮХКЭХКrıЧ ЛüЭöЯХüвüЧə вШбХКЧıХmКsı V.L.KШХmШqШrШЯЮЧ  mОЭШНТФКsıЧК  

ЮвğЮЧ  КpКrıХır Д1]. BТr sırК mОЭКХХКr Яə ovuntular üçün eksperimental plastiklik diaqramlar 

ТşХəЧmТşНТr  (şəkil 2). 
 

 

 
 

Şəkil 2.  Yüksəkkarbonlu polad  və mis üçün  

plasЭТФlТФ НТaqramı 
 

DКğıХmКНК sürüşmə НОПШrmКsТвКsıЧıЧ Нərəcəsi eksperimental olaraq silindrik nümunələrdə 

məmЮХКЭıЧ НКğıХmКsıЧК хКğırКЧ ЛЮrЮХmК НöЯrХərТЧТЧ sКвı ТХə təyin olunur. 

Gərginlik vəziyyətinin əmsКХı ШrЭК РərРТЧХТвТЧ sürüşmə НОПШrmКsТвКsıЧıЧ ТЧЭОЧsТЯХТвТЧə nisbəti 

ilə müəyyən edilir. Bizim tədqiqatlar üçün 

orta
orta

dK 
578,0

3
  

Miqdarca qiymətləndirmək məqsədilə  98,0яmm , ölçüləri 13x68x625mm ШХКЧ гШХКğıЧ 

ШЭЮrНЮХmКsıЧК ЛКбКq. VОrТХəЧ sıбХığıЧ КХıЧmКsı üхüЧ ЧТsЛТ ШrЭК Эəzyiq 77,1orta  və sərtlik əmsКХı 
023,1578,077,1 dK  ШХmКХıНır. BЮ məlumatlara görə şəkil 2 – dəki qrafiklərə əsasən  

6ddağ  və 65,3qdağ  - dir. 

KШЧsОЧЭrКsТвКХКrК ЮвğЮЧ ШХКrКq НКğıХmКНК sürüşmənin ümumi deformasiya dərəcəsТ ШХКМКqНır: 

MPaq

n

qqdağd

n

dddağdağ
qd

111,45,0880,065,35,00,16 0,2    

SШЧrК sıбıХmКЧı СОsКЛХКвКq: 
 

Mis 
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212,0
5,16

135,16



  və 

İ.S.KШбКЧıЧ Д2] mОЭШНТФКsıЧК ЮвğЮЧ ШХКrКq хəФТЛ ЮгКЭmК НОПШrmКsТвКsı ШХКМКqНır: 
 

0258,0

68

625
2

68

625
1

68

625

788,0

212,0
4

68

625
1

2

1
1

41
22










 






 










 









 



B

l

B

l

B

l

B

l

l




  

Bu məlumatlara  əsasəЧ sürüşmə НОПШrmКsТвКsıЧıЧ Нərəcəsi olacaq: 

         40,00258,00258,0212,0212,022 2222  lldağ           (4) 

İЧНТ Тsə ОХКsЭТФХТФ ОСЭТввКЭıЧНКЧ ТsЭТПКНə edilməsi dərəcəsini hesablayaq: 

084,0
767,4

40,0


p
  

AХıЧКЧ rəqəm ЛТr РОНТşə ЛЮrКбıХК ЛТХən kəmiyyətdən   25,0  КгНır. 
Eyni olaraq tədqiq olunan zolaq üçün deformasiya 212,0  olduqda  dəmir ovuntusu üçün 

MPatd 530 , MPavd 720 , qranullar üçün MPatq 780  tapmaq olar. Müvafiq olaraq 

MPakompt 5445,088,07205,01530 2    və 

MPakompv 2,7165,088,09205,01720 2   olur.  

Bu isə möhkəmХТвТЧ ОСЭТвКЭıЧı müəyyən edir: 

24,1
544

2,716


kompt

kompv
K




 

YüksəФ ЭОmpОrКЭЮrХКrНК Тş Эemperatur gərginliklərТЧ вШбХКЧmКsıЧı Эələb edir. Məsələn, 

13x68x625mm гШХКq qıгmКr ШЭЮrНЮХНЮqНК səЭСТ ЭОmpОrКЭЮr ФШЧЮsШТНКХ КsıХıХıqХК pКвХКЧır: 

яm
яЭС

m

s
h

TT
27

cos , 

burada, xarakteristik tənliyin kökü   ФrТЭОrТвКsıЧНКЧ КsıХıНır: 

2
mяmh

Bi 



, 

burada,  - ЯОrТХmТş гШХКğıЧ ТsЭТХТФЯОrmə əmsКХıНır: 

qradsm

kkal




2
600  

  - istilikkeçiricilik əmsКХı ШХЮЛ qrКЧЮХКХКr üхüЧ ЛОrКЛərdir: 

qradmsaat

kkal
q 
 074,0  

Kompozit üçün: 

qradm

Vt

mqradsaat

kkal
komp 




 1200386,05,0102,05,088,0074,0 2  

Buradan: 
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032,0
2120

013,0600





iB  

SШrğЮ ФТЭКЛхКsıЧНКЧ Bi – nin bu kəmiyyətinə     75,133,5724,024,0   ЭКpırıq. MüЯКПТq 

olaraq oxda 
Z

h
Z mяm  və 971,075,13cos

2
cos  

mяm

яm

2h
mh

  və səthdə   10cos0  Z  olur. Onda 

səthdə T = 850 ºC və  oxda T – 850∙0,971 = 825,3 ºC  olduqda termiki gərРТЧХТФ ШХКМКqНır: 
  MPaTEkompkompter 3,4382585010565,11007,11 56    

Bu isə ЛЮrКбıХК ЛТХən gərginlikdəЧ КгНır. 
 

Nəticə. MəmЮХКЭХКrıЧ pКrКmОЭrХərinin normativ tələblərinin layihələndirilmə mərhələsində 

КpКrıХКЧ Эədqiqatlar hər ЛТr ФШmpШЧОЧЭТЧ ФШЧsОЧЭrКsТвКsıЧıЧ, ЧТsЛТ НОПШrmКsТвКХКrıЧıЧ ШpЭТmКХ  
rejiminin və ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧТЧ ТşХənməsinə imkan verir. 

Açar sözlər: nisbi deformasiya, təzyiqlə emal, qızmar proses, sıxlıq, deformasiya i.i, dəmir 

ovuntusu, qranul, istilikkeçiricilik. 
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h.A. Aliyev  

Hot forming processes of composites 
 

SUMMARY 
 

       The article presents the calculation formulae for the parameters and properties of the composites 
obtained from iron powder and granules on the basis of copper, when the hot pressure treatment. It is noted 
that the determination of the concentration of each component of the product and optimal relative to its 
deformation during hot processing may kA the design stage. 

Key words: relative deformation, pressure treatment, hot process, density, strain, iron powder, granule, 

conductivity. 
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VƏГİВВƏT MƏNTIQINƏ ƏSASLANAN ACH MODELİNİN ƏSASINDA NEVROLOJİ 
XƏSTƏLİKLƏRİN DİAQNOSTİKASI оГRƏ EKSPERT SİSTEMİNİN BİLİK 

ƏLDƏETMƏ PRİNSİPLƏRİ 

 

Süni intellekt alimlərinin Ekspert SistemlərТ КНХКЧНırНıqХКrı ЛЮ biliyə əsaslanan sistemlər hal-

СКгırНК süЧТ ТЧЭОХХОФЭТЧ хШб ПКвНКХı Яə tətbiqi bir sahəsi olub, mütəxəssislərə КrбКХКЧır Яə ШЧХКrıЧ 
ТбЭТsКsıЧı ФШmpüЭОrТЧ НТqqəti ilə birləşНТrərək qərКrХКrıЧ Нəqiqliyini yüksəldir. Ötən 25 ildə bilik 

əldə etmək üçün müxtəlif üsullar yarКНıХmışНır ФТ, ЛЮЧХКrК mТsКХ ШХКrКq müsКСТЛə, təfsir, hekayə 

НКЧışmКq (sЭШrв ЭОХХТЧР), müşКСТНə, prosesin izlənməsТ, prШЭШФШХХКrıЧ Эəhlili, konseptual xəritə 

(cШЧМОpЭ MКppТЧР), ЭКpşırıq НШmКТЧıЧ КЧКХТгТ (TКsФ DШmКТЧ AЧКХвsТs), ФrТЭТФТ qərar qəbuletmə 

üsulu (critical Decision Method), ssenari və s. КНıЧı хəkmək olar[6]. 

 
MəsələЧТЧ qШвЮХЮşЮ 

 
“BТХТФ əldəetmə” ЭОrmТЧТ ОФspОrЭ sТsЭОm ОФspОrЭХəri tərəfindəЧ вКrКНıХmışНır. Bilik əldəetmə 

xüsusi bir sahədə mövcud olan problemlərin həlli üçün həmin sahə üzrə biliyin əldə edilməsidir. 

Yeni ekspert sistemlərin СКmsıЧНК bilik əldə edilməsТ sТsЭОmТЧ РОЧТşХənməsi, xüsusilə də 

mürəkkəblik və qeyri-müəyynliklə mübarizə üçün, ən mühüm mərhələlərdən biridir[1]. Bilik əldə 

edilməsində biliyin kəşП ОНТХТЛ хıбКrıХmКsı ЛКş ЯОrТr. Bilik mühəndisi bilməlidir ki, bilik harda və 

СКЧsı müЭəxəssisin zehnindədir? yaxud nəzərdə tutulan mütəxəssТs СКЧsı ЛТХТФХərə malikdir? sonra 

isə biliyi mütəxəssisin zehnindən necə хıбКrmКq ШХКr? [3]. Nəzərdə tutulan məsələsi ilə ЛКğХı 
nevrologiya tibb cəmiyyəti mütəxəssislərТЧТЧ хШбşКбəХТ ШХmКsı ТХə ЛКğХı ən böyük problemlə qКrşı-
qКrşıвКвıq Яə xəstəliyin sürətli müyyənləşНТrТХməsi üçün nadir hallarda sübutlar və  simptomlar  

КХıЧır Яə adətən, iki və ya bir neçə xəstəlik müəyyən əlamətlər və simptomlar üçün təqdim edilir ki, 

bilik mühəndisi onlardan birini digərlərinə nisbətən tərcih etməli və seçməlidir. Bu problem 

xüsusilə nevroloji xəstəliklər bir-birinə həНsТг вКбıЧ ШХНЮğЮЧНКЧ Яə tibb cəmiyyəЭТ ЛЮЧЮЧХК ЛКğХı 
ФШЧsОЧsЮsК mКХТФ ШХmКНığıЧНКЧ ЛТr ЧОхə qat çətinləşТr. Əlbəttə, СКqqıЧНК Лəhs edilən üsullardan heç 

ЛТrТ Квrı-КвrıХıqНК qОвН ОНТХən xüsusiyyətləri əhatə edə bilmədiyindəЧ qКrışıq (sТЧЭОЭТФ) üsЮХ 
müvəffəqiyyətli bir bilik əldəetmə üхüЧ вКбşı ЛТr Эəklif ola bilər. 

Bütövlükdə yКбşı ЛТХТФ əldə etmənin xüsusiyyətlərТ КşКğıНКФıХКrНКЧ ТЛКrətdir: 

1 – ekspert olmayan fərdlər də əldə ОНТХmТş ЛТХТвТ qКЯrКвК ЛТХər; 

2 – əldə ОНТХmТş ЛТХТФ ОФspОrЭТЧ ОФspОrЭХТФ ТЧПШrmКsТвК üгərində mərkəzləşmТşНТr; 
3 – ekspertin gizli və dərТЧ ЛТХТвТЧТ КХır; 
4 – bir neçə ekspertdəЧ хıбКrıХmış ЛТХТвТ  Лəlli bir sahədə tətbiq edə bilər; 

5 – хıбКrıХmış ЛТХТвТЧ ОЭТЛКrХıХığıЧı qТвmətləndirə və saxlaya bilər[5]. 
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MəqsədəЮвğЮЧ ПərziyyəЧТЧ ЬОхТЦ ЬtЫКtОРТвКХКЫı 
 

Hökmverməyə əsasən, belə tərТП ЯОrТХТr: “AşФКr rОКХХığıЧ əХхКЭКЧХığıЧК ТmФКЧ ШХmКНığı СКХНК, 
ЧТşКЧələr və ehtimallar əsКsıЧНК qərar qəbuletmə, yaxud nəticə хıбКrЭmК”. İЧПШrmКsТвК sТsЭОmХərində 

fərz edilir ki, qərar qəbuletmə fəгКsı (НШmКТЧ) müЛСəm və qeyri-müəyyəЧ ШХЮЛ, КвНıЧ Яə kifayət 

qədər informasiya yoxdur[2]. Fərziyyələrin yaraНıХmКsıЧНК Яə qiymətləndirməsində üç əsas strategiya 

ЯКrНır ФТ, ЛТг ЛЮrКНК ЛЮЧХКrı КхıqХКЧНırmКХıвıq: vəziyyət məntiqi, nəzəriyyələrnin tətbiqi və tarixi 

nümunələrlə müqayisə.  

Vəziyyət məntiqi. Vəziyyət məntiqi təzyiq və sЭrОs şəraitində və ОЭТЛКrХı ТЧПШrmasiya 

ШХmКНıqНК qərar qəbuletmə və hökmvermə məqsədilə istifadə edilir. Bu məntiqə əsaslanan bir 

hökmvermə və qərar qəbuletməda ilkin vəziyyət intellektdə вОr КХНıqНКЧ sШЧrК СКqqıЧНК Лəhs 

etdiyimiz vəziyyətlə ziddiyyət təşФТХ ОНən sübutlar və ЛКбışХКr (ШЧХКrı Эəsdiq edənlər) КбЭКrıХır, ЛОХə 

ziddiyyəЭХТ  ЛКбışХКr ЭКpıХНığı СКХНК sОхТХmТş Яəziyyətin göstərilməsi o deməФНТr ФТ, СКqqıЧНК Лəhs 

etdiyimiz vəziyyət nəzərdə ЭЮЭЮХmЮş  süЛЮЭХКr əsКsıЧНК qОвН ОНТХən hadisələrin bəraəЭ qКгКЧМı üхüЧ 
bərpa olunur. Vəziyyət məntiqinə əsaslanan üsulun seçilməsinə baxmayaraq, nəzəriyyə və 

müqayisəyə əsaslanan üsullar da bütövlükdə inkar edilmir[7]. ƏЯЯəlcə zehndəki inkar edən hadisə 

süЛЮЭХКrıЧı ФəşП ОНən namizəd, yaxud təвТЧ ШХЮЧmЮş ЯəziyyəЭ ШЧЮЧ КrНıЧМК ЛКş ЯОrТr. BЮ  
bəyanetmədən sonra bu sübut bir vəziyyətin bərpКsı НОmək olan bir vəziyyətdə (bu hadisə, ya sübut 

əsКsıЧНК Яəziyyətin düzəХТşТ) ЛКş ЯОrТr.  
Bu elmi Barvais və Peri öz məqalələrində 1981-ci ildə kəşП ОЭmТş Яə dünya ictimaiyyətinə 

ЭКЧıЭmış, sШЧrК DШХТЧ öг ФТЭКЛıЧda onu təkmilləşНТrmТşНТr. ƏЯЯəlcə onlar insan vasitəsilə vəziyyət  

məХЮmКЭХКЧНırmКsıЧНКЧ Лəhs edirdilər, lakin tədricən Kokar və b. kimi fərdlər tərəfindən bu elm 

kibernetika elmlərindən birinə хОЯrТХmТşНТr. BОХə ki, Kokar özünün məqalələrindən birində 

kompüter vasitəsilə Situation Awardness-dən istifadə mШНОХТЧТ ЯОrmТşНТr. Məsələ, Amerika-Koreya 

müharibəsinə qКвıНır ФТ, ШrКНК КmОrТФК Эəyyarəçiləri müharibə üхüЧ Нüşmən sahəsТ СКqqıЧНК 
ТЧПШrmКsТвКвК mКХТФ ШХmКХı ТНТ. Hər bir təyyarəхТ Нüşmənə zərbə endirmək üхüЧ ШЧЮЧ  СüНЮНХКrıЧК 
НКбТХ ШХmКХı ТНТ Яə bunun üçün də mövcud vəziyyət və Нüşmənlə ЛКğХı ТЧПШrmКsТвКвК mКХТФ ШХmКq 
zəruri idi. Bəzi vaxtlar təyyarəçi öz mövqeyi ilə ЛКğХı məХЮmКЭı əldəЧ ЯОrТrНТ ФТ, ЛЮ НК “AаКrdness 

SТЭЮКЭТШЧ” (Яəziyyət məХЮmКЭХКЧНırıХmКsı) КНХı вОЧТ ЛТr ОХmТЧ əsКsıЧıЧ qШвЮХmКsıЧК səbəb oldu[8]. 

İЧПШrmКsТвК КЧКХТЭТФХərinin informasiya sistemlərindəki əЧ ТşХəФ üsЮХЮ sКвıХКЧ ЛЮ sЭrКЭОРТвК 
fərziyyələrТЧ вКrКНıХmКsı Яə КЧКХТгТ РОНТşТЧНə bir neçə ШбşКr СКХХКrı əhatə edən ümumi hökmlərdən 

ЛКşХКmaq yerinə, əvvəlcə mövcud vəziyyətdəki obyektiv və maddi elementlərə müraciət edir. 

Mövcud vəziyyət misilsiz və özünəməбsЮs sКвıХНığıЧНКЧ ШЧЮЧ ТНОЧЭТПТФКsТвКsı üхüЧ ШЧЮ ШбşКr 
hadisələrin nümunələri hesab etmək yerinə, onun özünəməxsus məntiqindən istifadə etmək 

ХКгımНır. AЧКХТЭТФ Ш СКХНК ФОхmТşə müraciət etməklə mövcud vəziyyətin səbəbləri və əsКsХКrı, вКбЮН 
irəliyə НШğrЮ Сərəkət etməklə gələcək nəricələr СКqqıЧНК ПТФТr söвХəyə bilər. Vəziyyət məntiqi 

adətən, əlaqələrТ, ЧöqsКЧХı səbəblərin, yaxud məqsədyönХü НКЯrКЧışХКrıЧ КrКşНırıХmКsı гКmКЧı, 
vasitələr və hədəflər КrКsıЧНКФı əlaqəni kəşП ОЭməyə хКХışır. Vəziyyət məntiqinin əsas 

üstünlüklərindəЧ ЛТrТ möЯгЮвК КТН ШХКЧ бırНКХıqХКrıЧ Сədsiz böyük bir həМmТЧТЧ ФШШrНТЧКsТвКsı Яə 

vəhdətindəki fövqəladə qabiliyyəti və ТmФКЧХКrıНır. Hər bir vəziyyəti, hər nə qədər özünəməxsus 

ШХmКsıЧК ЛКбmКвКrКq, ЛЮ вШХХК КЧКХТг ОЭmək mümkündür. Vəziyyət məntiqindən istifadə etmənin 

ən mühüm üstünlüklərindən biri də müxtəlif fizika, informasiya və koqnitiv səviyyələrini əhatə 

edən kütləЯТ ЛТr СОsКЛХКmКЧıЧ ЯОrТХməsidir[7]. кШбsКвХı qərar qəbuletmə və hökmvermə üsЮХХКrıЧıЧ 
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ШХmКsıЧК ЛКбmКвКrКq, Яəziyyət məntiqi təyinə, bərpaya və vəziyyət proqnoza əsaslanan təbii qərar 

qəbuletmə üsulunda əsas alqoritmdir. 

Vəziyyət məntiqi bir analitik strategiya məqКmıЧНК ТФТ гəif nöqtəyə də malikdir. Bunlardan biri 

müdirlərin zehni proseslərinin koqnitivliyinin olduqca çəЭТЧ ШХmКsıНır. İФТЧМТ гəif nöqtə ondan 

ibarətdir ki, vəziyyət məЧЭТqТ ШбşКr СКНТsələrТЧ КrКşНırıХmКsıЧНКЧ əldə edilən nəzəri bilikləri digər 

бКrКФЭОrТsЭТФКХКrХК ЛКğХı (СОх ШХmКsК СöФmЯОrmə və qərar qəbuletmə prШsОsТЧТЧ ЛКşХКЧğıМıЧНК, 
yaxud digər zaman mərhələlərində) informasiya sistemlərində istifadə etməyə qadir deyildir. 

İЧПШrmКsТвК sТsЭОmХəri analitiki tərəfindən vəziyyət məntiqinin belə məsələlərə tətbiq edilməsi onu 

müxtəlif siyasi, ictimai və ТqЭТsКНТ qrЮpХКrıЧ КrКşНırıХmКsıЧК НШğrЮ вöЧəldəcəФНТr ФТ, ЛЮ sırКНК 
mənafeləri təhlükə qКrşısıЧНКНır.  

Nəzəriyyələrin tətbiqi. “σəzəriyyə” ЮЧТЯОrsТЭОЭ ЭОrmТЧТ ШХЮЛ, ТЧПШrmКsТвК Мəmiyyətində o 

qədər də РОЧТş вКвıХmКmКsıЧК ЛКбmКвКrКq, КЧКХТг СöФmüЧНən bəhs edilən bütün mövzularda ondan 

istifadə etməmək qeyri-mümФüЧНür. “σəzərТ” ОХə ЛТr ЭОrmТЧНТr ФТ, ШЧЮЧ РОЧТş вКвıХmış 
məЧКХКrıЧНКЧ ЛТrТ “qОвrТ-ОХmТ” Яə “qОвrТ-ШЛвОФЭТЯ” НОməФНТr, ХКФТЧ СКгırНК müxtəlif domainlar və 

sahələrdə tamamilə fərqli bir mənada istifadə ОНТХНТвТ КвНıЧ РörüЧür. EХmТ Мəhətdən nəzəriyyə 

ümuni bir hökm olub, bir fenomenin müxtəlif nümunələrТЧТЧ КrКşНırıХmКsı əsКsıЧНК ЯОrТХТr[7]. 

Nəzəriyyələrin təЭЛТqТ ТЧПШrmКsТвКЧıЧ КЧКХТгТЧНə üstünlüklərə və mənfi cəhətlərə malikdir. Onun 

üstün cəhətlərindən biri budur ki, daha az fikirləşməyə səbəb olur və nəzəriyyə bir məsələnin əsas 

elementlərini müəyyən etməklə, analitikə хШбsКвХı НКСК Кг əhəmiyyəЭХТ бırНКХıqХКr Яə ШЧХКrıЧ 
qrЮpХКşНırıХmКsıЧda kömək edir. Nəzəriyyə analitikə СКгırФТ ЭОг öЭüşən dəвТşТФХТФХərin o tərəfini 

görməyə və səЭСТ ЭОЧНОЧsТвКХКrı əhəmiyyətli tendensiyalardan fərqləndirməyə imkan verir və 

СКгırНК əldə kifayət qədər obyektiv və mКННТ süЛЮЭХКrı ШХmКвКЧ Рələcək dəвТşТФХТФХəri 

prШqЧШгХКşНırır. BЮЧК Рörə də СКmıЧıЧ qəbul etdiyi bir nəzəri teoremi istifadə etmək analitikə 

hələlik əsКsХı süЛЮЭХКrıЧ əldə ШХmКНığı  ЧəticələrТ prШqЧШгХКşНırmКğК Фömək edir. Bu nəzəri analiz 

real dünya məsələləri ilə ЛКğХı müСüm üsЭüЧХüФХərindən biridir. BЮЧХКrХК вКЧКşı ЛЮ sЭrКЭОРТвКЧıЧ 
mənfi cəhəti budur ki, nəzəri teoremlər əksər hallarda dəвТşТФХТФХərТЧ prШqЧШгХКşНırıХmКsıЧК ТmФКЧ 
verən bir zaman çərçivəsinin müəyyən edilməsində gücsüzdür[5]. 

Tarixi nümunələrlə müqayisə. İЧПШrmКsТвК sТsЭОmХərində mövcud olan informasiya 

СüНЮНХКrıЧı ФОхmək üçün mövcud olan üçüncü üsul müqayisədir. Bu üsulda analitik mövcud 

hadisələrТ ШЧХКrıЧ ЭКrТбТ ЧümЮЧələri və ya digər sahələrdəФТ ШбşКr СКНТsələrlə müqayisə etməklə bu 

hadisələrin koqnitivliyinə хКЭmКğК səy göstərilir. Ontologiya müqayisəЧТЧ ПШrmКХКrıЧНКЧ ЛТrТНТr. BТr 
tarixi vəziyyəЭ СКгırФТ şəraitlə müqayisə edilərkən, analitik özünün koqnitivliyindəki mövcud 

ЛШşХЮğЮ НШХНЮrmКq üхüЧ şəbəkəЧТЧ СКгırФТ Яəziyyətini tarixi nümunələrə nisbətdəki 

koqnitivliyindən istifadə etməklə doldurur və ТЧНТФТ гКmКЧıЧ qОвrТ-koqnitiv elementlərini məntiqin 

tarixi nümunələrТЧТЧ ФШqЧТЭТЯ ШХmЮş ОХОmОЧЭХəri ilə müqayisə edir. Beləliklə, analitiklərin 

arqumentləri belə ШХКМКqНır ФТ, СКгırНК НК ЛЮ РüМХər fəaliyyət göstərТr, СКгırФТ Яəziyyətin nəticəsi 

böyük ehtimalla, həmin tarixi vəziyyətə ШбşКr ШХКМКqНır Яə ФОхmТşНə КХıЧmış Чəticələrin yenidən 

КşФКrК хıбmКsıЧıЧ qКrşısıЧı КХmКq üхüЧ бüsЮsТ sТвКsətin seçilməsi zəruridir. Onun nəzəri analizdən 

fərqi bundan ibarətdir ki, bu konseptual model çoxsaвХı СКХХКr вОrТЧə bir vahid hala, yaxud barmaqla 

sКвıХК ЛТХən bir neçə hala əsКsХКЧır. ƏХЛəttə, nəzəriyyədən nəzəriyyə вКrКНıХmКsıЧНК НК ТsЭТПКНə 

ermək mümkün olsa da bu növ nəzəriyyə yaratmaq digər növlərə nisbətən daha çox 

məhdudiyyətlərə malikdir[2]. TaЧış ШХmКвКЧ СКНТsələrТЧ ЭКЧış ШХКЧ СКНТsələrlə müqayisəsi 

koqnitivliyin əХхКЭКЧХığıЧı КsКЧХКşНırır. MöЯМЮН Яəziyyətin koqnitivliyi üçün lazim olan verilənlər 

ШХmКНıqНК müqКвТsə vasitəsilə arqument yeganə həll yolu olsa da bu üsulu seçən hər kəs mühüm bir 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

36 

 

məsələ ilə ЛКğХı ЛТХТвə də mКХТФ ШХmКХıНır ФТ, ЛЮ НК ЛЮ üsЮХЮЧ бəЭК ТmФКЧХКrıЧНКЧНır. PrШЛХОm ТФТ 
vəziyyətin yüz faiz bir-biri ilə müqayisə edilə biləcəвТЧТ НüşüЧməklə ЛКşХКвır Яə təsəvvür etmək 

olar ki, bu ikisi bəzi cəhətlərdən bir-biri ilə ОвЧТ ШХНЮğЮЧНКn digər bütün cəhətlərdən də eyni olacaq 

və mövcud vəziyyət də eyni nəticəyə, yaxud tarixi vəziyyətin nəticəsinə ШбşКr ШХКМКqНır. BüЭüЧ 
bunlarla birlikdə hətta əЧ вКбşı şəraitdə belə vahid analoq bir vəziyyətə əsaslanan nəticələrin xəta 

ОСЭТmКХı Чəticələrin digər növlərindən daha çoxdur. Müqayisəli analizin ən effektiv təвТЧКЭı Пərziyyə 

səviyyəsində və fərqlərТЧ qКЛКrıqХКşНırıХmКsıЧНКНır, Чəticələr КХıЧmКsıЧНК НОвТХ[5]. 

Biliyin düzgün əldə edilməsi üçün alternativ fərziyyələrin analizi. Əsasən, alternativ 

fərziyyələrin analizi yaxud ACH (Analysis of Competing Hypotheses) modeli və ya hər СКЧsı ЛКşqК 
üsulun mütləq düzgün cavaba gəЭТrТЛ хıбКrКМКğıЧК СОх ЛТr qКrКЧЭТвК вШбНЮr, ТşТЧ Чəticəsi hələ də 

hökmvermədəЧ КsıХıНr Яə onda xəЭК ОСЭТmКХı ЯКrНır. BЮ üsЮХ ЭədqiqКЭхıХКrı Лəzi ümumi analiz 

problemlərindən uzaq olan  məntiqi və sТsЭОmХТ ЛТr prШsОsТЧ РОНТşТЧə gəЭТrТЛ хıбКrır. BЮ üsЮХ НüгРüЧ 
bir cavab əldə etməФ ОСЭТmКХıЧı КrЭırmКqХК вКЧКşı, ЛТr вШбХКmК НК вКrКНır Яə bu da məsələnin analiz 

və НТКqЧШsЭТФКsıЧНК ТsЭТПКНə ediləЧ  süЛЮЭХКrı Яə ШЧХКrıЧ şərhinin necəliyini göstərir[4]. ACH modeli 

prШqЧШгХКşНırmК prШsОsТЧНə istifadə edilən informasiya analizinin yolu üstündəki mövcud  koqnitiv 

məhdudiyyətlərə qələbə çalaraq, istifadəçiyə kritik hallarda əЧ вКбşı qərar qəbuletməyə kömək edir. 

Sakkiz əsas mərhələdən ibarət olan bu üsulun əsКsıЧНК qərar qəbuletməЧıЧ КЧКХТгТ, ФШqЧТЭТЯ 
psixologiya prinsipi və ən optimal qərar qəbuletməХКrıЧ НТКqЧШsЭТФКsıЧНКФı  ПКЧЭКsЭТФ Чəticələr durur 

və anakitiklərТ РОЧТş вaвıХmış mürəkkəb elmi təhlillərin tələsindən xilas edir. Bu üsulda analitik 

məsələnin həlli istiqamətindəki bütün mümkün fərziyyələri identifikasiya edərəФ, ШЧХКrı ЛТr-biri ilə 

rəqabətə məcbur edir. Son olaraq analitikin nəzərdə ЭЮЭНЮğЮ Яə ehtimali nəticə  əldə ediləcəkdir. 

Əlbəttə, bu arada təəssüf ki, bəzən analitikləri o qədər də düzgün olmayan qərar qəbuletməya gətirib 

хıбКrКЧ ЛТr ЧöqЭə də mövcuddur. Bu da ondan ibarətdir ki, bəzəЧ möЯМЮН süЛЮЭХКr ЛКşqК 
fərziyyələrТЧ ТsЛКЭı üхüЧ Нə ЮвğЮЧ Рəlir və konsistent olur. TəНqТqКЭхıХКrıЧ ПТФrТЧМə ТЧsКЧıЧ гОСЧТ 
eyni zamanda hər ЛТrТЧТЧ хШбsКвХı ТsЛКЭОНТМТ süЛЮЭХКrК НК mКХТФ ШХНЮğЮ КЧМКq 3-5, maksimum 7 

fərziyyəЧТ öгüЧüЧ КФЭТЯ вКННКşıЧНК sКбХКвıЛ, ШЧХКrı КЧКХТг ОНə bilir [6]. Alternativ fərziyyələrin 

analizinin səkkiz mərhələləri КşКğıНК göstərilir ki, КrНıМıХХıqХК ТМrК oХЮЧmКХıНırlar: 

1 – Mümkün fərziyyələrТЧ ТНОЧЭТПТФКsТвКsı. BОХə ki, heç bir fərziyyə diqqət mərkəzindən 

kəЧКrНК qКХmКsıЧ. 
2 – Hər bir fərziyyənin müvafiq və müбКХТП süЛЮЭХКrıЧıЧ СКгırХКЧmКsı. 
3 – SüЛЮЭХКrıЧ (бəstəliyin əlamət və sТmpЭШmХКrıЧıЧ) ЛТr ПərziyyəЧТЧ ТsЛКЭıЧК Эəsir etmə 

dərəcəsinin qimətləndirməsi. 

4 – SüЛЮЭХКrıЧ ЧШrmКХХКşНırıХmКsı Яə dəyərТ ШХmКвКЧ süЛЮЭХКrıЧ ХəğЯ ОНТХməsi. 

5– Hər fərziyyəЧТЧ ЧТsЛТ ОСЭТmКХıЧıЧ СОsКЛХКmКsı Яə müvəqqəti qiymətləndirilməsi. 

6 – Fərziyyələrdən yüksək effektivliyi ШХКЧı seçib, onun dəyərinin  müəyyən edilməsi. 

7 – NəticələrТЧ СОsКЛКЭıЧıЧ ЯОrТХməsi. Hesabatda bütün mövcud fərziyyələrТЧ ЧТsЛТ ОСЭТmКХı 
verilməlidir. 

8 – GələcəФ ТşХərdə istifadə etməФ üхüЧ КЧКХТгТЧ НöЧüş ЧöqЭəsinin identifТФКsТвКsı. 
ACH modelinin əЬКЬıЧНК ЧОЯЫШХШУТ бəstəlikləЫТЧ НТКqЧШЬtТkКЬı üгЫə ekspert sisteminin 

bilikləЫ ЛКгКЬıЧıЧ təşkТХ ОНТХЦəsi. BКбıХКЧ ЛТХТФХər ЛКгКsıЧıЧ ОЭТЛКrХıХığıЧıЧ КrЭmКsıЧК Рörə ACH 

modelinin bütün sakkiz mərhələsТЧТ КrНıМıХХıqХК ФОхТrТrТФ. 
Birinci mərhələ: təklif olunan ekspert sistemində xəstəlik və onun əlamətlərТ СКqqıЧНК 

informasuya toplamaq üçün müxtəlif mütəxəssislərin fikirlərindən istifadə olunmЮşdur. Bu məsələ 

fərziyyələrin zənginliyinə, müxtəlifliyinə və хШбхОşТНХТХТвТЧə imkan verir. Bir mütəxəssisin 
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zehnindən əldə ОНТХmТş ПərziyyələrТЧ НöğrЮХЮğЮЧЮЧ məСНЮНХЮğЮ НТКqЧШsЭТФКНК səhvlərə səbəb ola 

bilər, əksinə müxtəlif mütəxəssislərin zehninin nəticələrТ ОФspОrЭ sТsЭОmТЧТЧ ОЭТЛКrХı ЛТХТФХər 

ЛКгКsıЧıЧ вКrКНıХmКsıЧı qКrКЧЭТ ОНТr. FərziyyələrТЧ sКвısıЧıЧ (бəstəliklərin növlərinin) çox 

ШХНЮğЮЧНКЧ ШЧХКrНКЧ Лəzilərini bir-biri ilə birləşНТrmТşТФ. Məsələn, 14 növ epilepsiya xəstəliyi 3 

növə КгКХmışНır. 
İФТЧМТ mərhələ: bu mərhələdə fərziyyə (müəyyən xəstəlik) ilə ЛКğХı süЛЮЭХКr, əlamətlər və  

arqumentlərТЧ sТвКСısı СКгırХКЧır. BЮ əlamət və sübutlar düzgün bir hökmverməyə (xəstəliyin 

НТКqЧШsЭТФКsıЧК) ЛТгТ ФТПКвət qədər qane etməХТНТr. ƏЯЯəlcə   ümЮmТ süЛЮЭХКrıЧ Яə əlamətlərin, sonra 

isə НКСК МüгТ süЛЮЭХКrıЧ sТвКСısı СКгırХКЧmКХıНır. BЮ əlamətlərin topХКЧıХmКsı üхüЧ гəngin təcrübələr 

(mütəxəssis nevropatoloq mütəxəssislər), nevroloji tədqiqat mərkəzlərТЧТЧ ФТЭКЛХКrı Яə ОЭТЛКrХı 
saytlardan istifadə ОНТХmТşНТr.  

Üçüncü mərhələ: sübutlar və əlamətlərin diaqnostika tutumunun dəyərləndirmə mərhələsi. 

Xəstəliklərin hər bir sübut və əlamətləri bu sübut və əlamətlərin nəzərdə tutulan fərziyyənin (bir 

xəstəliyin ЛКşЯОrmə ОСЭТmКХı) ТsЛКЭıЧК Эəsir səviyyəsini göstərən xüsusi bir impakt faktora malikdir. 

Bu koeffisientlərin müəyyən ediməsi ekspertlərin və digər orijinal mənbələrin təcrübələrindən 

istifadə etməklə əldə ОНТХmТşНТr. BЮ mərhələ alternativ fərziyyələrin analizinin ən mühüm 

hissəsindən biri olub, ona diqqət edilməməsТ, вКбЮН  вКХЧış ШХmКsı ОСЭТmКХı ЯКrНır. ƏsКsən, 

hökmvermə yüksək diaqnostik dəyərə malik olan sübutlar əsКsıЧНК КpКrıХır Яə sШЧrКФı mərhələlərdə 

ЧШrmКХХКşНırmКХКr Сəmin diaqnostika tutumu əsКsıЧНК КpКrıХКМКqНır. 
Dördüncü mərhələ: xəstəlik növlərinin yenidəЧ КrКşНırıХmКsı, бəstəliklərin yendiən 

dəyərləndirilməsi və diaqnostik tutuma malik olmayan sübutlar və əlamətlərin ləğЯ ОНТХməsi. Bu 

mərhələyə qədər biz hər bir xəstəlik üçün əlaməЭ ФКЭОqШrТвКХКrıЧıЧ şКСТНТ ШХmЮşЮq. BЮ mərhələdə 

diaqnostik dəyərТ, sıПırК вКбıЧ ШХКЧ ЛЮ əlamətlərdən bəzilərini ləğЯ ОНТb, ЧШrmКХХКşНırmК КpКrır, 
digər tərəfdən fərziyyələrТЧ sТвКСısıЧı (бəstəliklərin adХКrıЧı) yenidən nəzərdən keçirməklə mümkün 

qədər onlardan daha az fərqə mКХТФ ШХКЧХКrı, ЛТr бəstəlik növündə birləşНТrТb, sintez edirik ki, bu da 

xəstliklərin əlamət və süЛЮЭХКrı üгərində yenidəЧ КrКşНırıХmКsıЧК səbəb olur. 

BОşТЧМТ mərhələ: müvəqqəti nəticələrin seçilməsi və xəstəliklərin müvəqqəЭТ süЛЮЭХКrı Яə əla-

mətlərinin qeydə КХıЧmКsı. Burada süЛЮЭХКrı ТsЛКЭ ОЭmək yerinə ШЧХКrı ХəğЯ ОЭməyə səy göstərilir. 

Üçüncü mərhələdə bizim matrisada hərəkətimiz eninə НШğrЮ idi və orada bir sübut, yaxud fərdi 

mühakimə diqqət mərkəzində idi və onun xəstəliyinin НТКqЧШsЭТФКsı əlaqəsinin necəliyi diqqətə 

КХıЧmırНır.  
AХЭıЧМı mərhələ: КХıЧmış Чəticələrin dəyərləndirilməsi və hər СКЧsı şüЛСə və qeyri-

müəyyənlikdən qaçmaq üçün xəstəliklərin hər bir növünün əlamətlərinin yenidəЧ КrКşНırХmКsı. 
Üçüncü mərhələdə yüksək diaqnostika dəyərinə malik olan sübut və  arqumentləri identifkasiya 

ОЭНТФ. BОşТЧМТ mərhələdə isə əldə edilənlərdən müvəqqəti hökmvermələr üçün istifadə etdik.  

Yeddinci mərhələ: КХıЧmış ЧəticələrТЧ СОsКЛКЭı Яə xəstəliklərin bütün sübut və əlamətlərinin 

КrКşНırıХmКsı. BОХə ki, analiz hökmvermələri heç vaxt qəЭТ ШХmКНığıЧНКЧ Яə həmТşə onlarda səhv 

ОСЭТmКХı  ШХНЮğЮЧНКЧ вüФsək və КşКğı НТКqЧШsЭТФ ЭЮЭЮmК mКХТФ ЛüЭüЧ süЛЮЭХКr вenidən nəzərdən 

ФОхТrТХsТЧ. ƏХЛəttə, bu mərhələdə bütün seçimlər, əlamətlər və süЛЮЭХКrıЧ КrКşНırıХmКsı sОхТmХərin 

həcminin КrЭırmКsı Яə hökmvermənin əsКsı ШХКЧ  КrqЮmОЧЭ РüМüЧü КгКХЭmКsı ФТmТ ЛТr ЧöqsКЧ НК 
ЯКrНır. 

Səkkizinci mərhələ: sШЧrКФı ЭəНqТqКЭ ТşХərТ üхüЧ qКХmış НöЧüş ЧöqЭəsi və pШЭОЧsТКХХКrıЧ 
ТНОЧЭТПТФКsТвКsı. ƏsКsən hər СКЧsı КЧКХТЭТФ Чəticəalma müvəqqəti olub,  dəвТşə bilər, yaxud  yeni 

КХıЧmış ТЧПШrmКsТвКХКrıЧ Нəyərləndirməsini dəвТşНТrə bilər.  
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Nəticə. HКгırФТ ХКвТСədə fərziyyələrin analizi üçün informasıвКЧıЧ qОвrТ-müəyyənliyi və onun 

ЭКm ШХmКmКsı səbəbilə nəzəriyyələrin tətbiqi , tarixi nümunələrlə müqayisə və vəziyyət məntiqinə 

əsКsХКЧКЧ üх sЭrКЭОРТвК КrКsıЧНК üхüЧМü üsЮХ ШХНЮqМК ОППОФЭТЯНТr, həmçinin informasiya cəmiyyəti 

də vəziyyət məntiqini digər nəzəriyyələrdən daha çox qiymətləndirir. Nevroloji xəstəliklərinin 

НТКqЧШsЭТФКsı üгrə ekspert sisteminin biliklərinin düzgün əldəetməsi üçün vəziyyət məntiqi 

sЭrКЭОРТвКsı ən məsləhəЭХТ РörüХmüşНЮr. BЮ ТsЭТqКmətdə vəziyyət məntiqinin realizə edilməsi ACH 

modelinin vasitəsilə əХЯОrТşХТ РörüЧmüş, Тşə çəФТХmТşНТr. ACH modelinin əsКsıЧНК əldə ОНТХmТş 
biliklər belə göstərdi ki, nevroloji sahəsində 34 xəstəlik mövcuddur  ki, 5 qrupda yerləşТrХər və bu 

qrЮpХКrıЧ Сər birisi 2-dən 7-yə qədər xəstəlikləri öz КХЭхШбХЮğЮЧНК вОrХəşНТrТr. Bu xəstəliklərin hər 

birinin 10-К вКбıЧ əlamətlərТ ЯКrНır ФТ, ЛЮ əlamətlərin bir neçəsi 2,3, .... xəstəliklərdə eynidir. Amma 

burada xəstəliyin özinəməбsЮs ЛТr sırК əlamətləri də varıНır. Qeyd etməФ ХКгımНır ki, bu tədqiqatda 

əldə ОНТХmТş ЛТХТФХər bu ana qədər ən ehtimali seçimdir. Lakin hər an fərziyyələrdən bəziləri 

(xəstəliklərin növləri) yeni sübutlarla (xəstəliklərin əlamətlərilə) rədd edilə bilər, yaxud yeni 

fərziyyələr (yeni xəstəlik növləri) sübut oluna bilər.  

Açar sözlər: ekspert sistemləri, bilik əldəetmə, vəziyyət məntiqi, tarixi nümunələrlə müqayisə, 

fərziyyələrin seçimi. 
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A. Ş. AЦШШУТ 

 

The principles of knowledge acquisition for diagnosis of neurological diseases expert 
system using the situation logic and ACH modeling.  

 

 
SUMMARY 

 

So far, in the variety and range of methods of knowledge acquisition, the certain method is not available. The 

reason for this is that the knowledge acquisitions are prepared in based on personal suitability.  Method of acquired 
knowledge should be able to systematically compare with other methods that used in the issue. In this way reliability 
and its ability of using them can be assessed. In the process of information systems analysis such a result has been 

achieved, there are three main strategies in the creation and evaluation of assumptions: the first is situation logic and 

the second is applying theories and the third strategy is comparison with historical instances. These tree 
strategies explained in detail and the advantages and weaknesses has been noted. Using the ACH model which is 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alphen_aan_den_Rijn
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based on the situation logic is being organized the knowledge base of expert system for the diagnosis of neurological 

diseases. 
Key words: expert systems, knowledge acquisition, situation logic, comparison with historical instances, 

choice of assumptions. 
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BİRDƏFƏLİK  KEВFİВВƏTLİ TнKMƏ QƏLİBİNİN ALINMASI окоN QƏLİB 
QARIŞIĞININ TƏRKİBİNDƏ ORQOMİNERAL TEXNOLOJİ ƏLAVƏSİNDƏN 

İSTİFADƏ EDİLMƏSİ 
 

Məqalədə birdəfəlik tökmə qəlibinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün qəlib qarışığının tərkibinə 

üzvi mineral texnoloji əlavə - kek qatılmış və onun təsiri öyrənilmişdir. Bu məqsədlə kekin 

termoqrafik əyriləri, onun üzvi hissəsinin karbohidrogenlərinin xromatoqramması, 
rengenoqramması və s. xarakteristikaları tədqiq olunmuşdur. Kekin tərkibində üzvi əlavələr qəlib 

qarışığının yanıb – yapışmasına və hidravlik xassələrnə müsbət təsir göstərir.   

GТЫТş. MəХЮmНЮr ФТ, вКpışmК ЭərЭТЛКЭıЧ Яə tökmə qəlibinin səthlərТ КrКsıЧНК qəХТЛ qКrışığıЧıЧ 
möhkəmХТвТЧТ КşКЧ əlaqə qüvvələrТЧТЧ вКrКЧmКsı prШsОsТ ФТmТ Эəsvir edilir [1]. Nəm СКХНК qКrışığıЧ 
möhkəmlik həННТ КrЭКЧНК qКrışığıЧ Эərtibata olan adgezion möhkəmlik həННТ КşКğı Нüşür. BОХəliklə, 

ХКгımı ФОвПТввətli tökmə qəХТЛТЧТЧ КХıЧmКsıЧıЧ вШХХКrıЧНКЧ ЛТrТ qКrışığıЧ möСФəmlik 

бКrКФЭОrТsЭТФКХКrıЧıЧ вüФsəldilməsidir. 
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 Qum-РТХ qКrışıqХКrıЧıЧ Эərkibinə  verilən çoxlu sayda əlavələr mövcuddur. LКФТЧ ШЧХКr вКХЧıг 
bir texnoloji problemin həll edilməsi üçün istifadə edilir. MəsələЧ, qКrışığК вКЧıЛ-вКpışmКвК qКrşı 
xassələrin verilməsi, yüksək möhkəmХТФ бКrКФЭОrТsЭТФКХКrıЧıЧ əldə edilməsТ, mКвО КбıМıХığıЧ 
yüksəldilməsi və s. vacib əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, əlavələrТ ФШmpХОФs şəkildə 

qiymətləndirmək təФХТП ШХЮЧЮr. BЮ гКmКЧ ШЧХКrıЧ Чəinki bilavasitə təsiri məsələЧ, qКrışığıЧ СТНrКЯХТФ 
xassələrinə təsiri nəzərə КХıЧmКХıНır, ОвЧТ гКmКЧНК ШЧХКrı ОХə seçməФ ХКгımНır ФТ, ШЧХКr qəlib 

qКrışıqХКrıЧıЧ Эərkiblərində digər məsələləri də həll etsinlər və beləliklə qКrışıqХКrıЧ ПТгТФТ-mexaniki 

və texnoloji xassələrini yüksəltsinlər. 

 MКtОЫТКХıЧ ЬОхТХməsi, onun tərkibi və strukturunun tədqiqi. Məlumdur ki,neft emal 

гКЯШНХКrıЧНК вКğХКrıЧ, ЛОЧгТЧХərТЧ, mКгЮЭХКrıЧ Яə əlavələrТЧ ТsЭОСsКХıЧНК КХıЧКЧ Эəkrar xammaldan 

istifadə etmək problemləri mövcuddur. Təkrar xammaldan biri də kekdir. O, boz rəЧРХТ вКğХı 
oЯЮЧЭЮНЮr. σОвЭrКХХКşНırıХmış məhsulun süzgəc qatdan süzülməsi prosesində tozlu süzgəcin 

üzərində ФОФ вКrКЧır. τЧЮЧ Эərkibində ЧОПЭ ОmКХı məСsЮХХКrıЧıЧ, qəЭrКЧХКrıЧ Яə həmçinin əsasən 

alüminium oksidindən ibarət olan mineral hissəМТвТЧ  ШХmКsı qЮm-РТХ qКrışığıЧıЧ sЭrЮФЭЮr Яə 

xassələrТЧТЧ вКбşıХКşНırıХmКsıЧК Фömək edə bilər. 

MühərrТФ вКğХКrıЧıЧ бКssələrТЧТЧ вКбşıХКşНırıХmКsı üхüЧ ТsЭТПКНə ediləЧ qКЭqıХКrıЧ КХıЧmК 
texnoloji prosesi özündə НТКФТНТЭПШsПШr ЭЮrşЮsЮЧЮЧ sТЧЭОгТЧТ,ШЧЮЧ sТЧФ ШФsТНТ ТХə 

ЧОвЭrКХХКşНırıХmКsıЧı Яə əlavəЧТЧ sШЧrКФı qЮrЮНЮХmКsıЧı ЛТrХəşНТrТr. HКгır ЧОвЭrКХХКşНırıХmış məhsul 

süzülmə üçün sorulub çəkilir. Süzülmə mОбКЧТФТ КşqКrХКrıЧ ФəЧКrХКşНırıХmКsı məqsədi ilə torlu süz-

gəcdə КбıЧЭı ТХə gəЭТrТХmТş qКЭНКЧ ФОхТrТХməklə КpКrıХır. SüгüХmə iki mərhələdən ibarətdir: süzgəc 

maЭОrТКХıЧ СКгırХКЧmКsı Яə ШЧЮЧ КбıЧЭı ТХə gəЭТrТХmТş qКЭıЧıЧ хəkilməsi; əlavənin süzülməsТ, КбıЧЭı ТХə 

gəЭТrТХmТş qКЭıЧ вЮвЮХmКsı Яə qЮrЮНЮХmКsı, вЮвЮМЮ spТrЭТЧ Лərpa edilməsТ, ТşХəЧmТş qКЭıЧ ФənarХКşНı-
rıХmКsı. SüгüХmədə əmələ gələЧ mОбКЧТФТ КşqКrХКr (ФОФ) ЛərФ ЭЮХХКЧЭıХКr pШХТqШЧЮЧК КpКrıХır Д2]. 

İsЭОСsКХ müННətində bir ildə 100-130ton sənayedə tam istifadə olunmayan bərФ ЭЮХХКЧЭı вКrКЧır, 
СКЧsı ФТ гТЛТХХТвə КЭıХır Яə beləliklə ekoloji mühiti pisləşНТrТr. 

ВЮбКrıНК qОвН ОНТХНТвТ ФТmТ, ФОФ ЧОвЭrКХХКşНırıХmış məhsulun süzülməsi  nəticəsində КХıЧır. 
SüzgəМ mКЭОrТКХı ФТmТ pОrХТЭХТ süгРəc ovuntusundan–süzgəc perlitdən istifadə olunur. Süzgəc-perlit 

ЯЮХФКЧТФ şüşələrin və sЮ ЭЮЭЮmХЮ süбЮrХКrıЧ ЭОrmТФТ Яə mОбКЧТФТ ОmКХı ТХə КХıЧır [3]. 

Perlit (süzgəc-perlitin əsas tərkib hissəsi)-tərkibində 1%-dəЧ хШб ЭЮrş ЯЮХФКЧТФ mКННə olan 

şüşələrТЧТЧ ЛТr ЧöЯüНür. τЧХКr ЛЮ süбЮrК КНıЧı ЯОrən mirvariyə ШбşКr ЭОФЭЮrКвК mКХТФНТr (pОrХО-

ПrКЧsıгМК mТrЯКrТ НОmОФНТr) Д4]. KТmвəvi tərkibinə görə perlit riolitariolitodasit sinfinə aiddir. 

Perlitlərdən nəm təbii halda,həm də istiliklə ОmКХНКЧ (şТşТrНТХmТş qЮm) sШЧrК ТsЭТПКНə olunur. 

ŞТşТrНТХmТş qЮmНКЧ ТЧşККЭНК ТsЭТПКНə ШХmКsı Лəllidir, çünki onun xassələrТ (вКЧmКгХıq,вüФsək səs və 

istiliyi təcrid etmə) beton məСХЮХХКrıЧК вКбşıХКşНırıХmış ПТгТФТ-mexaniki, istilik fiziki və digər 

xassələrini verir. 

Süzgəc-perlit özündə boz rəngli dispers, səpmə sıбХığı 80-120 kq/m3 və hidrogen göstəricisi 

pH=6,0-7,5 olan ovuntunu təmsТХ ОНТr. KОФТЧ sıбХığı 1,11Фq/m3, səpmə sıбХığı 0,41 Фq/m3 sЮНК 
şışməsi 40%-dir. Onun hissəciklərinin ölçülərinin təвТЧ ШХЮЧmКsı sЮХЮ НТspОrs müСТЭНə 

sedimentasiya metodu ilə müəyyən edilir. 

Tədqiqat nəticələrində müəyyəЧ ОНТХmТşНТr ФТ, sТsЭОmНə hissəciklərin ölçüləri 7,33 10-7 m və ya 

0,7 mkm –dir [5]. Beləliklə, fərz etmək olar ki, süzgəc-perlitdən süzülmə ilə КХıЧКЧ ФОФ ТХФТЧ məhsul 

kimi yüksək dispersliyə malikdir. Sistemin polidispesliyi müəyyəЧ ОНТХmТşНТr.τ, süгРəc-perlit üçün 

7,61·10-7m təşФТХ ОНТr Яə təНqТq ШХЮЧКЧ mКЭОrТКХıЧ Нənələrinin minimal və maksimal ölçüləri 

КrКsıЧНК müəyyənləşНТrТХТr. KОФТЧ НТspОrsХТвТ D=1/К НüsЭЮrЮ ТХə СОsКЛХКЧır Яə D=7,33· 10-7m təşФТХ 
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edir. Məlum təsnifata [6] əsaslanaraq, qəbul etmək olar ki, kek hissəciklərinin ölçüləri 10-5-10-7 m 

olan ortodispers sistemlərə aiddir. 

Bilavasitə süzülmə prosesində ЧОвЭrКХХКşНırıХmış məСsЮХХК qКrşıХıqХı əlaqədə süzgəc-perlit öz 

strukturunu dəвТşməyir, çünki bu proses istilik təsirinə mərЮг qКХmКвır.SüгüХməЧТ müşКСТНə edən 

temperatur 1000C-ni ötməyir,yəni süzülmə prosesində süzgəc-perlit kekə çevrilərək özünün 

mineraloji tərkibini dəвТşməyərək səthində üzvi qat əldə edir. Qum-РТХ qКrışıqХКrıЧıЧ бКssələri həm 

süzgəc –perlitin istilikkeçiricilik xassələrindən, həm də ФОФТЧ üгЯТ КşqКrХКrıЧıЧ бКssələrindəЧ КsıХı 
ola bilər.Bununla əlaqədar olaraq kekin kimyəvi təkibi təНqТq ШХЮЧmЮşНЮr (Мəd 1). 

Cədvəldən göründüyü kimi kekin mineral hissəsinin tutumu 56-64% МТЯКrıЧНК НəвТşТr, üгЯТ 
ПКгКsı Тsə 37-41% МТЯКrıЧНК Яə qКЭqıЧıЧ КХıЧmКsıЧНК ТsЭТПКНə ШХЮЧЧК ЭОбЧШХШРТвКНКЧ КsıХıНır.  

Kekin üzvi hissəsi uçan maddələrdən və qКЭqıНКЧ ТЛКrətdir. Üzvi hissəsinin  tərkibi  süzülmə  

mərhələsinin  təşФТХТЧНəЧ  КsıХı  ШХКrКq  müСüm  НəвТşə bilər. Kek həlledici ilə yuyulduqda 

tərkibində qКЭqıЧıЧ ЭЮЭЮmЮ КгКХır, ЮхКЧ mКННələrin tutumu isə КrЭır. BЮ, ФОФНə qКЭqıЧıЧ вКğХı 
əsКsıЧıЧ КгКХmКsıЧК Яə həlledicinin və uçan maddələrТЧТЧ ЭЮЭЮmЮЧЮЧ КrЭmКsıЧК Рəitirir. 

             

 Cədvəl 1 

Kekin kimyəvi tərkibi 

Tərkib hissəsi 
Illər üzrə tutumu,% 

2004 2006 2008 2010 2012 

Üzvi faza;      

-uçan 19,96 24,92 39,81 36,95 32,4 

-qКЭqı  20,56 13,24 0,46 0,34 5,2 

Mineral hissə 59,48 61,84 59,73 62,71 62,4 

  

Həlledicinin kekdəki tutumu kəskin qoxu ilə özünü büruzə verir, ekoloji  cəhətdən və 

вКЧğıЧНКЧ ЭəhlükəsТгХТФ ЛКбımıЧНКЧ Эəhlükəlidir. Buna görə də,qəХТЛ qКrışıqХКrıЧıЧ Эərkibində 

kekdən istifadə ШХЮЧmКsı üхüЧ Сəlledicinin və uçan maddələrТЧТЧ ЭЮЭЮmХКrıЧıЧ КгКХНıХmКsı üхüЧ Ш 
əlavə ОmКХ ШХЮЧmКХıНır-sКбХКЧıХmКХıНır. 

Kekin mineral hissəsi əsasən SiO2, Al2O3, MgO və CaO oksidlərindən ibarətidir (cəd 2). Oksidlərin 

tərkibi əhəmiyyətsiz olaraq dəвТşТr Яə istifadə olunan süzgəc-perlit kekin mineral hissəsində oksidlərin 

tutumu ilkin süzgəc-perlitlə müqayisədə üzvi hissəЧТЧ ШХmКsı səbəbindəЧ КşКğı Нüşür. 
Cədvəl 2 

Kekin ilkin və elementar tərkibi 

Göstərici 

Tutumu,kütlə %-lə 

Illər üzrə 

2004 2006 2008 2010 2012 

Oksidlər 

SiO2  24,47 25,58 27,16 25,38 30,21 

Al2O3 10,29 10,23 10,83 10,41 11,91 

Fe2O3 - 0,18 - 0,12 0,28 

MgO  1,45 1,64 0,98 0,97 1,14 

CaO 2,14 2,83 1,59 1,56 0,09 

Elementlər  

S2+ 8,47 5,61 3,88 4,04 7,79 

P5+ 4,33 3,96 4,7 2,64 4,45 

Zn2+ 4,36 4,43 3,9 4,4 12,46 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

42 

 

Cədvəl 2-dən görünür ki, kekin üzvi hissəsinin əsas təşФТХОНТМТХərindən biri Al2O3-dür. 

Alüminium birləşmələri üçün ion əlaqəsТ бКsНır.AХ3+ ТШЧЮ ФТхТФ rКНТЮsК Яə böyük yükə malikdir. 

Al3+ və həmçinin S2+ və P5+ ТШЧХКrı sЮ ТХə OH- komplekslərТЧТЧ вКrКНıХmКsıЧК mОвТХХТНТr. QЮm-gil 

qКrışığıЧıЧ Эərkibində bu üzvi maddələrin xassələri suyun əlavə ШХКrКq ЛКğХКЧmКsıЧК, şТşməsinə 

gətirə bilər və ШНКНКЯКmХı НШХНЮrЮМЮЧЮЧ СТssəciklərinin səthində РТХ qКЭıЧıЧ ТШЧХКrıЧ НəyТşmə 

qabiliyyətini yüksəldə bilər. Buradan fərz etmək olar ki, kekin dispers əlavə ШХЮЧmКsı qКrışığıЧ 
möhkəmlik xassələrinin yüksəldilməsinə gətirə bilər. 

QıгНırıХmКНК ФОФТЧ НКЯrКЧışıЧıЧ qТвmətləndirilməsi üçün Paulik-Erdey derivatoqrafda 

termoqravimetrik təНqТqКЭХКr КpКrıХmışНır. BЮ Эədqiqatlar kekin təşФТХОНТМТХərinin qaynama  və 

вКЧmК ЭОmpОrКЭЮrХКrıЧıЧ Яə ЭЮХХКЧЭı qıгНırıХНıqНК ФüЭХənin faizlə itirilməsini müəyyən etməyə imkan 

verir. Termoqravimetrik əвrТ (TQA) şəkil 1-də təqdim edilir. 

AХıЧКЧ TQA əyirisi 4 sahəyə bölünə bilər. Birinci sahədə kekin kütləsinin itirilməsi 50-550C-

dəЧ ЛКşХКвır Яə 100-1200C –НК qЮrЭКrır. BЮ sКСədə 6-8%-dək kütlə itirilir. Bu kekdən həlledicinin 

ЛЮбКrХКЧmКsı ТХə ЛКğХıНır. İФТЧМТ sКСədə kütləЧТЧ СОх ЛТr ТЭФТsТ müşКСТНə olunmur (həm uçan 

maddələrin, həm də üгЯТПКгКЧıЧ pКrхКХКЧmК prШsОsТЧТЧ məСsЮХХКrıЧıЧ). 2200C-НКЧ ЛКşКХКвКrКq 
(üçüncü sahə) kekin kütləsinin kəsФТЧ КгКХmКsı ЛКş ЯОrТr. BЮ ЮхКЧ sprТЭХərТЧ КвrıХmКsı (ТгШЛЮЭКЧШХЮЧ 
və 2-ОЭТХqОФsКЧШХЮЧ)qКЭqıЧıЧ pКrхКХКЧmКsıЧıЧ ОЧНШЭОrmТk prosesləri ilə və həmхТЧТЧ qКЭqıЧıЧ вКğХı 
əsКsıЧı ФКrЛШСТНrШРОЧХərin kəЧКrХКşНırıХmКsı ТХə sərtləndirilir. II sahədə nisbətən dar temperatur 

ТЧЭОrЯКХıЧНК (220-2300C-də) kütlənin 17-18%-i itirilir. Sonra 3000C qədər 10%-dək kütlə yenidən 

itirilir, lakin yЮбКrıНКФı sürətdəЧ НКСК КşКğı sürətlə ЛКş ЯОrТr. BЮ Кğır ФКrЛШСТНrШРОЧХərТЧ КвrıХmКsı 
ilə ЛКğХıНır. TОmpОrКЭЮrЮЧ 5000C-ə qədər yüksəlməsi (sahə IV) kekin kütləsinin mühüm 

dəвТşməsinə gətirmir. 

TəНqТq ШХЮЧКЧ ЭОmpОrКЭЮr МТЯКrıЧНК ФОФТЧ ümЮmТ ФüЭХə itkisi 30-32% təşФТХ ОЭmТşНТr.BЮ Тsə 

üгЯТ ПКгКЧıЧ ЭЮЭЮmЮЧК müЯКПТq ШХНЮğЮЧНКЧ ЛТr qədər КгНır Яə məlumatlar kekin analizi ilə təsdiq 

olunur. 

Tədqiq olunan ovuntunun nümunələri götürülüb və бüsЮsТ qЮrğЮНК ШФsТРОЧТЧ sürəЭХТ КбıЧıЧНК 
КЧКХТг КpКrıХmışНır. σəticələr cədvəl 3-də təqdim olunur.  

 

Cədvəl 3  

Kek nümunələrinin və süzgəc-perlitin elementar analizi 

NümunəЧТЧ КНı 
Elementlər,kütlə % 

MТЧОrКХ qКХıq 
C H O 

kek 23,00 4,20 8,26 64,54 

Süzgəc-perlit 4,53 2,48 2,10 90,89 

 

Cədvəl 3-dən görünür ki, kekdə üгЯТ ПКгКЧıЧ Эutumu 25% səviyyəsindədir. 

KОФТЧ mТЧОrКХ ЭЮХХКЧЭısıЧıЧ üгЯТ СТssəsinin element kimyəvi analizinin məХЮmКЭХКrıЧК Рörə onun 

qaz törətməsТ “m” (1q mКННəyə qКгıЧ 1-mШХХКrı) Яə karnbon törəməsТЧТЧ mТqНКrı “Ч” (1 q mКННəyə 

karbonun q-КЭШmХКrı ) КşКğıНКФı НüsЭЮrХarla müəyyəЧ ОНТХmТşНТr. 
                                              m=0,01(H/2+O/16+N/18)                                          (1) 

                                                  n=0,01(C/12-O/16)                                                (2) 

                                                 Nc=0,12(C/12-O/16),                                             (3) 

burada    m-qaztörətmə; 

                n-karbon törəmələrТЧТЧ mТqНКrı; 
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                Nc-karbon törəməsinin nəzərТ хıбışı; 
                H,O,N,C-müvafiq olaraq maddədə elementin çəki faizi; 

                2,16,28,12-müvafiq olaraq hidrogenin,azotun,karbonun və oksigenin  molekulyar çəkisi. 

Karbon törəməsТЧТЧ хıбışı Яə kekin qaztörəməsТ СОsКЛХКЧmışНır 
Kekin nümunəsi 

m=0,01(4,2/2+8,26/16)=0,0262 qКг mШХХКrıЧ 1q-a                              (4) 

n=0,01(23/12-8,26/16)=0,014 q-КЭШmХКrı 1q-a                                    (5) 

Nc=0,12(23,0/12-8,26/16)=0,168 q-КЭШmХКrı 1q-a                              (6) 

 

AХıЧКЧ məlumatlara əsasən qəlib qıгНıqНК ФОФТЧ НОsЭrЮФsТвКsı şəraitində kifayət qədər böyük 

miqdarda karbon törəmələrТЧТЧ вКrКЧmКsı Яə çuqun töküklərdə вКЧıЛ-вКpışmКЧıЧ mümФüЧ КşКХmКsı 
prШqЧШгХКşНırıХК ЛТХər. 

QКЭqıЧıЧ üгЯТ СТssəsinin daha dərin təНqТqТ üхüЧ ШЧЮ  qıгНırНıqНК ОЭКХШЧ ТгШШФЭКnla kekin 

ОФsЭrКФsТвКsı КpКrıХmışНır. SШвЮНЮХНЮqНКЧ Яə süzüldükdən sonra məhlul xromoto-kütlə spektral 

analizinə ЮğrКНıХır. KОФТЧ ОФsЭrКФЭıЧıЧ бrШmШЭШqrКmı şəkil 2-də göstərilib. 

Kekin üzvihissəsinin  karbohidrogenlərinin mass-spОФЭrХКrı Мədvəl 4-də verilir. 

AХıЧКЧ Чəticələrin təhlili göstərНТ ФТ, ФОФТЧ ОФsЭrКФsТвК ОНТХmТş üгЯТ СТssəsi əsasəЧ КşКğıНКФı 
molekulyar kütləli karbohidrogenlərdən ibarətdir: 

 -30%:-dək 187-227 ş.Я;-25%-dək 243-283 ş.Я; -40% 480-493 ş.Я Кğır ФКrЛШСТНrШРОЧХərdən 

və həmçinin ilkin 2-etilqeksil spirtdən (-5%) ibarəЭНТr. SpТrЭТЧ вКrКЧmКsı ФОФ sКбХКЧНıqНК qТsmən 

ЛКş ЯОrən hidrolizlə izah oluna bilər. 

 

 
     Şəkil 1. Kekin DQA əyrisi və ШЧНКФı səciyyəvi sahələr 
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Şəkil 2. Kekin üzvi hissəsinin karbohidrogenlərinin 

 XromatoqrammКsı 
 

 

 

 

 
 

 

ŞəФТХ 3. KОФТЧ rОЧЭРОЧШqrКmmКsı 
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Cədvəl 4 

Kekin üzvi hissəsinin karbohidrogenlərinin mass-spektrlərı 
və ШЧlarıЧ saбlaЧılma ЯaбЭları 

N 

Saxla-

ma 

ЯКбЭı 
dəq 

m/z və (intensivlik ,%) 

1 5,903  112,98,83,70,57(100),41,29 

2 10,180 187,131*100) 113,97,83,70,57,41,27 

3 10,706 227,187,171,155,131,115 (100) 97,83,73,57,41,29 

4 12,150 247,187,169,153,129,113,98,57 (100),4,1,29 

5 12,337 269,213(90) 177,153,129,113,98,57(100)4,1,29 

6 13,153 283,227,171,155,115(100),97,83,71,57,41,29 

7 14,621 493,423,325,269,213(100),177,153,133,112,83,71,57,41,29 

8 14,917 493,423(100),351,315,287,231,203,159,131,97,57,41,29 

9 15,615  423,283,171,115(100),83,57,41,29 

10 16,319 463,434,409,355,327,299,268,249,207,187,155,131(100),111,83,57, 41,29 

11 16,470 480,451,423(100),266,209,167,135,111,91,57,41,28 

12 16,512 480,451,423,401,325,268,213(100),177,135,112,83,71,57(95)41,29 

    

Kekin tərkibində karbohidrogenlərТЧ möЯМЮНХЮğЮ qəХТЛ qКrışığıЧıЧ вКЧıЛ вКpışmКğК qКrşı 
xassələrТЧТ şərtləndirir. Kek tutumlu tökmə qəliblərinə dəmir-karbon ərintisi töküldükdə üzvi 

ПКгКЧıЧ РərРТЧ ЭОrmТФТ НОsЭrЮФsТвКsı ЛКş ЯОrТr.BЮ qКгЯКrТ (Cτ,Cτ2) Яə uçan maddələrТЧ КвrıХmКsı 
ilə müşКСТНə olunur və həmçinin ərinti ilə ФШЧЭКФЭНК ШХКЧ ШНКНКЯКmХı НШХНЮrЮМЮЧЮЧ səЭС qКЭХКrıЧı 
örtən karbonun yaranmКsı ТХə “pКrХКq ФКrЛШЧ” qəlibin səthinin metal ilə ТsХКНıХmКsıЧı КşКğı sКХır Яə 

kəЧКr ТsХКЭmК ЛЮМКğıЧı КrЭırır. BЮ Тsə mКвО mОЭКХıЧ qəХТЛ qКrışığıЧıЧ məsamələrinə НКбТХ ШХmКsıЧı 
çətinləşНТrТr Яə mОбКЧТФТ вКЧıЛ-вКpışmКЧıЧ вКrКЧmКsıЧК mКЧО ШХЮr. BОХəliklə, tərkibində kek olan 

birdəfəlik qum-gil qəliblərdə КХıЧКЧ ЭöФüФХərin səЭСТ НКСК “ЭəmТг”КХıЧır. BЮЧНКЧ ЛКşqК ФОФ süгРəc-

perlitin yüksək dispers hissəciklərindən ibarəЭНТr. τЧХКrıЧ səthlərində süzülmə prosesində üzvi hissə 

КНsШrЛsТвК ОНТr. τНЮr ФТ, вКЧıЛ-вКpışmКЧıЧ КşКğı Нüşməsini izah edəЧ ТФТЧМТ КmТХ ШНКНКЯКmХı 
doldurucunun–kvars qum dənələrinin səthində qКrışıq СКгırХКmК prШsОsТЧНə kekin üzvi mineral 

hissəciklərТЧТЧ mОбКЧТФТ pКвХКЧmКsıНır.BЮ Тsə son nəticədə dənələrКrКsı ФКpТХвКrХКrıЧ КгКХmКsıЧК 
gətirir və ərinti ilə qəХТЛ qКrışığıЧıЧ НШвНЮrЮХmКsıЧı Яə mОбКЧТФТ вКЧıЛ-вКpışmКЧıЧ вКrКЧmКsıЧı 
çətinləşНТrТr. 

Kekdə möЯМЮН ШХКЧ ПКгКХКrıЧ Эəbiətini müəyyən etmək üçün rentgen-struktur analizdən istifadə 

ШХЮЧmЮşНЮr. Şəkil 3-də ФОФТЧ rОЧЭРОЧШqrКmmКsı Эəqdim olunur. 

ReЧЭРОЧsЭrЮФЭЮr КЧКХТгТЧ РОНТşТЧНə müəyyəЧ ОНТХmТşНТr ФТ, ФОФ вüФsəФ НТspОrsХТ ШХНЮğЮЧНКЧ 
özü ilə saxta amorf maddəni təmsil edir. 

Nəticə: Kekin tərkibində üzvi əlavələr qКrışıqХКrıЧ вКЧıЛ-вКpışКmКвК Яə hidravlik xassələrinə 

(КбıМıХıq) müsЛət təsir göstərə bilər. Dispers mineral hissə möhkəmlik xassələrini sorbsiya fiziki-

kimyəЯТ rОКФsТвКХКrıЧıЧ sЮХЮ РТХ əlaqəвКrКНıМısıЧıЧ ТШЧХЮ müЛКНТХə rОКФsТвКХКrıЧıЧ Яə həmçinin 

kompleks yaratma proseslərТЧТЧ СОsКЛıЧК вüФsəldə bilər. 

Açar sözlər: tökmə qəlibi, kek, üzvi mineral, yanıb – yapışma, süzgəc, dispes mineral, perlit, 

qaz törətm 
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N.G.Poladov, F.F.Mammadov 

 
Using orgomineralnoy process additive in the moldable mixture to 

 produce a high quality single mold 
 

SUMMARY 
 

In an article for improving the quality of a single mold in the molding mixture added orgomineralnaya 
technological additive-cake and studied its effect. For this purpose, the curves were studied thermographic 

cake radiographs and its chromatogram hydrocarbons and other organic portion. Characteristic. The presence 
of organic additives cake has a positive effect on the anti-burning and hydraulic properties of the moldable 
mixture. 

Key words: mold, cake, orgomineral, anti prigoraemost,, filter, dispersed mineral perlite, gazotvornost. 
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N.F. MЮsaвeЯa, İ.F. PaşaвeЯ, S.E. PaşaвeЯa  
AzərbaвМaЧ Memarlıq Яə İЧşaaЭ UЧТЯersТЭeЭТ 

  NaбçıЯaЧ DöЯlət Universiteti 

 

KOMPRESSOR QURĞUSUNUN VƏ ŞTANQLI, DƏRİNLİK NASOSLU NEFT 
QUВULARININ  ROBAST NƏГARƏT VƏ DİAQNOSTİKA SİSTEMİNDƏ  SİMSİZ 

LOKAL ŞƏBƏKƏNİN TƏTBİQİ 
 

1. GТЫТş. Məlumdur ki, bir çox obyektlər üçün nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemləri 

qurarkəЧ sТmsТг şəbəkələr yaratmaq zərurəЭТ ШrЭКвК хıбır. BЮ НК ШЧНКЧ Тrəli gəlir ki, həmin 

obyektlərdə sensorlar yerləşНТrərkən informasiya gələn nöqtələrə kabellərin çəkilməsi ya çətin və 

arzuedilməzdir və ya tamamilə mümkün deyil. Belə obyektlərə КşКğıНКФıХКrı mТsКХ РösЭərmək olar: 

o konveyerlərin hərəkət edən hissələri, liftlər, sОб НКбТХТ вüФ НКşımК qЮrğЮХКr, Эəyyarələrin 

qanadları, müСərriklərin diyircəФХТ вКsЭıqХКrı, Сərəkətdə ШХКЧ ХКЛШrКЭШrТвКХКr, КqrОqКЭХКrıЧ ЯТЛrКsТвК 
ölçmə nöqtələri, insan bədəni;  

o tikinti obyektləri, muzeylər, tarixi və arxitektura əhəmiyyətli tikililər, вКşКвış ЛТЧКХКrıЧНК 
təhlükəsizlik sistemləri və digər texniki sistemlər, “КğıХХı ОЯ” sТsЭОmХəri;  

o birdəfəХТФ, ОpТгШНТФ prШqrКmХКşmК ТşХəri həyata keçiriləЧ гКmКЧı ТsЭТПКНə ediləЧ sКвğКМХКr Яə 

digər qЮrğЮХКr;  
o КqrОssТЯ, ЯТЛrКsТвКХı, вüФsək gərРТЧХТФ КХЭıЧНК ШХКЧ ШЛвОФЭХər, kabel çəkilməsi mümkün 

olmayan obyektlər;  

o nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə nəzarət sistemləri, dövlət sərhəddinin müdafiəsi, bir çox 

ekologiya ilə ЛКğХı mШЧТЭШrТЧq sТsЭОmХəri (avtomobil trafikinə nəzarəЭ; гТвКЧХı ЭЮХХКЧЭıХКrıЧ 
КЭıХmКsıЧК ЧəzarəЭ; mОşələrə, dənizə, kənd təsərrüПКЭı sКСələrinə nəzarət sistemləri);  

o pКrЭХКвış Эəhlükəsi olan obyektlər və s. 

Sadalanan obyektlərdə ЛКСКХı ФКЛОХХərТЧ КХıЧıЛ qЮrКşНırıХmКsı Яə sonradan sökülməsi iqtisadi, 

estetik və ЛКşqК Мəhətlərdən əХЯОrТşХТ НОвТХ. BЮЧК Рörə də sТmsТг ХШФКХ şəbəkələrТЧ вКrКНıХmКsı 
zərЮrТХТвТ qКrşıвК хıбır. Məqalənin məqsədi sənayedə sТmsТг ХШФКХ şəbəkələr вКrКЭmКğК ОСЭТвКМ 
ШХНЮğЮЧЮ РösЭərməФ, sТmsТг ХШФКХ şəbəkələrin üstünlüklərТЧТ КrКşНırmКq Яə belə şəbəkələr 

вКrКНıХКrФəЧ qКrşıвК хıбК ЛТХəcək problemlərin həХХТ вШХХКrıЧı РösЭərməkdir.  

2. MəsələЧТЧ qШвЮХЮşЮ. Birinci misal. Azərbaycan səЧКвОsТЧТЧ хШбsКвХı ШЛвОФЭХərindən biri 

ФШmprОssШr qЮrğЮХКrıНır. BЮ qЮrğЮХКr üхüЧ вКrКНıХКЧ ЯТЛrКsТвК Яəziyyətinə robast nəzarət və 

diaqnostika sistemlərində mürəkkəЛ şəraitdə kabellər çəФТХmТş Яə parЭХКвış Эəhlükəsizliyi baryerləri 

qЮrЮХmЮşНЮr Д1]. BЮ sТsЭОmХərdən biri Heydər ƏХТвОЯ КНıЧК BКФı σОПЭ EmКХı гКЯШНЮЧНК MK-301\2 

ФШmprОssШr qЮrğЮsЮ üхüЧ qЮrЮХmЮşНЮr (şəkil 1).  

MəХЮm ШХНЮğЮ ФТmТ ЛЮ qЮrğЮ mürəkkəЛ ЛТr qЮrğЮ ШХmКqХК ЛЮrКНК ФКЛОХХərin zədələnməsi və 

kabellərlə ötürülən siqnallara küylərТЧ qКrışmКsı ОСЭТmКХı ЛöвüФНür. τЧК Рörə də burada ilkin 

çeviricilərdəЧ ЯТЛrКsТвК sТqЧКХХКrıЧıЧ sТmsТг ЯКsТЭələrlə ötürülməsinə МТННТ ОСЭТвКМ ЯКrНır.  
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Şəkil 1. MK-301\2 ФШmprОssШr qЮrğЮsЮ üхüЧ ЯТЛrКsТвК Яəziyyətinin robast nəzarət,  

НТКqЧШsЭТФК, prШqЧШгХКşНırmК sТsЭОmТЧТЧ ЭОбЧТФТ ЯКsТЭələri. 

 

 

İkinci misal. AzərЛКвМКЧ ЧОПЭхıбКrmК sənayesinin əЧ хШбsКвХı ШЛвОФЭХərТ şЭКЧqХı, Нərinlik 

ЧКsШsХЮ ЧОПЭ qЮвЮХКrıНır. BЮ qЮвЮХКrıЧ ТşТЧə nəzarəЭ, ШpЭТmКХ Тş rОУТmХərinin seçilməsi üçün qüvvə və 

РОНТş хОЯТrТМТХərindən istifadə edilir [2]. Bu çeviricilər mancanaq dəгРКСıЧıЧ Сərəkət edən 

hissələrində qЮrКşНırıХır (pКrНКqХКЧmış şЭШФЮЧ КsıХНığı ЧöqЭədə və ya balansir üzərində). Ona görə 

də qЮвЮНК КpКrıХКЧ Эəmir, profilaktika ТşХərТ гКmКЧı хОЯТrТМТХərin kabelləri tez-tez zədələЧТr. ƏХКЯə 

diaqnostika və təmТr ТşХərinə ОСЭТвКМ вКrКЧır. кОЯТrТМТХərdən siqnallar simsiz rabitə vasitələri ilə 

КХıЧКrsК ТsЭТsmКrНК ШХКЧ sТsЭОmТЧ ОЭТЛКrХıХığı вüФsəФ ШХКr. Şəkil 2-də şЭКЧqХı, Нərinlik nasoslu neft 

qЮвЮХКrıЧıЧ sбОmТ ЯОrТХmТşНТr. BЮ sбОmНə 1- ŞЭКЧqХı, Нərinlik nasoslu neft quyusu nasosu, 2- 

plunjer, 3-boru, 4-şЭКЧq, 5-pКrНКбХКЧmış şЭШФ, 6- ЧКХşəФТХХТ ЛКşХıq, 7- balansir, 8-birləşНТrТМТ şЭКЧq-

şКЭЮЧ, 9- kompensə edici yük, 10-НТşХТ öЭürüМü rОНuktor, 11- qКвışХı öЭürmə, 12- elektrik mühərriyi, 

13- kontrbalans,  14- qüvvə çeviricisi, 15- qЮвЮКğгı Эəzyiq çeviricisi, 16- dövrlər sКвı хОЯТrТМТsТ 
göstərТХmТşНТr.  

Bu sxemin seçilməsindən məqsəd yerdəвТşmə çeviricisindəЧ КгКН ШХmКqНır. BЮrКНК 
yerdəвТşmə КşКğıНКФı qКЧЮЧХК mШНОХХəşТr: 

 

)
2

cos1(
2

1
)(

T

t
LtU


  

 

Burada L-yerdəвТşməЧТЧ ЮгЮЧХЮğЮ, T-dövr periodu, t-гКmКЧНır. 
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ŞəФТХ 2. ŞЭКЧqХı, Нərinlik nasoslu neft quyusu sxemi. 

 

Lakin bu sxemdə də pКrНКбХКЧmış şЭШФНК qüЯЯəni ölçən ilkin çevirici və qЮвЮКğгı Эəzyiq 

çeviricisinin habelə dövrlər sКвı хОЯТrТМТsТЧТЧ хıбışХКrıЧı qЮвЮ ФШЧЭrШХХОrТЧə ötürmək problemi 

ЯКrНır. KКЛОХХТ öЭürmə гКmКЧı müбЭəХТП бШşКРəlməг СКХХКrıЧ möЯМЮН ШХКМКğı qКхТХmКгНır. τЧК Рörə 

də bu çeviricilərТЧ хıбışХКrıЧНК sТmsТг rКЛТЭə vasitələrinТЧ qЮrКşНırıХmКsı гəruridir. Simsiz lokal 

şəbəkələr qurularkəЧ şəbəkə elementlərinin seçilməsi və yerləşНТrТХməsi riyazi modellər əsКsıЧНК 
həyata keçirilir [3]. 

Beləliklə sТmsТг ХШФКХ şəbəkələrТЧ вКrКНıХmКsıЧıЧ КФЭЮКХХığı şüЛСə НШğЮrmЮr. Məqalənin 

məqsədi sТmsТг şəbəkələrin tətbiqinin üstünlüklərini göstərməФ, ЛЮ şəbəkələrdə yaranan problemləri 

КrКşНırmКq Яə КrКНКЧ qКХНırıХmКsı вШХХКrıЧı Эədqiq etməkdir. 

3. SТЦЬТг şəbəkələrin tətbiqinin üstünlükləri. SТmsТг şəbəkələrin tətbiqi bir çox hallarda 

müəyyən üstünlüklərə malik olur [4]. Buraya: 
o ilkin vericilərТЧ qЮrКşНırıХmКsı qТвmətlərТЧТЧ КşКğı ШХmКsı; 
o rabitə xətlərinə (kabellərə) profilaktiki xidmət zərurəЭТЧТЧ КrКНКЧ хıбmКsı; 
o rabitə xətlərТЧТЧ ЛКСКХı ЛЮНКqХКЧmК вОrХərТЧТЧ КrКНКЧ хıбmКsı. ƏФs СКХНК ЛОХə budaqlanma 

yerlərində xüsusi birləşНТrТМТ qЮЭЮХКrНКЧ ТsЭТПКНə edilir;  

o kabellərТЧ sКвıЧıЧ КгКХНıХmКsı; 
o sistemə qulluq və montaj üçün sərf ediləЧ ЯКбЭıЧ Яə əmək sərПТЧТЧ КгКХНıХmКsı; 
o sistemin qiyməЭТЧТЧ КşКğı sКХıЧmКsı; 
o montaj təşФТХКЭХКrıЧıЧ şəxsi heyətinin öyrədilməsinə qoyulan tələblərТЧ КşКğı sКХıЧmКsı;  
o sТsЭОmТЧ sКгХКЧmКsı, ЧКsКгХıqХКrıЧ КбЭКrışıЧК sərf ediləЧ ЯКбЭıЧ КгКХНıХmКsı;  
o sТsЭОmТЧ sШЧrКФı mШНОrЧТгКsТвК ТmФКЧХКrıЧıЧ КrЭmКsı Яə s.  

SistemlərТЧ ФШЧПТqЮrКsТвКsı Яə mШЧЭКУ ТşХəri çox sadələşНТвТЧə görə rabitə xətləri ilə qЮrЮХmКsı 
asan olan sahələrdə də sТmsТг şəbəkələr tətbiq etmək olar. Belə ki, kabellərin və mШЧЭКУ ТşХərinin 

qiyməЭТ ЛТr хШб СКХХКrНК sТmsТг sТsЭОmТЧ qЮrКşНırıХmКsı qТвmətindən baha olur. 

AЯЭШmКЭХКşНırmК ТşХərində əsasən üç tip simsiz rabitə şəbəkəsi tətbiq edilməkdədir: IEEE 

802.15.1 sЭКЧНКrЭıЧК əsКsХКЧКЧ BХЮОЭШШЭС, IEEE 802.15.4 sЭКЧНКrЭıЧК əsaslanan ZigBee, IEEE 

802.11 sЭКЧНКrЭıЧК əsaslanan Wi-Fi. Hər üх şəbəkə 2,4 Hs  ХТsОЧгТвКsıг ISM (Industrial, Scientific, 

and Medical) diapazonu istifadə edir. 

  4. SТЦЬТг şəbəkələrin istismar problemləri və ШЧХКЫıЧ СəХХТ вШХХКЫı. Sənayedə tətbiq edilən 

şəbəkələr üzərinə qoyulan tələblər nöqteyi nəzərindəЧ sТmsТг şəbəkələr ФКЛОХХТ şəbəkələrdən 

КşКğıНКФı бКrКФЭОrТsЭТФКХКrıЧК Рörə zəifdir:  
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o məХЮmКЭХКrıЧ хКЭНırıХmКsı ЯКбЭı: sТmsТг şəbəkələrdə istifadə edilən kanallara təsadüfü müraciət 

mexanizmi məХЮmКЭıЧ əvvəlcədən məХЮm ШХКЧ ЯКбЭХКrНК хКЭНırıХmКsıЧı Эəmin etmir və bu problemi 

ФКЛОХХТ şəbəkələrdə ШХНЮğЮ ФТmТ ФШmmЮЭКЭШrХКr qШвmКqХК Сəll etmək olmaz [5, 6];  

o küydən müdafiə: sТmsТг şəbəkələr elektromaqnit küylərinin təsirinə daha çox mərЮг qКХırХКr;  
o rabitəЧТЧ ОЭТЛКrХıХığı: sТmsТг şəbəkələrdə rabitə ЛКЭКrОвКХКrıЧ ЯКбЭıЧНК НəвТşНТrТХməməsi 

səbəbindəЧ, şəbəkə elementlərinin yerinin dəвТşНТrТХməsindəЧ, вКбıЧХıqНК sТqЧКХХКrı əks edən, 

НКğıНКЧ, гəiflədən və sıЧНırКЧ вОЧТ qЮrğЮХКrıЧ pОвНК ШХmКsı;  
o rabitə məsafəsinin məСНЮНХЮğЮ: КНətəЧ ЛТЧКХКrıЧ НКбТХТЧНə ЛТrЛКşК rКЛТЭə 100 m-dən çox 

deyil;  

o şəbəkənin buraxma qabiliyyəЭТЧТЧ ОвЧТ гКmКЧНК ТşХəyəЧ sЭКЧsТвКХКrıЧ sКвı ТХə tərs mütənasib 

ШХmКsı;  
o kanallardan istifadə əmsКХıЧıЧ ОвЧТ гКmКЧНК ТşХəyəЧ sЭКЧsТвКХКrıЧ sКвı ТХə tərs mütənasib 

ШХmКsı;  
o təhlükəsizlik: kəЧКr şəxslər tərəfindən məХЮmКЭХКrıЧ ТsЭТПКНə edilməsi və texnoloji proseslərə 

müdaxilə ТmФКЧХКrıЧıЧ ШХmКsı.  
ВЮбКrıНК КНХКrı хəkilən problemlərin əsas  səbəblərindən biri mənbədən olan məsafə КrЭНıqМК 

şЮКХКЧmКЧıЧ sıбХığıЧıЧ КгКХmКsı, sТqЧКХıЧ ТЧЭОrПОrОЧsТвКsı, НТПrКФsТвКsı, sıЧmКsı, əФs ШХЮЧmКsı Яə 

НКğıХmКsıНır. BЮЧНКЧ ЛКşqК məhdud bir sahədə rКНТШНКХğКХКrıЧ ХШФКХХКşНırıХmКsıЧıЧ qОвrТ 
mümkünlüyüdür. 

MəХЮmНЮr ФТ, rКНТШНКХğКХКrıЧ РüМüЧüЧ sıбХığıЧıЧ məsafədəЧ КsıХıХığı sКНə halda təqribən 

КşКğıНКФı ФТmТНТr:  
                                                   )/()( 0 ddPdP t                                            (1) 

Burada 
0d  elə bir məsafədir ki, bu məsafədə sТqЧКХıЧ РüМüЧüЧ sıбХığı Pt –yə bərabər olur.  

3,...,2  qiymətləri praktiki təcrübələr vasitəsi ilə təyin edilir. 

(1)  düsturu 0dd   СКХı üхüЧ НШğrЮНЮr  Д5].    
Ona görə də ötürücü və qəbuledicilər elə məsafələrdə yerləşНТrТХməХТНТr ФТ, КЯКНКЧХıqХКrıЧ ФТхТФ 

yerdəвТşmələri rabitə pШгğЮЧХЮğЮЧК səbəЛ ШХmКsıЧ. BТr ЛТrТ ТХə əlaqəsТ ШХКЧ sТmsТг sЭКЧsТвКХКrıЧ 
ОЭТЛКrХı qəЛЮХ гШЧКХКrı ФəsТşsТЧ. SЭКЧsТвКХКr ЛТr ЛТrТЧТ “вКбşı” РörsüЧ. 

Bu problemin həХХ вШХХКrıЧНКЧ ЛТrТ ШЧНКЧ ТЛКrətdir ki, məlumatlar son istifadəçiyə bir neçə 

КrКХıq qШЯşКqХКrНКЧ ФОхərəФ хКЭНırıХsıЧ. BЮ гКmКЧ КrКХıq qШЯşКqХКr rОЭrКЧsХвКЭШr rШХЮЧЮ ШвЧКвК 
bilər. ArКХıq qШЯşКqХКrıЧ ЛТrТ sırКНКЧ хıбНıqНК НТРərləri ШЧЮЧ ПЮЧФsТвКsıЧı öг üгərinə götürsün [7]. 

BЮrКНК şəbəkəyə вОЧТ qЮrğЮЧЮЧ əlavə edilməsi məsələsi sadə həll edilir. 

5. DКХğКХКЫıЧ ТЧtОЫПОЫОЧЬТвКЬıЧıЧ təЬТЫТЧТЧ КЫКНКЧ qКХНıЫıХЦКЬı. нЭürüМü sЭКЧsТвКЧıЧ 
вКrКЭНığı ОХОФЭrШmКqЧТЭ НКХğКХКrı ТЧЭОrПОrОЧsТвКЧıЧ, НТПrКФsТвКЧıЧ, əksetməЧТЧ, sıЧmКЧıЧ Яə 

НКğıХmКЧıЧ Эəsirinə mərЮг qКХır. τЧК Рörə də siqnal qəbulu nöqtəsində ЛТr хШб sТqЧКХХКrıЧ 
sЮpОrpШгТsТвКsı şəklində müxtəХТП ПКгКХı, ТsЭТqКmətli siqnal qəbul edilir. Bunun nəticəsində qəbul 

nöqtəsində siqnal həm güclənə və həm də zəifləyə bilər. SТqЧКХıЧ гəifləməsi rabitənin itməsinə, 

mənbənin və ya qəbuledicinin hərəkət etdiyi hallarda məХЮmКЭıЧ ЛТr ЧОхə bitinin itməsinə səbəb ola 

bilər. Bu da müxtəlif təkrarlara və mübadilə sürəЭТЧТЧ КşКğı Нüşməsinə səbəb ola bilər.  Bəzi 

hallarda gecikməyə görə qШЧşЮ sТmЯШХХКr üsЭ üsЭə Нüşə  bilər. 

İЧЭОrПОrОЧsТвКЧıЧ ЭəsТrТЧТ КrКНКЧ qКХНırmКq üхüЧ spОФЭrТ РОЧТşХəndirmək və ХКгım Рələrsə КpКrıМı 
tezlikləri dəвТşməkdən istifadə etmək olar. 

Siqnal qəbulunun və ya ötürülməsТЧТЧ вКбşıХКşНırıХmКsı mОЭШНХКrıЧНКЧ ЛТrТ qəbuledici və ya 
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ötürücü üçün iki və вК НКСК хШб КЧЭОЧКЧıЧ qЮrЮХmКsı ШХК ЛТХər. BЮ гКmКЧ КЧЭОЧКХКr КrКsıЧНК 
məsafələr elə seçilməХТНТr ФТ, ЛТr КЧЭОЧКЧıЧ qəЛЮХ гШЧКsıЧНК sТqЧКХ öХərsə digərində ОЭТЛКrХı qəbul 

həyata keçirilə bilsin. 

 6. Nəticə. Məqalədə sТmsТг ХШФКХ şəbəkələrТЧ вКrКНıХmКsıЧıЧ КФЭЮКХХığı əsКsХКЧНırıХmış Яə 

müxtəlif sahələrdə belə şəbəkələrТЧ вКrКНıХmКsı гərurəti göstərТХmТşНТr. GösЭərТХmТşНТr ФТ, 
Azərbaycan sənayesinin də КpКrıМı sКСələrində sТmsТг ХШФКХ şəbəkələr quruХmКsıЧК ОСЭТвКМ ЯКrНır.  
SТmsТг ХШФКХ şəbəkələrin bəzi üstünlükləri və problemlərТ КrКşНırıХmışНır. LКФТЧ sТmsТг ХШФКХ 
şəbəkələr qЮrНЮqНК ЛТr sırК prШЛХОmХərlə qКrşıХКşmКq mümФüЧНür. Məqalədə bu problemlərin 

bəzilərТ КrКşНırıХmış Яə ШЧХКrıЧ СəХХТ вШХХКrı РöstərТХmТşНТr. Məqalədə КХıЧКЧ Чəticələrdən praktiki 

məqsədlər üçün istifadə etmək olar. 
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N.F. MЮsaвeЯa, İ.F. PaşaвeЯ, S.E. PaşaвeЯa  
 

KШЦpЫОЬЬШЫ qЮЫğЮЬЮЧЮЧ Яə ştКЧqХı, dərinlik nasoslu neft quyularının  robast nəzarət və 
diaqnostika sistemində  simsiг ХШkКХ şəbəkənin tətbiqi 

 
XÜLASƏ 

Məqalədə sТmsТг ХШФКХ şəbəkələrТЧ вКrКНıХmКsı гərurəti əsКsХКЧНırıХmış Яə belə şəbəkələrТЧ qЮrЮХmКsıЧК 
ciddi ehtiyac olan nümunələr ЯОrТХmТşНТr. SТmsТг ХШФКХ şəbəkələrin bəzi üstünlükləri və problemləri 
КrКşНırıХmışНır. KШmprОssШr qЮrğЮsЮЧЮЧ Яə şЭКЧqХı, НərТЧХТФ ЧКsШsХЮ ЧОПЭ qЮвЮХКrıЧıЧ rШЛКsЭ Чəzarət və 
diaqnostika sistemlərində sТmsТг ХШФКХ şəbəkələr qЮrmКq гКmКЧı rКsЭ Рəlinən bəzi problemlərin həХХТ вШХХКrı 
göstərТХmТşНТr. 

Açar sözlər:  sТmsТг ХШФКХ şəbəkələr, robast nəzarət və diaqnostika sistemi, MK-301\2 kompressor 

qЮrğЮsЮ,  dərТЧХТФ ЧКsШsХЮ ЧОПЭ qЮвЮХКrı, rКНТШНКХğКХКrıЧ РüМüЧüЧ sıбХığı, НКХğКХКrıЧ ТЧЭОrПОrОЧsТвКsı. 



Mexanika                                                                                                                                         Elmi əsərlər 

52 

 

. . , . . , . .   
 

         
       

 
 

 
 

  я  я      
 . я      -

 .   я  ,    -

      я    -
я MK-301\2     . 

 :   , я  я  , 
я ,    ,   

, я . 
 

N.F. Musayeva, I.F. Pashayev, S.E. Pashayeva  
 

The use of wireless local area networks in the system for robust control and diagnostics  
of compressor equipment and sucker rod pumping units 

 
SUMMARY 

 
The authors substantiate the necessity of creating wireless local area networks and give examples of 

serious need in such networks. Some advantages and problems of wireless local area networks are 
investigated; ways to solve some problems that arise during building of wireless local area networks in the 
system for robust control and diagnostics of compressor equipment and sucker rod pumping units are 

demonstrated.   
Key words: wireless local area networks, robust control and diagnostics systems, MK-301\2 

compressor unit, sucker rod pumping units, radiowave power density, radiowave interference 
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ASBESTSEMENT (a/s) BORULARI FORMALAŞDIRMA PROSESİNİN OPTİMAL 
İDARƏ SİSTEMİNİN TƏDQİQİ 

 
 HКгırХıq şöЛəsТЧНə КХıЧmış /s ФüЭХəsТ ПШrmКХКşНırmК prШsОsТ гКmКЧı вКrımПКЛrТФКЭК-Эəгə 
ПШrmКХКşНırıХmış /s ЯərəqəХərТЧə Яə  ЛШrЮХКrıЧК хОЯrТХТr. FШrmКХКşНırmК əməХТввКЭı ПШrmКХКşНırmК 
mКşıЧХКrıЧНК КpКrıХır Яə ШЧХКrıЧ ТşТ гКmКЧ üгrə НəвТşəЧ məСsЮХНКrХıqХК Яə вОЧТ СКгırХКЧmış 
məmЮХКЭХКrıЧ ФОвПТввəЭ НəвТşТФХТФХərТ ТХə бКrКФЭОrТгə ШХЮЧЮr. 

FШrmКХКşНırmК mКşıЧХКrı ТФТ СТssədən - tor  və press hissəsindən ibarət qəbul olunur. Boru 

ПШrmКХКşНırıМı mКşıЧıЧ ТНКrə obyekti kimi sadələşНТrТХmТş sЭrЮФЭЮr sбОmТЧТ Эədqiq edəФ (şəkil 1). 

mailto:informasiya.sistemleri@gmail.com
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          Prosesə təsir edəЧ ФüХХТ mТqНКrНК ПКФЭШrХКrı бКrТМТ Яə daxili təsirlərə КвırmКq ШХКr. БКrТМТ 
təsirlərə ФШЯş qКrışНırıМısıЧНКЧ mКşıЧК ЯОrТХəЧ /s ФüЭХəsi və rekuperatordan bu kütləni 

НЮrЮХКşНırmКq üхüЧ ЯОrТХən su ilə əlaqədar təsirlər aiddir.  Bunlardan əhəmiyyətliləri 

КşКğıНКФıХКrНır:  
1. KШЯş qКrışНırıМısıЧНК mТqНКrı ЭəsКНüПТ şəkildə dəвТşəЧ /s qırıЧЭıХКrı Яə гКв вКrımПКЛrТФКЭ 

verildiyindəЧ /s sЮspОЧгТвКsıЧıЧ qКЭıХığıЧıЧ НəвТşməsi. 

2. QКrışНırıМı Яə rОФЮpОrКЭШrНК ЮвğЮЧ səviyyələrin dəвТşməsi nəticəsində, sЮspОЧгТвКЧıЧ Яə 

suyun hərəkət xəttində tədricəЧ вığıЧЭıХКr Яə qısК müННəЭХТ ЭıбКМХКr Чəticəsində suspenziya və su 

sərflərinin dəвТşməsi. Bu təsirlər pilləЯКrТ şəkildə dəвТşТЛ, ФОхТН prШsОsХəri müddətindən az olur. 

3. SЮspОЧгТвКЧıЧ Яə suyun tərkibi və xüsusiyyətlərinin dəвТşməsi (onlardan  əsКsı süгРəclənmə 

xüsusiyyəЭТНТr) гКmКЧıЧ ЭəsКНüПТ ПЮЧФsТвКХКrıНır Яə бКmmКХıЧ бüsЮsТввətlərindən və ОmКХıЧНКЧ 
КsıХıНır.  

Əsas daxili həyəМКЧХКЧНırıМı Эəsirlər silindrlərТЧ ЭШrХКrıЧıЧ Яə mahudun köhnəlməsi ilə 

əlaqəНКrНır. BЮ СəyəМКЧХКЧНırıМı Эəsirlər вКЯКş–вКЯКş НəвТşТr Яə ШЧХКrıЧ НШХКвı РösЭəriciləri 

süzgəclənən kütləЧТЧ qКЭıХığıЧıЧ НəвТşməsidir. 

 

 
 

 

 

 

 

             Şək. 1. Boru ПШrmКХКвıМı mКşıЧıЧ idarə obyekti kimi struktur sxemi. 

 

BШrЮ ПШrmКХКşНırıМı mКşıЧХКrНКФı prШsОsХərə əlavə olaraq hər ЛТr ЛШrЮ СКгır ШХНЮqНКЧ sШЧrК 
mКşıЧıЧ НКвКЧmКsı (ЛЮ гКmКЧ хəndə /s sЮspОЧгТвКsıЧıЧ səviyyəsi və qКЭıХığı sıхrКвışХК НəвТşТr) Яə 

sЮspОЧгТвКЧıЧ хənin eni boyunca  bərabər pКвХКЧmКsıЧК Эəsir edir və  nəticədə borular müxtəlif 

qКХıЧХıqХı КХıЧırХКr. 
HКгırХıq şöЛəsinin lokal sistemləri əsasən suspenziya və suyun tərkibi və xüsusiyyətləri ilə 

əlaqədar həвКМКЧХКЧНırıМı Эəsirləri stabilləşНТrТr. RОФЮpОrКЭШrНКЧ НЮrЮХКşНırıХmК üхüЧ НКбТХ ШХКЧ 
suyun temperaturu lokal stabilizasiya  sistemi  ilə prКФЭТФТ ШХКrКq sКЛТЭ sКбХКЧıХır, sЮНК хöФüЧЭüХərin 

mТqНКrı Тsə ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ ЧШrmКХ РОНТşТ РöгХənildikdə əhəmiyyətsiz  dərəcədə dəвТşТr. 
Tor hissəsТЧТЧ РТrТş pКrКmОЭrХərТ ФШЯş qКrışНırıМısıЧНКЧ НКбТХ ШХКЧ /s ФüЭХəsТЧТЧ  Q , 

rОФЮpОrКЭШrНКЧ НКбТХ ШХКЧ sЮвЮЧ mТqНКrı Qs və mahudun sürəti Vm –НТr. ƏsКs СəвКМКЧХКЧНırıМı 
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təsirlər ФШЯş qКrışНırıМısıЧНКФı ФüЭХəЧТЧ qКЭıХığı   ШЧНКЧ mКşıЧК ЯОrТХən kütləЧТЧ mТqНКrı Q  və 

sЮвЮЧ qКЭıХığı su –dur. 

кıбış pКrКmОЭrХəri – çənlərdəki suspenziyaЧıЧ qКЭıХığı s və səviyyəsi N –dir. 

Press hissəsТЧТЧ РТrТş pКrКmОЭrХəri mahudun sürəti Vm və pressləmə təzyiqi R–dir. Press hissəsi 

üçün həвКМКЧХКЧНırıМı Эəsirlər sЮвЮЧ qКЭıХığı  su, çəndəФТ /s sЮspОЧгТвКsıЧıЧ qКЭıХığı s və hər bir 

ЛШrЮ СКгır ШХНЮqНКЧ sШЧrК mКşıЧıЧ НКвКЧmКsıНır Пg (bu zaman çənlərdəki səviyyə dəвТşТr). HКгır 
məСsЮХХКrıЧ ФОвПТввət göstəricilərТ /s ЛШrЮsЮЧЮЧ qКХıЧХığı , вОЧТ ПШrmКХКşmış Эəbəqənin xüsusi 

çəkisi  və ya onunla əlaqədar nəmlik W və məmЮХКЭХКrıЧ möСФəmliyi Rm –dir. 

FШrmКХКşНırıМı mКşıЧХКrıЧ Тş rОУТmТ КЧМКq вОЧТ ПШrmКХşНırıХmış məmЮХКЭХКrıЧ РösЭəriciləri 

əsКsıЧНК ТНКrə oluna bilər. HКгır məhsulun keyfiyyət göstəriciləri isə ancaq 57 gündən sonra 

məХЮm ШХЮr. AЧМКq ЛЮЧХКr КrКsıЧНК müəyyən əlaqə mövcuddur. 

BШrЮ ПШrmКХКşНırmК prosesinin optimal idarəsində məqsəd məmЮХКЭıЧ ФОвПТввət göstəriciləri və 

rejim parametrlərinə olan məhdudiyyətlər daxilində məСsЮХНКrХığıЧ mКФsТmЮmХКşНırıХmКsıНır. 
Optimal idarə məsələsТ rТвКгТ şəkildə КşКğıНКФı ФТmТ ТПКНə oluna bilər: 

MəqsəН ПЮЧФsТвКsı: 
 = f(s ,b, V  )        

Funksional məhdudiyyətlər: 

min    = 1  (s , b , Vm , P)        

Rm = 2  (s , b , Vm , P)  Rver     

Hmin  H = 3 (Qsu, QK , VM )  Hmax     

Rejim məhdudiyyətləri: 

b min  b      b max        

Vm min  Vm     V m max       

s min  s      s max       

MəqsəН ПЮЧФsТвКsıЧıЧ ТПКНəsindən göründüyü kimi məСsЮХНКrХığıЧ pКrКmОЭrТ ФТmТ ЛШrЮЧЮЧ 
qКХıЧХığı qəbul oluna bilər. БКmmКХ mТqНКrıЧК qənaət məqsədi ilə ЛЮ qКХıЧХıq mümФüЧ mТЧТmКХ 
qiymət b min səviyyəsində sКбХКЧıХmКХıНır. BОХəliklə b –ni tənzimləmə (onun qiyməЭТЧТ sОхТХmТş 
optimal səviyyədə stabilləşНТrməklə) НШХКвı вШХХК ЛШrЮ ПШrmКХКşНırıМı mКşıЧıЧ (BFM) 
məСsЮХНКrХığıЧı Яə məhsul keyfiyyəЭТЧТ (ШЧХКrıЧ КrгЮ ШХЮЧКЧ qТвmətlərini stabilləşНТrməklə) tənzim 

etmək olar. τpЭТmКХХıq ФrТЭОrТвКsı ФТmТ ЛШrЮЧЮЧ qКХıЧХığıЧıЧ ЯОrТХmТş qТвmətdən orta kvadratik 

ЮгКqХКşmКХКrıЧıЧ mТЧТmЮmЮЧЮ (məsələn,  0,02 mm həddində) qəbul etmək olar. 

Açar sözlər: optimal idarəetmə, ПШrmКХКşНırmК prШsОsТ, pКrКmОЭrХərin təsЧТПКЭı, НОФШmpШгТsТвК, 
riyazi məsələ. 
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Research of the system of optimal control of the process  
of formation of asbestos cement pipes 

 
SUMMARY 

 

Based on the analysis of parameters conducted there classification. With the aim to setting 

practically implemented optimization problem, carry out decomposition of control object. 

Subject to of the required quality parameters of products and limits on operating parameters 

were formulated mathematical problem of optimal control. 

Key words: optimal control, process of formation, classification of parameters, decomposition, 

mathematical problem. 
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                                                                              S.Y. Feyzullayeva 

                                                    AzərbaвМaЧ Memarlıq Яə İЧşaaЭ UЧТЯersТЭeЭТ  
 

İNTERNETDƏ AXTARIŞ SİSTEMLƏRİNİN KнMƏВİ İLƏ QEYRİ-DƏQİQ 

UГLAŞMALAR оГRƏ İNFORMASİВA AXTARIŞLARININ ARAŞDIRILMASI 
 

”IЧЭОrЧОЭ” qХШЛКХ şəbəkədə ТЧПШrmКsТвКЧıЧ Сəcminin sürəЭХТ КrЭımı Яə informasiya 

ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧıЧ  ТЧФТşКПı, ЯОrТХənlərТЧ ОППОФЭТЯ КбЭКrışıЧı КФЭЮКХ məsələyə хОЯТrmТşНТr. 
Çox tez-tez standart üsulla, yəЧТ sШrğЮНК КхКr söгХərdən istifadə etməklə КpКrıХКЧ КбЭКrış ХКгımТ 

nəticəni vermir. Bu zaman açar sözlərin müxtəХТП ПШrmКХКrı Яə ФШmЛТЧКsТвКХКrıЧНКЧ ТsЭТПКНə etdikdə 

belə  istənilən nəticəni tez almaq olmur. MəsələЧ “GШШРХО” КбЭКrış sТsЭОmТЧНə РОЧТş ТsЭТПКНə olunan 

əsas variantlara baxaq: 

- КхКr söг ШХКЧ sКвЭХКr qОвНə КХıЧmırХКr: “-” 

- КбЭКrış sТЧШЧТmХərТ Нə Чəгərə КХmКqХК КpКrıХır: “з” 

- qОвrТ müəввəЧ КбЭКrış: “*” 

- ЯКrТКЧЭХКrıЧ Чəгərə КХıЧmКsı:  “е” 

- НəqТq ЭКpıХmК: ““sОmКЧЭТФ КбЭКrış sТsЭОmХərТ”” 

- τrПШqrКПТвКЧıЧ вШбХКЧmКsı: Spell: mКqКХə 

- FКвХıЧ ЭТpТЧə Рörə КбЭКrış:  
MəqКХəХər ТqЭТsКНТввКЭ  filetype: docx 

MКСЧıХКr filetype: mp4 

- SöгХərТЧ qКНКğКЧ ШХЮЧmКsı: 
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MОвЯəХər-alma      (2) 

İsЭТПКНəcilərТЧ хШбЮ КбЭКrış ПШrmКsТЧНК, Лir və ya bir necə КхКr söг вКгmКqХК КбЭКrış КpКrırХКr.  
Bu zaman mürəkkəЛ sШrğЮ вКгmКq üхüЧ СОх ЛТr BЮХ məntiqi funksiyalarindan istifadə edilmir. 

Buna görə də КбЭКrış mОбКЧТгmХərindən kifayət qədər intelektualliq tələb olunur. 

“GШШРХО” КбЭКrış sТsЭОmТЧНə bu istiqamətdə durmadan müntəzəm КбЭКrışХКr РОНТr Яə yeni 

üsullar, xidmətlər təklif olunur. MəsələЧ, sШrğЮЧЮ вКгmКğК ЛКşХКrФəЧ КrЭıq ЛТrТЧМТ sТmЯШХНКЧ sШЧrК 
КбЭКrış КpКıХır, müбЭəlif variantlar verilir, bəzi səhvlər nəzərə КХıЧır (məsələn dillər klaviaturası səhv 

seçildikdə). 

BЮЧЮЧ üхüЧ КбЭКrış sТsЭОmХərində бüsЮsТ sШrğЮХКrНКЧ ЛКМКrıqХК ТsЭТПКНə etməФ ХКгımНır. 
Məsələn, mətndən fraqmentlər sШrğЮ ФТmТ GШШРХО КбЭКrış sТsЭОmТЧə verilir. Lakin bu zaman 

вЮбКrıНК НОвТХНТвТ ФТmТ ПrКqmОЧЭХər “***” (НırЧКq ТşКrəsi) içərisində verilir.  

Beləliklə, bu üsullarla həm də məЭЧТЧ ЮЧТФКХХığıЧı НК вШбХКmКq ШХКr  (1). Lakin bütün bunlara 

baxmayaraq, təcrübə göstərir ki, bu yollar, yəni açar sözlərin dəqТq ЮгХКşmКsı ТХə КpКrıХКЧ КбЭКrışХК 
istənilən nəticəni birinci addimdan almaq qeyri mümküdür. Bunun səbəblərindən əЧ РОЧТş 
вКвıХmışХКrı ШНЮr ФТ, sənədlərdə sözlər sШrğЮНКФı söгХərin fərqХТ ПШrmКХКrı ФТmТ ТşХənə bilər. Buna 

görə də müКsТr КбЭКrış sТsЭОmХərinin deməФ ШХКr ФТ, СКmısıЧНК sШrğЮ qrКmmКЭТФ-ЧШrmКХХКşНırıХmış 
sözlər üzrə КpКrıХır, ХКФТЧ ЛЮ НК хШб гКmКЧ ФТПКвət etmir. 

Hal-СКгırНК КбЭКrış sТsЭОmХəri Bul (məntiqi) modeli üzrə КбЭКrışК əsКsХКЧır. 
Bu sistemlərdə sШrğЮ BЮХ ТПКНəsidir - məntiqi operatorlar və КбЭКrış sТЧЭКФsТs qКвНКХКrı ТХə 

birlikdə, məntiqi dəвТşənlərin toplusunНКЧ (КбЭКrış söгü Яə ya ifadəsindən) ibarətdir. 

Bul dəвТşənlərТ,  “НКбТХНТr” Яə вК “sənədlərdə вШбНЮr” ЧəticələrindəЧ  КsıХı ШХКrКq "ЭrЮО" 
(həqiqi) və ya "false" (yalan) qiyməЭ КХırХКr. 

Sonra sШrğЮ  Эələbi ilə tam  hesablanma nəticəsində bütün Bul ifadə həmТşə "düz" və ya "yalan" 

qiyməЭ КХır Яə ЭКpıХmış sənəН LКгımТ  ( ) əФs СКХНК вКХКЧ КНХКЧır. 
IAS istifadə olunan əsКs BЮХ ШpОrКЭШrХКrı: DEВİL, AσD, τR. Təcrübədə tez-tez məhdud 

informasiyadan istifadə etməklə КбЭКrış СКХХКrıЧК НК rКsЭ Рəlinir, bəzən həЭЭК КбЭКrış ТПКНəsinin özü 

də qeyri dəqiq olur. Məsələn, hər СКЧsı ЛТr ФТЭКЛНКЧ sТЭКЭ Яə ya ifadəni, sözbəsöz bilmədən təxmini 

axtarmaq tələЛ ШХЮЧКЧНК, ЛЮЧНКЧ ЛКşqК sənədlərin özlərində səhvlərТЧ ШХmКsı НК mКЧОələr вКrКНır. 
Bütün bunlara görə, standart, yəЧТ ЭКm ЮгХКşmК ТХə КбЭКrışНКЧ əlavə qeyri dəqТq ЮгХКşmКХКr ТХə 

КбЭКrışХКr КpКrmКq ХКгım Рəlir. 

Bu zaman təkcə açar sözlərdəЧ НОвТХ, ШЧХКrıЧ НТРər ПШrmКХКrıЧНКЧ НК ТsЭТПКНə edilməlidir və  

mümkün səhvləri də nəzərə КХmКq ХКгımНır. 
AбЭКrış sТsЭОmТ sШrğЮНКФı КхКr söгХərə onun digər ПШrmКХКrıЧı НК əlavə etməlidir. 

AбЭКrışıЧ ЧəticəsТЧТЧ ОППОФЭХТвТЧТ КrЭırmКğıЧ ЛТr üsЮХЮ НК qОвrТ-səХТs ЮгХКşmК ТХə КбЭКrışНır. 
Sətirlərin müqayisə edilməsinin ənənəvi alqoritmlərТ КЧМКq ЭКm “Сə” Яə “вШб” МКЯКЛХКrıЧı 

verirlər. Qeyri-səlis alqoritmlər НКСК РОЧТş МКЯКЛХКr ЯОrТr, əlavə olaraq sətirlər КrКsıЧНК Чə qədər 

məsafə ШХmКsıЧı НК Эəyin edirlər. Bu alqoritmlərdə “sətirlərКrКsı məsafə” КЧХКвışıЧНКЧ ТsЭТПКНə 

ШХЮЧЮr. BЮ КЧХКвış ЛТr sətrdən ikinci sətri almaq üçün nə qədər düzəliş КpКrmКq ХКгım Рəlməsini 

göstərir. 

MəsələЧ, ‘‘ КpКrmКğ” sətrindəЧ  “КpКrmКq” sətrini almaq üçün bir hərfi-ğ-ni q ilə əvəz etmək 

ХКгımНır. BЮ гКmКЧ məsafə bir olur. 

“SətrlərКrКsı məsafə”- ЧТЧ СОsКЛХКЧmКsı КХqШrТЭmТЧНə müxtəlif qiymətləndirmə dərəcələri tətbiq 

etmək olar. 
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Qeyri-səХТs КбЭКrış ЭОбЧШХШРТвКsı НКСК РОЧТş sШrğЮХКr вКrКЭmКğК ТmФКЧ ЯОrТr. BЮ гКmКЧ ЛüЭüЧ 
вКбıЧ məsafəli, eyni məЧКХı(sТЧШЧТm) söгХərdən istifadə olunur. Bu alqoritmlər səСЯ вКгıХКrНК 
КбЭКrış гКmКЧı НКСК ОППОФЭХТ ШХЮrХКr. 

GОЧТşХəЧНТrТХmТş açar sözlərdən istifadə etməklə ЮгХКşmКХКr ТХə КбЭКrış ШrПШqrКПТвКЧıЧ 
вШбХКЧmКsı üхüЧ Нə (məsələЧ, MS τППТsО prШqrКmХКrıЧНК) Эətbiq olunur. Bu proqramdan (bunlara 

“spОХХхОФОr” Нə НОвТХТr) КбЭКrş sТsЭОmХərində də sШrğЮХКrıЧ НüгРüЧ вКгıХmКsıЧı вШбХКmКq üхüЧ 

istifadə olunur. 

AЧМКq ЭКm ШХКrКq ЛЮ üsЮХНКЧ КбЭКrış sТsЭОmХərində istifadə olunmur. 

Bu alqoritmlər hal-СКгırНК КşКğıНКФı mОЭШНХКrНК ТsЭТПКНə olunur: 

1. Lüğətin surəЭТЧТ хıбКrmКq 

2. HОş mОЭШНЮ  
3. SОхТmТЧ РОЧТşХəndirilməsi və вК “spОХ-хОФОr” mОЭШНЮ 
4. n-qrКmıЧ mОЭШНЮ 

5. Trianqulyasiya metodu 

6. ŞüК mОЭШНЮ 

ВЮбКrıНКФıХКrı НКСК вКбşı ЛКşК НüşməФ üхüЧ ШЧХКr СКqqıЧНК qısК məlumat verək: 

Lüğətin skanerə ШХЮЧЦКЬı o deməkdir ki, diskdəki verilənlər КrНıМıХ ШХКrКq sКвıХır Яə məlumat 

terminləri ilə müqayisə olunur. Bu metodun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, çox sadə istifadə 

olunur və Тş sürəti çox yüksəkdir. Məsələ ШЧНКНТr ФТ, ЛöвüФ ПКвХХКrıЧ КrНıМıХ ШХКrКq 
СОsКЛХКЧmКsıЧНК, ШбЮmК sürəti ən yüksək həddə хКЭır. BЮЧНКЧ ЛКşqК ЛЮ mОЭШН ЯКsТЭəsilə 

хШбПЮЧФsТвКХı КбЭКrışХКrı вОrТЧə yetirmək mümkündür (məsələn, səЭТrКХЭı Яə ya daimi ifadələrdə heç 

bir məhdudiyyət olmur). 

SОхТЦТЧ РОЧТşХəndirilməsi metodu ШrПШqrКПТвКЧıЧ вШбХКЧmКsı prШqrКmХКrıЧНК РОЧТş ТsЭТПКНə 

ШХЮЧЮr. BЮ mОЭШН КбЭКrТş şКЛХШЧЮЧЮЧ НüгРüЧ ШХmКвКЧ ЯКrıКЧЭıЧıЧ qЮrЮХmКsıЧı Чəzərdə tutur. 

BeləФТ, mümФüЧ ЯКrТКЧЭХКrНК “səСЯ” söгХər хШбХЮğЮ qЮrЮХЮr, ЛТr əməliyyat nəticəsində КХТЧmТş 
ilk göstəricilər Хüğətdə dəqТq КбЭКrıХır. 

Bir qayda olaraq tərkibində sözlər ШХКЧ КбЭКrış şКЛХШЧЮ ТХə ТХФ şКЛХШЧ КrКsıЧНКФı məsafə 1-dən 

böвüФ ШХmКmКХıНır. BОХəliklə, qeyri-səlis bərabərХТвТЧ КбЭКrış ЭКpşırığı səlis bərabərХТФ КбЭКrış 
ЭКpşırığıЧК Рətirilir. Adi səСЯ ШrПШqrКПТФ prШqrКm вШбХКmКsıЧНКЧ əlavə, həmçinin sözlərТЧ ПШrmКsıЧı 
da dəвТşməyi nəzərdə tutur. 

n-qramm metodu. Metodun məğгТ КşКğıНКФıХКrНКЧ ТЛКrətdir: əgər v sətri ilə u səЭrТ ШбşКrНısК, 
ШЧНК ШЧХКrıЧ ümЮmТ КХЭsətirləri də ШХmКХıНır. τЧК  Рörə də invert fayl qurmaq məqsədə ЮвğЮЧНЮr. 
Beləki, bu faylda sənədlərin rolunu terminlər, terminlərin rolunu isə n uzunluqlu altsətirlər ifadə 

etməlidir. N-qramm metodunun əsas mənfi cəhəЭТ ПКвХıЧ ЛöвüФ öХхüНə ШХmКsıНır. 
HОş ЦОtШНЮ- “СОş-ПЮЧФsТвКsı” söгХərin əsКs бКrКФЭОrТsЭТФКХКrıЧı öвrənir və sözlərin təhrif 

ШХЮЧmКsıЧК qКrşı НКвКЧıqХıНır. HОş-funksiya sözləri qruplara bölür və КбЭКrış şКЛХШЧЮna əsasən qrup 

daxilində КrНıМıХ ШХКrКq КбЭКrış КpКrır. 
MТsКХ üхüЧ СОş-ПЮЧФsТвК ЭТmsКХıЧНК “sШТЧНОб”-ПЮЧФsТвКЧı РösЭərməФ ШХКr. AЧМКq “sШТЧНОб”-

mОЭШНЮ “СТssə-hissə” КбЭКrışХКrı Эəmin edir, ona görə də СОş-funksiya dar təhrif olunma çərçivəsi 

daxilində sabitdir. 

Misal üçün qruplar üzrə ЛöХРü гКmКЧı, Сərdən sözün birinci 2 hərfində  СОş-ПЮЧФsТвКsı ТsЭТПКНə 

olunur. 

Yenə də “sШТЧНОб” ПЮЧФsТвКsıЧı СОş-ПЮЧФsТвКХКrıЧНК РösЭərmək olar. 
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Açar sözlər: ТЧПШrmКsТвК КбЭКrış sТsЭОmХərТ; ТЧПШrmКsТвК КбЭКrış НТХТ; WWW axtarış 
sistemlərТ;sШrğЮ, məЭЧ КЧКХТг üsЮХХКrı.  
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With the help of search engines on the internet, search for information  

on the investigation of inaccurate agreement 
  

SUMMARY 
 

The article describes the modern look at some key aspects of the theory and practice of 

information retrieval.  

Much attention is paid to information retrieval languages, their properties, search for free text. 

Given the detailed specifications of the Internet search engines, as well as the mechanisms of 

formation of linguistic search requirements. 

Key words: information retrieval systems; language information retrieval; WWW search 

engines; methods of text analysis; verbal search engines. 
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.1.      10 2 1 (3,4)  15 2  (1,2)  

 я : 2,4 –  я; 1,3 –  я 
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T. İ. AslaЧШЯ, A. F. QasımШЯ, N. S. ƏmТrbəyova  

 
AХЦКгХК СКЦКЫХКЦКЧıЧ РəЫРТЧХТk tШpХКЧtıХКЫıЧК СəЬЬКЬХığıЧК təЬТЫТ СКqqıЧНК 

 
XоLASƏ 

 
Məqalədə КХmКгХК СКmКrХКmКЧıЧ РərРТЧХТФ ЭШpХКвıМıХКrı şəraitində вШrЮХmКНКЧ НКğıХmКвК qКrşı 

müqavimətə təsirini öyrənmək üçün təcrübələr КpКrıХmışНır. BЮ məqsədlə 10 2 1 Яə 15 2  
pШХКНХКrıЧНКЧ СКгırХКЧmış Чümunələr sıЧКqНКЧ ФОхТrТХmТşНТr. 

AХıЧmış Чəticələr göstərir ki, pardaqlanmaya nisbətən almazla hamarlama gərРТЧХТФ şəraitində 10 2 1 
və 15 2  pШХКНХКrıЧНКЧ СКгırХКЧmış ЧümЮЧələrТЧ вШrЮХmКНКЧ НКğıХmКвК müqКЯТmətini orta hesabla 

51 -57 % КrЭırır.  
Açar sözləri : ТЧşККЭ pШХКНı, КХmКгХК СКmКrХКmК, вШrЮХmК möСФəmliyi 

 
 

T.I.AslaЧШЯ, A. F. Qasımov, N. S. Amirbayova 

 
About the effects of diamond burnishing to sensitivity of voltage gatherings 

 
SUMMARY 

 
In this article experiments were conducted to study the effects of diamond burnishing on tirelessly spill 

rОsТsЭКЧМО ТЧ ЯШХЭКРО НrТЯОs МШЧНТЭТШЧ.  FШr ЭСТs pЮrpШsО, ЭСО sКmpХОs ШП 10 2 1 КЧН 15 2  sЭООХs 
were tested. 

The obtained results show that, compared to the polishing, in AH-voltage gatherings conditions the 
ЭТrОХОssХв аОКr rОsТsЭКЧМО ШП ЭСО sКmpХОs prОpКrОН ПrШm 10 2 1 КЧН 15 2  sЭООХs ТЧМrОКsОН Лв КЧ 
average of 51-57%. 

Key words: construction steel, diamond burnishing,  tirelessly wear resistance. 
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T. İ. Aslanov, A. F. QasımШЯ, о. Z. İmaЧШЯa 

 
AХЦКгХК СКЦКЫХКЦКЧıЧ гərbə özlülüyünə və kövrək НКğıХЦКвК qКЫşı  

müqavimətə təЬТЫТ СКqqıЧНК 
 

XоLASƏ 
 

AХmКгХК СКmКrХКmК prШsОsТЧТЧ ТЧşККЭ pШХКНХКrıЧıЧ гərbə özlülüyünə, НКğıХmКЧıЧ öгХüХüвüЧə və 

ТşТЧə təsiri öyrəЧТХmТşНТr. 
MüəyyəЧ ОНТХmТşНТr ФТ, КХmКгХК СКmКrХКmК pКrНКqХКmК ТХə müqayisədə otaq temperaturunda 

ТЧşККЭ pШХКНХКrıЧıЧ гərbə özlülüyünə ya təsir etmir, ya da çox az təsir edir. 

Almazla hamarlama nəticəsində 3  Яə 10 2 1 pШХКНХКrıЧıЧ НКğıХmКвК ТşТ 50-60%, 

НКğıХmКЧıЧ öгХüХüвü 20% ,15 2  Яə 12 2  pШХКНХКrıЧıЧ НКğıХmК ТşТ 2-3 dəfə, 

НКğıХmК öгХüХüвü Тşə 40% КrЭır. 
Açar sözlər: ТЧşККЭ pШХКНı, pХКsЭТФТ НОПШrmКsТвК, КХmКгХК СКmКrХКmК, гərbə öгХüХüвü, НКğıХmК 

ТşТ, НКğıХmКЧıЧ öгХüХüвü. 
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T. I. AslaЧШЯ, A. F. QasТmШЯ, U. Г. İmaЧШЯa 

 
About the effect of counteraction against slash viscosity of diamond  

smoothing and fragile spilling 
 

SUMMARY 
 

In this article is investigated the effect of diamond smoothing on slash viscosity of construction 

steel and spilling viscosity. 

 IЭ СКs ЛООЧ КЧКХвгОН ЭСКЭ, НТКmШЧН smШШЭСТЧР МШmpКrО аТЭС pШХТsСТЧР, аСОЭСОr НШОsЧ’Э  КППОМЭ 
on slash viscosity of construction steel or affects, but a little. 

The spilling of steel of models 3 , 10 2 1 increases to 50-60 % (percent), spilling 

viscosity to 20%, but the spilling of steel of models 15X 2  and 12 2  increases 2-

3 times, spilling viscosity to 40%. 

Key words: construction steel, plastic deformation, diamond smoothing, slash viscosity, the 

process of spilling, spilling of viscosity. 

 

UOT 680.51 И 88. 

Г. H. QЮlТвeЯ, A. Y. İmaЧШЯ, R.C.Nuraliyev 

AzərbaвМaЧ Memarlıq Яə İЧşaaЭ UЧТЯersТЭeЭТ 
 

QIГDIRICI QAГAN QURĞUSUNUN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ  

İDARƏETMƏ SİSTEMİ 
 

–207 sensor idarəli panel PMK, kontrollerin sərbəsЭ prШqrКmХКşНırmК ПЮЧФsТвКsı ШХКЧ 
“İЧsКЧ - mКşıЧ ТЧЭОrПОвs”-i sinfinə КТН qЮrЮХЮşНЮr. EФrКЧıЧ öХхüsü вОННТ НвümНЮr. PMK – ЧıЧ 
ПЮЧФsТвКХКrıЧıЧ Яə operator panellərinin birliyi həm prШqrКmıЧ ТşХənməsinə, həm də bir mühitdə 

ЯТгЮКХХКşНırıХmКsıЧК ТmФКЧ ЯОrТr. Bu idarə şТЭТЧНə sahəyə qənaət etməyə və AİS – in qiymətinin 

КşКğı Нüşməsinə səbəb olur. 

 

Şəkil 1.  Sensorlu panel kontrolleri 

 

http://www.owen.ru/uploads/cpk207n.jpg
http://www.owen.ru/uploads/cpk207n.jpg
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SPK – 207 kontrolleri sənayenin müxtəlif sahələrində, energetikada, mənzil – komunal 

təsərüППКЭıЧНК (MKT) Яə nəqliyyatda, texnoloji proseslərТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmış ТНКrəetmə 

sistemlərində РОЧТş Эətbiq edilir. SPK – 207 həm naqilli, həm də naqilsiz texnologiyalardan istifadə 

edilir və bir birindəЧ КrКХı məsafədə yerləşНТrТХmТş ТНКrəetmə sistemlərТ üхüЧ хШб ШpЭТmКХНır.  
KШЧЭrШХХОrТЧ prШqrКmХКşНırıХmКsı prШПОssТШЧКХ ШХКЧ Яə РОЧТş вКвıХmış CШDОSвsЯ.3б (CШDОSвs 

3 - ə istinadəЧ) prШqrКm КЯКНКЧХıqХКrıЧıЧ ТНКrə sistemlərТ üхüЧ хШб ШpЭТmКХНır. BЮ гКmКЧ əsasən 

КşКğıНКФıХКr вОrТЧə yetirilir: 

 istənilən sahəЧТЧ ТбЭТsКsхısı üхüЧ 5 prШqrКmХКşНırmК НТХХərТЧТЧ ШХmКsı; 
 kontrollerlər ЛКгКsıЧНК КЯЭШmКЭХКşНırmК ФШmpХОФsХərinin layihələndirilməsТЧТЧ ТşХənməsi və 

sКгХКЧmКsı  КЯКНКЧХıqХКrıЧ ШХmКsı;  
 layihələrin sənədləşНТrТХməsТ ТmФКЧХКrıЧıЧ ШХmКsı; 
 məntiqi əməХТввКЭХКrıЧ mТqНКrıЧıЧ КЧМКq ФШЧЭrШХХОrХərin sərbəsЭ вКННКşı ТХə 

məСНЮНХКşНırıХmКsı; 
 prКФЭТФТ ШХКrКq sКвqКМХКrıЧ, ЭrТРРОrХərin, РОЧОrКЭШrХКrıЧ ХКвТСədə istifadə ШХЮЧКЧ mТqНКrıЧıЧ 

qeyri məСНЮН ШХmКsı. 
Bu xüsusiyytələrə əsКsХКЧКrКq ЛТЧКХКrıЧ qıгНırıХmКsıЧНК sШвЮq sЮвЮЧ СКгırХКЧmКsı, qКгКЧ 

qЮrğЮХКrıЧıЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsı sТsЭОmХərində SPK – 207 kontrollerlərindəЧ РОЧТş ТsЭТПКНə edilir. 

BЮЧК КТН КşКğıНКФıХКrı Чəzərdən keçirək: 

1. İsЭТХТФ sТsЭОmТ üхüЧ ТsЭТПКНə ШХЮЧКЧ sШвЮq sЮвЮЧ qКгКЧ qЮrğЮХКrıЧК ЯОrТХməsТ гКmКЧı 
КşКğıНКФı əməliyyatlar yerinə yetirilir (səkil 2.) 

  icra mexanizmlərinə nəzarət və ШЧХКrıЧ ТНКrəsi; 

 ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ РОНТşКЭı СКqqıЧНКФı ТЧПШrmКsТвКХКrıЧ əyani təsviri; 

 ЮвğЮЧ rОКФsТвК ЯОrməklə qəгКХКrıЧ Яə nəzərdə ЭЮЭЮХmКвКЧ СКХХКrıЧ qОвНТввКЭı.  
 

 

 

Şəkil 2. Soyuq suyun verilməЬТЧТЧ  КЯtШЦКtХКşНıЫıХЦКЬı. 
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2. QКгКЧ qЮrğЮsЮЧНК sЮвЮЧ qıгНırıХmКsıЧıЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsı гКmКЧı КşКğıНКФı əməliyyatlar 

yerinə yetirilir: 

  qКгКЧ qЮrğЮsЮЧЮЧ хıбışıЧНК НüгüЧə ТsЭТХТФ НКşıвıМısıЧıЧ ЭОmpОrКЭЮrЮЧЮЧ sКЛТЭ sКбХКЧmКsı; 
 iki ədəН ЧКsШsХКrıЧ ХФöməyi ilə  daxili və бКrТМТ ТsЭТХТФ ФШЧЭЮrХКrıЧıЧ ТНКrə ШХЮЧmКsı; 
 Suyun  döviyyəsini yaradan nasoslardan hər СКsı ЛТrТЧТЧ ТşНəЧ КвrıХmКsı гКmКЧı qКгКЧ 

qЮrğЮsЮЧЮЧ НərСКХ ТşНəЧ КвrıХmКsı (səkil 3); 

 mühafizə təsirlərТЧТЧ ПШrmКХКşНırХmКsı ТХə вКЧКşı qəгК СКХХКrıЧıЧ qОвНТввКЭı; 
 GSM - əlaqəsi vasitəsi ilə dispeçerin məntəqəsinə qəгК sТqЧКХХКrıЧıЧ ЯОrТХməsi. 

 

 

Şəkil 3. QКгКЧ qЮЫğЮХКЫıЧıЧ КЯtШЦКtХКşНıЫıХЦКЬıЧıЧ ЬбОЦТ. 

 

İЧНТqКsТвК Яə idarə elementlərinin sxemi isə şəkil 4-də  – də göstərТХmТşНТr. 

 

ŞəkТХ 4. İЧНТqКЬТвК Яə idarə elementlərinin sxemi. 

Açar sözlər:  sОЧsШr, ФШЧЭrШХХОr, ТЧЭОrПОвs, КЯЭШmКЭХКşНırmК sТsЭОmТ, qКгКЧ qЮrğЮsЮ, ЧКsШs, 
idikasiya, idarə elementi. 
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SUMMARY 

This article describes the working principle and the scope of programmable logic controller 

type SPK-207 and an example of the use of automation in the heating system boiler plant. 
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AzərbaвМaЧ Memarlıq Яə İЧşaaЭ UЧТЯersТЭeЭТ 
Azərbaycan Dövlət DəЧТz AФaНemТвası 

 
İSTEHSALATIN İDARƏ OLUNMASININ MоASİR TEXNİKİ VASİTƏLƏRİ  

 
Müasir dövrdə xalq təsərrüПКЭıЧıЧ ТЧФТşКП mərhələsi əsasəЧ  ТsЭОСsКХКЭıЧ НüгРüЧ 

pХКЧХКşНırıХmКsıЧНКЧ Яə idarə ШХЮЧmКsıЧНКЧ, НüЧвК sЭКЧНКrЭıЧК МКЯКЛ ЯОrə bilən və elektron prinsipi 

ilə ТşХəyən müasir avtomatik vasitələrdən və idarəetmə sistemlərinin tətbiq  edilməsindəЧ КsıХıНır. 
ArЭıq ФОхmТş sШЯОЭХər ТЭЭТПКqıЧНК ТsЭОСsКХ ШХЮЧmЮş МТСКгХКr Яə tənzimləmə sistemləri, elektron 

prinsipi ilə ТşХəyən səЧКвО МТСКгХКrıЧıЧ Яə КЯЭШmКЭХКşНırıХmış ТНКrəetmə sistemlərinin (AİS) РОЧТş 
miqyasda tətbiq edilməsi nəticəsində öz perspektivliyini itirməkdədir. Hal - СКгırНК ЭТФТЧЭТ 
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mКЭОrТКХХКrıЧıЧ ТsЭОСsКХ ФШmЛТЧКЭХКrıЧНК, ЧОПЭ ОmКХı гКЯШНХКrıЧНК, sənaye və xalq təsərüüПКЭıЧıЧ 
digər sahələrində, вКбıЧ Яə uzaq xarici ölkələrin cihazqКвırmК ПТrmКХКrıЧНК, ОХəcə də 

rОspЮЛХТФКmıгıЧ ОХmТ ЭəНqТqКЭ ТЧsЭТЭЮЭХКrıЧНК ХКвТСə ОНТХmТş вОЧТ КЯЭШmКЭХКşНırmК ЯКsТЭələri və 

sistemləri tətbiq edilməkdədir. 

DüЧвКЧıЧ КpКrıМı öХФələrТЧТЧ qКЛКqМıХ МТСКгqКвırmК ПТrmКХКrıЧНК ТsЭОСsКХ ШХЮЧКЧ Яə müasir 

tələblərə cavab verə biləЧ ТЧЭОХХОФЭЮКХ mТФrШprШsОssШrХКr ЭОбЧШХШРТвКХКrı əsКsıЧНК СКгırХКЧmış öХхü 
МТСКгХКrı Яə КЯЭШmКЭХКşНırıХmış ТНКrəetmə sistemləri, texnoloji prosesləri xarakterizə edəЧ хШбsКвХı 
ПКФЭШrХКr СКqqıЧНК ЭШpХКЧmış ТЧПШrmКsТвКХКrК əsasəЧ ШpЭТmКХ Тş rejimlərinin seçilməsinə, proseslərin 

sШЧrКФТ РОНТşКЭıЧı prШqЧШгХКşНırmКğК Яə bununla da idarəedici təsirlərТЧ ТşХəЧТЛ СКгırХКЧmКsıЧК 
РОЧТş ТmФКЧХКr вКrКНır. BЮ məsələlərin həХХ ШХЮЧmКsı üхüЧ ЭОбЧШХШУТ prШsОsТЧ rТвКгТ mШНОХХəri 

qЮrЮХmКХı, ТЧЭОХХОФЭЮКХ mТФrШprШsОssШrХКr ЭОбЧШХШРТвКХКrı, ОХəcə də idarə sistemlərinin riyazi təmТЧКЭı 
ШХmКХıНır. [1]. 

Ən əhəmiyyətlisi odur ki, bu nəzarəЭ öХхü МЮСКгХКrı Сəm yüksək dəqiqliyə, həm də 

unifisləşНТrТХmТş Яə yaxud rəqəm (ФШН) şəkilli siqnallara malikdirlər. Bu da vahid ТsЭОСsКХКЭıЧ 
mərkəzi nəzarət lövhəsТ ШХmКНКЧ qЮrЮХmКsı, вəni vahid idarə sisteminə keçirilməsi deməkdir. 

Nəticədə isə МШбsКвХı КЯЭШmКЭХКşНırıХmış Чəzarət və idarəetmə sistemlərТЧТЧ вКrКНıХmКsı Тsə çoxlu 

sКвХı ЧəzarəЭ öХхü МТСКгХКrıЧıЧ, КЯЭШmКЭТФК КЯКНКЧХıqХКrıЧıЧ Яə mКЭОrТКХХКrıЧıЧ ТбЭТsКrı ЛКş ЯОrТr. BЮ 
da əlavə gəlir mənbəвТЧТЧ вКrКНıХmКsıЧК səbəb olur.  

Göstərilənlərə onu da əlavə etmək olar ki, müasir nəzarəЭ öХхü МТСКгХКrı, ТЧПШrmКsТвК 
ЭОбЧШХШРТвКХКrı Яə idarəetmə sistemləri tikinti, yanacaq və digər ОСЭТввКЭХКrıЧ qОвrТ sКЛТЭ ЛТr 
ЭОбЧШХШУТ şəraitdə ТşХənilməsi statiki riyazi metodlar əsКsıЧНК ТsЭОСХКФхıХКr КrКsıЧНК ШЧХКrıЧ ШpЭТmКХ 
bölünməsi və ЭТФТЧЭТ mКЭОrТКХХКrıЧıЧ ТsЭОСsКХıЧНК məСsЮХНКrХığıЧıЧ ШpЭТmКХ - əХЯОrТşХТ ЯКrТКЧЭıЧıЧ 
ЭКpıХmКsı ЛТr sırК ТqЭТsadi gəlirlər verməklə вКЧКşı, Сəm də bir çox sosial və ekoloji məsələlərin də 

həХХ ШХЮЧmКsıЧК ТmФКЧ вКrКНır. DОвТХənlərlə вКЧКşı ШЧЮ НК Чəzərə КХmКq ХКгımНır ФТ, rОКХ şəraitdə 

optimal idarəetmə məsələsinin məqsəН ПЮЧФsТвКsıЧıЧ Эəyini bir o qədər də asan məsələ deyil. Belə 

ФТ, qКrşıвК qШвЮХmЮş məqsədə ЧКТХ ШХmКqХК вКЧКşı, Сəm də ЭОбЧШХШУТ КЯКНКЧХıqХКrıЧ mКФsТmЮm 
məСsЮХНКrХıqХК ТşХəməsТ, вКЧКМКğıЧ, ОХОФЭrТФ ОЧОrУТsТЧТЧ mТЧТmЮm sərПТввКЭı, вüФsək keyfiyyətli 

məhsul istehsal etməФ, КЯКНКЧХıqХКrıЧ ЮгЮЧ müННətə təmТrsТг ТşХəməsi kimi məsələlərin həlli isə 

КЧМКq müКsТr ТЧПШrmКsТвК ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧı Яə idarə sistemlərinin tətbiqi ilə mümkün olur.  

ВЮбКrıНК РösЭərdiklərimizə nail olmaq üçün əsasən klassik avtomatik idarəetməЧТЧ ЛКгКsıЧНК 
mürəkkəb, lakin məhsuldar avtШmКЭХКşНırıХmış ТНКrəetmə sistemlərТ вКrКНıХmışНır. Вəni avtomatik 

idarəetmədə növbəti mərhələ tənzimləmə, idarəetmə sistemlərində elektron elementlərinin və tele-

mОбКЧТФКЧıЧ qЮrğЮХКrıЧıЧ ТsЭТПКНəsТ ЛКş ЯОrmТşНТr. AЯЭШmКЭХКş-НırıХmış ТНКrəetmə sistemi dedikdə 

isə ШЧЮЧ ТЧsКЧıЧ Пəaliyyətinin müxtəlif sahələrində, idarəetmə prШsОsТЧТ ШpЭТmКХХКşНırmКq üхüЧ 
zərЮrТ ШХКЧ ТЧПШrmКsТвКЧı КЯЭШmКЭТФ ЭШpХКвК Яə ШЧХКrıЧ üгərində müəyyən əməХТввКЭХКr КpКrК, “ТЧsКЧ 
- mКşıЧ” ЭТpХТ sТsЭОm ЛКşК НüşüХür. AİS – dən isə ЧОПЭ хıбКrmК, ЧОПЭ КвırmК Яə ЧОПЭ ОmКХı, ФТmвК 
sənayesi, tikinti, nəqliyyat, rabitə, tibb təşФТХКЭХКrıЧНК, ОХəcə də gəmi, təyyarə və mКşıЧqКвırmК 
müəssisələrində istifadə ШХЮЧЮr. RОspЮЛХТФКmıгНК AİS – ТЧ вКrКНıХmКsı üгrə elmi tədqiqat və layihə 

ТşХəri əsasən, SumqКвıЭ “σОПЭФТmвК - AЯЭШmКЭ” EХmТ – Tədqiqat və Layihə İЧsЭТЭЮЭЮЧНК Яə 

KТЛОrЧОЭТФК İЧsЭТЭЮЭЮЧНК КpКrıХmışНır. ВКrКНıХmış Яə fəaliyyət göstərəЧ AİS-ə misal olaraq 

“AгərσОПЭ” ЛТrХТвТЧТ ШЧЮЧ ЧОПЭхıбКrЭmК müəssisələrТЧЯТЧ, H.ƏХТвОЯ КНıЧК - ВОЧТ BКФı σОПЭКвırmК 
ZКЯШНЮЧЮЧ (ВBσAГ) AİS – ni  göstərmək olar. Çox səviyyəli idarə sТsЭОmТ ШХКЧ ЛЮ AİS – də 

texniki – ТqЭТsКНТ, pХКЧХКşНırmК, ШpОrКЭТЯ – dispeçer idarəetməsi, istehsal – təsərüffat fəaliyyətlərinin 

СОsКЛКЭ ПЮЧФsТвКХКrı əhatə ШХЮЧmЮşНЮr.   
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Qeyd etdiyimiz kimi iЧПШrmКsТвК ЭОбЧШХШРТвКХКrıЧıЧ Яə sistemlərinin təЭЛТqТЧТЧ РОЧТş Яüsət 

ЭКpНığı ЛТr НöЯrНə müКsТr ТsЭОСsКХхıХКrıЧ qКrşısıЧНК müəyyən tələblər qШвЮХЮr. HКгırНК ШЧХКrıЧ 
tərəfindəЧ ТsЭОСsКХКЭıЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsıЧıЧ müКsТr ЭОбЧТФТ ЯКsТЭələri olaraq çoxlu sayda müxtəlif 

КЯКНКЧХıqХКr ЛЮrКбıХır. BЮЧК mТsКХ ШХКrКq SТОmОЧs ФШmpКЧТвКsıЧıЧ qТНК ЛХШФХКrıЧı, Сərəkətverici 

ЭОбЧТФКsıЧı Яə ТбЭТsКsХКşНırıХmış sОЧsШrХКrıЧı, sənaye kontrollerlərini, eləcə də ТsЭОСsКХКЭı 
КsКЧХКşНırКЧ Яə onu daha da effektiv edən digər qЮrЮХЮşХКrıЧı, RОsКЭrШЧ ФШmpКЧТвКsıЧıЧ sənaye və 

köməФхТ КЯКНКЧХıqХКrıЧı, BКХНКr ПТrmКsıЧıЧ Тsə Тşıq ЭОбЧТФКsıЧı, sКЛТЭ Яə dəвТşən elektrik 

mühərriklərТЧТЧ ЛЮrКбıХmКsıЧı Яə s. göstərə bilərik. [2]  

Müasir dövrdə ТsЭОСsКХıЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsıЧНК хОЯТФХТвТ Эəmin edən müasir istehsalat 

sistemləri özündə rəqəmli proqram idarəli dəгРКСХКrı (RPİD), rШЛШЭХКşНırıХmış ЭОбЧШХШУТ 
kompoleksləri (RTK), çevik istehsalat sistemlərТЧТ (кİS), КЯЭШmКЭХКşНırıХmış КЧЛКr sТsЭОmХərini 

(AS/RS), КЯЭШmКЭХКşНırıХmış ХКвТСələndirmə sistemlərini (ALS), sənaye kompyuterlərТ ЛКгКsıЧНК 
keyfiyyətə nəzarət sistemlərТ (KσS), ТЧПШrmКsТвКЧı ПШrmКХКşНırКЧ Яə ТХФТЧ ТşХəyən, avtomatik 

КХıЧmКsıЧı Яə ötürülməsini, onun məntiqi və rТвКгТ ТşХənməsТЧТ, КХıЧmış Чəticələrin insan operator 

üçün təsvir edilməsini təmin edəЧ ЭОбЧТФТ КЯКНКЧХıqХКr, НТspОхОr ТНКrəsini və verilənlərТЧ вığıХmКsıЧı 
SCADA (SЮpОrЯТsШrв CШЧЭrШХ AЧН DКЭК AМqЮТsТЭТШЧ) sТsЭОmТЧТ, КЯЭШmКЭХКşНırıХmış Тş вОrХərini 

(AİВ), ТНКrə pКЧОХТЧТ, prШqrКmХКşНırıХmış məntiqi kontrolleri (PMK), fərdi kompyuterlərlə daxil 

edilən idarə mШНЮХХКrı (PC – Baced control), sənaye kompyuterləri (SK) kimi idarə qЮrЮХЮşХКrıЧı, 
ТsЭОСsКХКЭıЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsı üхüЧ əsas yer tutan Windows NT - əməliyyat sistemini, Microsoft 

ПТrmКsıЧıЧ (ABŞ) ФШЧЭrШХ CШm/DCШm ШЛвОФЭ mШНОХТЧə əsaslanan ODC/OLE for Process Control, 

TrКМО MШНО (AНКsЭrК ПТrmКsıЧıЧ) MКsЭОr SCADA (İЧSAT) Яə   – 2000 (   
ПТrmКsıЧıЧ) ЭКЧıЧmış RЮsТвК  pКФОЭ prШqrКm ЭəmТЧКЭХКrıЧı Яə s. birləşНТrТr [4].  

Bir qayda olaraq göstəriləЧ КЯКНКЧХıqХКrıЧ ЭОxnoloji proseslərТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsıЧК Эətbiqi 

sШЧНК TP AİS – in müəssisəЧТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmış ТНКrəetmə sТsЭОmТЧТЧ (MAİS) вКrКНıХmКsıЧК 
gəЭТrТЛ хıбКrır. TP AİS Тsə qəЛЮХ ОНТХmТş ФrТЭОrТвКвК ЮвğЮЧ ШХКrКq ТНКrəetməЧТЧ ШpЭТmКХХКşНırıХmКsı 
üхüЧ ХКгım ШХКЧ ТЧПШrmКsТвКХКrıЧ ЭШpХКЧmКsıЧıЧ Яə ТşХənməsТЧТЧ КЯЭШmКЭХКş-НırıХmКsıЧı Эəmin edən 

insan – mКşıЧ ТНКrə sТsЭОmТНТr. BЮ sТsЭОmТЧ qЮrЮХmКsı гКmКЧı müКsТr səЧКвО КЯЭШmКЭТФКsıЧıЧ 
КЯКНКЧХıqХКrıЧНКЧ, sənaye kompyuterlərindən, kontrollerlər-dən, SCADA sistemindən və s. istifadə 

etməklə ierarxik informasiya sturukturu qurulur. Bu ierarxik sistemdə idarəetmənin dispeçer 

səviyyəsТ TP AİS – ТЧ MAİS - ə çevrilməsini[6] təmТЧ ОНТr(şəkil1). 

 

 
ŞəkТХ 1. İЧtОqЫКЬТвК ШХЮЧЦЮş ЦüəЬЬТЬəЧТЧ üх ЬəЯТввəХТ ТНКЫəЬТ 
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Sənaye müəssisəsi, istehsalat və ТqЭТsКНТввКЭ ЛКбımıЧНКЧ mürəkkəb struktura, eləcə də хШбsКвХı 
daxili əlaqələrТЧ ШХmКsı ЧöqЭОвТ-nəzərdən  daha çox mürəkkəb idarəetmə obyekti kimi təqdim 

olunur. Obyektlərin belə mürəkkəbliyi isə nəticədə  onun idarəetmə ПЮЧФsТвКХКrıЧıЧ 
avtomКЭХКşНırıХmКsıЧК ОСЭТвКМıЧ ШХmКsıЧК РəЭТrТЛ хıбКrЭmışНır. τЧЮЧ ТşХənməsinin əsКsıЧı 
müəssisənin mövcud idarəetmə sisteminin modeli təşФТХ ОНТr. QОвН ОНТХНТвТ ФТmТ MAİS ЭəşФТХКЭТ – 

texniki kompleksdir. O, kompyuterlər ЛКгКsıЧНК müəssisənin idarə ШХЮЧmКsıЧın iqtisadi – riyazi 

mОЭШНХКrıЧı Эəmin edir.     

Hal - СКгırНК MAİS – ТЧ НКСК ТЧФТşКП ОЭmТş mərhələsi maliyyənin, təНКrüФüЧ, КХış – ЯОrТşТЧ Яə 

digər proseslərТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsıЧНК ТsЭОСsКХКЭıЧ (müəssisənin) müasir icra – MES sistemidir. 

BЮЧХКrıЧ Фöməkliyi ilə proseslərТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsı СəвКЭК ФОхТrТХmТşНТr. BЮЧХКrХК вКЧКşı Сəm də 

КЯЭШmКЭХКşНırmКЧıЧ müбЭəlif aspektlərinə, müəssisənin modellərТЧТЧ qЮrЮХmКsıЧК, sТsЭОmТЧ Сəyati 

НöЯrüЧüЧ вКгıХışıЧК, müəssisənin idarə ШХЮЧmКsıЧıЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsı prШsОsinin 

pХКЧХКşНırıХmКsıЧК Яə idarəsinə, sistemlərin seçilməsi problemlərinə xüsusi diqqətin verilməsidir. 

Eyni zamanda müəssisənin idarə ШХЮЧmКsı sТsЭОmТЧə müКsТr вКЧКşmК sШЧ гКmКЧХКr РОЧТş вКвıХmış 
MRP, MRPP, ERP və APS ФШЧsОpsТвКХКrı, ОХəcə də bu sistemlərdə tətbiq olunan əsas iqtisadi riyazi 

mОЭШНХКrıЧ Эətbiqidir. 

MAİS – in sənaye müəssisələrində вКrКНıХmКsı гКmКЧı mОвНКЧК хıбКЧ хШбsКвХı prШЛХОmХərdən 

biri də ERP sisteminin təЭЛТqТ гКmКЧı вКrКЧКЧ ЛəгТ ЮвğЮЧsЮгХЮqХКr ШХmЮşНЮr. ERP sТsЭОmТЧТЧ 
tətbiqi ilə yaЧКşı MAİS – ТЧ вКrКНıХmКsıЧНК ЛТгЧОs prШsОsХərТЧТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsı Яə 

ТЧПШrmКsТвКХКşНırıХmКsı, ЛЮЧЮЧХК вКЧКşı əsas istehsalat proseslərinin və səviyyəsТЧТЧ ОСЭТввКЭХКrıЧıЧ 
idarəsinin, müəssisələrТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsıЧıЧ Эəxirə sКХıЧmКsı, ШЧК ХКгımТ НТqqətin verilməməsi 

günün tələblərinə cavab vermir və müəyyən problemlərin həllinə gəЭТrТЛ хıбКrır. LКФТЧ МТННТ Яə 

məqsəНХТ вКЧКşmК Чəticəsində sənaye müəssisələrТЧТЧ ТЧЭОqrКХХКЧmış MAİS – in MES sisteminin 

вКrКНıХmКsı ЛЮ prШЛХОmТ КrКНКЧ РöЭürmüşНür (şəkil2). 

 

 
ŞəkТХ 2. İЬtОСЬКХКtıЧ ТНКЫə kШЧtЮЫХКЫıЧıЧ ЬОqЦОЧtХəşНТЫТХЦəЬТ 
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BТr НКСК süЛЮЭ ШХЮЧmЮşНЮr ФТ, sənayedən fərqli olaraq maliyyə, inzibati və КХış – ЯОrТş 
təşФТХКЭХКrıЧНК ERP sТsЭОm sТЧПТЧə daha çox üstünlüklər ЯОrТХmТşНТr. DОвТХənlərə rəğməЧ СКгırФТ 
zamКЧНК ERP, TP AİS sТsЭОmХərТ, ТsЭОСsКХКЭıЧ ТМrК sТsЭОmХərində, MES (Manufacturing Execution 

Systems) mövqeləşНТrТХmТş Яə ТsЭОСsКХКЭıЧ ШpОrКЭТЯ pХКЧХКşНırıХmКsı, ОХəcə də idarəsi məsələlərinin 

КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsıЧК, ТsЭОСsКХКЭ prШsОsХərinin və ОСЭТввКЭХКrıЧıЧ ШpЭТmКХХКşНırıХmКsıЧК, mТЧТmЮm 
xərc sərf etməklə ТsЭОСsКХКЭ pХКЧХКrıЧıЧ Чəzarətinə və dispeçerləşНТrТХməsinə yönəХНТХmТşНТr. ERP 
sТsЭОmТ üхüЧ ШХНЮğЮ ФТmТ СКгırФТ ЯКбЭНК MES sТsЭОmТЧТЧ sТЧПТЧНə rəsmiləşНТrТХmТş mОЭШНШХШРТвКЧıЧ 
вКrКЧmКsıЧıЧ ТşХənməsi üzrə intensiv mərhələsi və istehsalat sisteminin yeni sinfinin təЭЛТqТ ЛКş 
verir. MüəssisəЧТЧ ФШmpХОФs КЯЭШmКЭХКşНırıХmКsıЧК qərar verildikdə eyni zamanda idarəetmənin üç 

– TP AİS, MES Яə ERP qКrşıХıqХı əlaqəli səviyyələrinin həХХТ КбЭКrıХır. 
MES sistemlərində rОКХХКşНırıХКЧ ПЮЧФsТвКХКr ERP sТsЭОmХərindəki idarə mОЭШНХКrıЧıЧ ШбşКrıНır, 

lakin fərq ondan ibarətdir ki, bu sistemdə proses həm digər ЯКбЭ mТqвКsХКrıЧНК, Сəm də digər 

nəzarət və idarə obyektlərində КpКrıХır. MES - istehsalat səviyyəsТЧТЧ КЯЭШmКЭХКşНırıХmış ТМrК 
sТsЭОmТНТr. ERP sТsЭОmТЧТЧ ПЮЧФsТвКХКrıЧК əlavə ШХЮЧКrКq ШЧЮЧ РОЧТşХəndirilməsinə ЛТr sırК ТmФКЧХКr 
вКrКНır.  

Deyilənlərdən də КвНıЧ ШХЮr ФТ, MES sТsЭОmТ müəssisənin maliyyə - təsərrüfat əməХТввКЭХКrı ТХə, 

onun operativ istehsalat fəaliyyəti arasıЧНК əlaqələndirici bir körpüdür.  

MES sistemləri bir qayda olaraq bir tərəfdəЧ TP AİS – in fiziki verilənlər səviyyəsinin 

mənbələri ilə, prШqrКmХКşНırıХmış məntiq kontrollerlərlə, SCADA sistemləri və real vaxt verilənləri 

ilə, digər tərəfdən isə ERP sistemləri ilə КrЭıq ТЧЭОqrКХХКЧmışНır. BüЭüЧ ЛЮЧХКr СКmısı müəssisənin 

idarə və ТЧПШrmКsТвК ЯОrЭТФКХХКrıЧıЧ ЛüЭüЧ səviyyələrТЧТЧ “ЭТФТşsТг”   ТЧЭОqrКsТвКsıЧı Эəmin edir 

(şəkil.3). [5] 

 

 
ŞəkТХ 3. MES – ХКвТСəЧТЧ ТЬtОСЬКХКtНК 

ЫОКХХКşНıЫıХЦКЬı ЯКЫТКЧtı. 
 

Açar sözlər: müasir, nəzarət, ölçü, cihazlar, informasiya, texnologiya, məqsəН ПЮЧФsТвКsı, 
sistem, verilənlər, kontroller, SCADA-sistemləri. 
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In this article, we have been studied and discussed of use of modern execution system (MES) in  

the automation of production processes in various industries as well as provide, a comparison 

between classical and modern texnikal means in process automation. 
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AzərbaвМaЧ Memarlıq Яə İЧşaaЭ UЧТЯersТЭeЭТ 
 

 

PROQRAMLAŞDIRILMIŞ MƏNTİQİ KONTROLLERLƏRİN (PMK) 
KOMMUNİKASİYA İMKANLARI 

 
Kontroller elektron və hesablama texnologiyalКrıЧНК ТНКrəОНТМТ qЮrğЮ ФТmТ ЭəЭЛТq ШХЮЧЮr. ƏsКs 

ПЮЧФsТвКsı mərkəzi prosessoru idarə ШХЮЧКЧ qЮrğЮХКrıЧ ТНКrəsindən azad etməklə ЛЮ ПЮЧФsТвКЧı öг 
üzərinə götürməФНТr. KШЧЭrШХХОr İЧРТХТs НТХТЧНən tərcümədə «Controller – idarəОНТМТ qЮrğЮ,  
tənzimləyici, nizamХКвıМı» ФТmТ ЛКşК НüşüХür. MüбЭəlif sahələrdə müxtəlif tip kontrollerlərdən 

istifadə edilir. 

PrШqrКmХКşНırıХmış məntiqi kontrollerlər (Program Mable Logic Controller) sənaye 

kontrollerlərТЧТЧ ТбЭТsКsХКş-НırıХmış (ФШmpвЮЭОrХəşНТrТХmТş) qЮrğЮХКrıЧıЧ ОХОФЭrШЧ tərЭТЛКЭı-Нır. BЮ 
kontrollerləri sənayedə istifadə olunan digər ОХОФЭrШЧ МТСКгХКrıЧНКЧ Пərqləndirən əsas xüsusiyyətləri 

КşКğıНКФıХКrНır: 
1.  Mikrokontrollerlərdən (tək kristal kompyuterlər) fərqli olaraq mikrosxemlər elektron 

qЮrğЮХКrıЧıЧ ТНКrə ШХЮЧmКsı üхüЧ nəzərdə tutulur; 

2. Kompyuterlərdən fərqli olaraq bu kontrollerlər idarə sТqЧКХХКrı НКбТХ ОНəЧ mКşıЧХКr Яə bu 

sТqЧКХХКrı öЭürən idarə-edici mexanizmlər ilə ТşХəməyə СОsКЛХКЧıЛ; 
3. QЮrЮХmЮş sТsЭОmНən (Embedded System) fərqli olaraq bu kontrollerlər müstəqil, sərbəst 

qЮrЮХЮş ФТmТ СКгırХКЧır. 
DüЧвКНК ТХФ prШqrКmХКşНırıХmış məntiqi mikrokontrol-lerlər 1986 – Мı ТХНə 4KB вКННКşК mКХТФ 

Modicon – 084 olub. Müasir məntiqi kontrollerlədə ədədi hesablamalarla məntiqi əməliyyatlar, eyni 

dərəcədəНır. 
Kontrollerlərin, idarə sisteminin digər qЮrЮХЮşХКrХК  qКrşıХıqХı Эəsirdə ШХmКsıЧı бКrКФЭОrТгə edən 

parametrlərinə КşКğıНКФıХКr КТННТr: 
  PMK – НК pШrЭХКrıЧ mТqНКrı Яə müxtəlifliyi; 

 PMK – Чı  ТşХəвТЛ СКгırХКвКЧХКr Яə digər tədarükçülər tərəfindən göndərilən interfeys 

mШНЮХХКrıЧıЧ və  prШsОssШrХКr вığımıЧıЧ РОЧТşХТвТ; 
 PMK – НК rОКХХКşНırıХmış prШЭШФШХХКr; 
 verilənlərТЧ ТşХəmə sürəti və əlaqə ФКЧКХХКrıЧıЧ ЮгЮЧХЮğЮ. 
Komunukasiya əlaqəsi aparan – КpКrıХКЧ prТЧsТpТЧə görə ТşХəвТr. AЧМКq КpКrКЧ qЮrЮХЮş 

tərəfindən verilənlərТЧ ТşХənməsi təşəbbüsü göstərТХТr. ApКrıХКЧ qЮrЮХЮşХКr əlaqə xətləri üzrə axan 

verilənlərə passivcəsinə “qЮХКq Кsır” Яə КЧМКq КpКrКЧ qЮrЮХЮşНКЧ sШrğЮ КХНıqНКЧ sШЧrК əks cavab 

göndərir. Hər ЛТr qЮrЮХЮşЮЧ əlaqə ФКЧКХıЧНК ЛТrməЧКХı ШХКrКq ОвЧТХəşНТrməФ üхüЧ ЧКНТr şəbəkə 

ünvКЧı ШХЮr. KШЧЭrШХХОrХərТЧ РТrТş/хıбış qШЯşКqХКrı ЛТr qКвНК ШХКrКq ОвЧТ ЯКбЭНК  Сəm КpКrıХКЧ 
qЮrЮХЮşХКr üхüЧ , Сəm də kontrollerlər üхüЧ КpКrıМı ШХЮrХКr. 

Protokola nümunə: TЮЭКq ФТ, 1 üЧЯКЧХı ФШЧЭrШХХОr qКгКЧ qЮrğЮsЮЧНК Эəzyiq ölçəЧ МТСКгıЧ 
göstərТşТЧТ СОsКblamaq istəyir. O, bilir ki, təгвТq ЯОrТМТsТ  5 şəbəkə üЧЯКЧХı qШЯşКqНК 6 ХКвıЧНКФı A1 
moduluna və 12 ФКЧКХıЧК (РТrТşə) qШşЮХЮЛ. оЧЯКЧ СТssə PMK layihənin konfiqurasiyalanma 

prosesinə sКгХКЧır. σəticədə ФШЧЭrШХХОr КpКrıХКЧ qЮrЮХЮşК (РТrТş/хıбış qЮrЮХЮşХКrıЧК) КşКğıНКФı 
məгmЮЧНК sШrğЮ ПШrmКХКşНırır: 
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5 qШЯşКğı şТЧНə ШХКЧ ЛüЭüЧ sШrğЮХКrı НТЧХəyir və ШЧК üЧЯКЧХКЧКЧı öвrənir. O, təzyiq vericisinin 

göstərТşТЧТ СОsКЛХКвır Яə МКЯКЛ ШХКrКq КşКğıНКФı məХЮmКЭı ПШrmКХКşНırır: 
 
 

 

KШЧЭrШХХОr КpКrıХКЧ qЮrЮХЮşНКЧ МКЯКЛ ШХКrКq “ЯОrТМТНən verilənlər” sКСəsini skaner edir və 

rТвКгТ СОsКЛХКmК КpКrmКğК ЛКşХКвır. 
Hesab edək ki, vericidən verilənlər ТşХədikdən sonra kontroller qərКr ЯОrТr ФТ, ЛЮrКбıМı ФХКpКЧı 

50 % КхmКq ХКгımНır. KХКpКЧ 7 РТrТş/хıбış qШЯşКğıЧК, 3 ХКвıЧНК Aτ mШНЮХЮЧК, 2 ФКЧКХıЧК 
qШşЮХmЮşНЮr. KШЧЭrШХХОr КşКğıНКФı ПШrmКНК əmr ПШrmКХКşНırır: 

 

7 qШЯşКğı şТЧə qulaq asarКq ШЧК üЧЯКЧХКЧmış 3 əmri ilə üzləşТr. τ, qОвННə ХКвıЧ, 2 ФКЧКХıЧК 
ЮвğЮЧ 50% qШвЮХЮş qТвməЭТЧТ вКгır. TОг ЛТr гКmКЧНК mШНЮХ Aτ 2 хıбışıЧНК ХКгımТ ОХОФЭrТФ 
sТqЧКХıЧı ПШrmКХКşНırır. τЧЮ ФХКpКЧК ТМrККЭК ЯОrТr. DКСК sШЧrК 7 qШЯşКğı ФШЧЭrШХХОrə əmrТЧ ЮğЮrХК 
yerinə yetirilməsini təsdiqləyən əФs sТqЧКХıЧı РöЧНərir: 
 

QШЯşКq-1 . . ВКгıХış вОЫТЧə yetirilib . 

 

KШЧЭrШХХОr 7 qШЯşКğıЧНКЧ МКЯКЛ КХır Яə hesab edir ki, əmr yerinə yetirilib. Bu sadəcə olaraq 

kontrollerlərТЧ РТrТş/хıбış qШЯşКqХКrı ТХə qКrşıХıqХı Эəsirinin sadələşНТrТХmТş sбОmТНТr. RОКХ TP AİS – 

lərdə вЮбКrıНК Чəzərdən keçirilənlərlə вКЧКşı, хШбХЮ sКвНК НТКqЧШsЭТФК, ТНКrəedici və xidmət 

məХЮmКЭХКrıЧНКЧ НК ТsЭТПКНə ОНТХТr. EвЧТ гКmКЧ НК sШrğЮ – cavab (əmr – təsdiq) prinsipi çoxlu sayda 

səСrК prШЭШФШХХКrıЧНК НəвТşməг qКХır. Şəkil 1-də PMK – ТЧ ФШmЮЧТФКsТвКsıЧıЧ şəbəkə КrбТЭОФЭЮrКsı 
göstərТХmТşНТr. 

ВЮбКrı səviyyə qЮrЮХЮşХКrı - kompyuterlər, konsentratorlar öz səviyyəsində ТЧПШrmКsТвКЧıЧ 
böyük həcmi ilə mübadilə КpКrır. BЮ ТЧПШrmКsТвК Эəsdiqləmə müxanizmləri ilə qКrşıХıqХı Эəsir 

prШЭШФШХХКrı səviyyəsində təkrarlanmalarla mühafizə olunurlar. Göndərilən verilənlər massivi təkcə 

mərkəгТ qЮrЮХЮşК НОвТХ, ЛЮ səviyyəЧТЧ şəbəkəsinin digər qШЯşКqХКrıЧК НК Кхıq ШХmКХıНır. BЮ Ш 
deməФНТr ФТ, şəbəkə eyni hüquqludur, yəni peer – to – peer (bərabərlərlə bərabər) qКrşıХıqХı Эəsir 

modeli ilə müəyyən edilir. 

İЧПШrmКsТвКЧıЧ хКЭНırıХmКsı ЯКбЭı ЛЮ şəbəkəyə üstünlük təşФТХ ОНən tələb deyil (məsələ sərt real 

ЯКбЭ СКqqıЧНК РОНТr). 
Bu səviyyədə informasiya mübadiləsini tələb edəЧ şəbəkə infШrmКsТвК şəbəkəsТ КНХКЧır. BЮ 

səviyyənin əЧ КвНıЧ ЧümКвəndəsТ  TCP/İP prШЭШФШХЮ ТХə Ethernet – dir.  

QШЯşКq-5 Lay-6 Kanal-12 
əmri 

“СОЬКЛХКЦКq” 
- 

QШЯşКq-1 - - 
Status  

СОЬКЛХКЧıЛ 

Vericidən  
verilənlər 

QШЯşКq-7 Lay-3 Kanal-2 
əmri 

“вКгıХış” 
50%=qiymət 
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Şəkil 1. Proqram məntiq kontrollerlərinin  

şəbəkəsi və КЫбТtОktЮЫКЬı 
 

 

SCADA, kontrollerlər, vericilər və ТМrК qЮrЮХЮşХКrı КrКsıЧНК ТЧПШrmКsТвК müЛКНТХəsini təmin 

edəЧ şəbəkələr çox vaxt ümumi bir ad – səЧКвО şəbəkələrТ КНı КХЭıЧНК ЛТrХəşТrХər. ШЧХКrı Тsə iki 

səviyyəyə bölmək olar: 

 SCADA sisteminin kompyuterləri ilə əlaqə məsələlərini həll edəЧ ФШmЮЧТФКsТвКХı sənaye 

şəbəkələri; 

 vericilərТЧ sШrğЮsЮЧК Яə müxtəlif icra mexanizmlərТЧТЧ ТşТЧТЧ ТНКrəsinə gətirib – хıбКrКЧ 
sТqЧКХХКr üхüЧ ФШЧЭrШХХОrТЧ РТrТş/хıбış məsələləri. 

İЧПШrmКsТвКХКrıЧ öЭürüХməsinin səhvsiz və maksimum əХЯОrТşХТ ШХmКsıЧıЧ Эəmini üçün 

komunikasiya əməХТввКЭХКrı, şəbəkə prШЭШФШХХКrı КНХКЧКЧ qКвdalar və rКгıХКşmКХКr ЭШpХЮmЮ ТХə 

tənzimləЧТr. Şəbəkə prШЭШФШХЮ КвırıМıХКrıЧ, ФКЛОХХərТЧ, sТqЧКХХКrıЧ ЭТpТЧТЧ, ЯОrТХənlərТЧ ПШrmКЭХКrı, 
səhvlərТЧ вШбХКЧmКsı üsЮХХКrıЧı, şəbəkə interfeysləri və qШЯşКqХКrı üхüЧ КХqШrТЭmХərini təyin edir. Bu 

gün hər iki sinif səЧКвО şəbəkələri üçün (idarəedici və səhra) protokollar spektri istənilən qədər 

РОЧТşНТr. BОХə ki, səЧКвО şəbəkələrТЧТЧ ЛКгКsıЧНК CAσ, FİP, PRτFİBUS, MPİ, CτσTRτLσET, 
DH+, MτDBUS PLUS, GEσİUS, DİREKTσET, DEVAİCEσET, İσTERBUS, SDS, ASI, HART, 
FF və bir neçə ШЧХКrХК prШЭШФШХХКr ТşЭТrКФ ОЭmək-dəНТr. Şəbəkələrdən hər birinin öz tətbiq sahələri və 

xüsusiyyətlərТ ЯКrНır. PrШЭШФШХ MτDBUS – u dünyada əЧ РОЧТş вКвıХmış prШЭШФШХ СОsКЛ ОЭmək olar. Öz 

qЮrğЮХКrıЧıЧ ТşТ üхüЧ ШЧНКЧ ШЧХКrХК ПТrmКХКr ТsЭТПКНə edir. Protokol özünün məntiqi sadəliyi və interfeysin 

(RS232C, RS422, RS – 485 və ya 20 mA cərəyan) tipindəЧ КsıХı ШХmКmКsı ТХə diqqəti cəlb edir. Protokol 

MASTER/SLAVE (КpКrıМı - КpКrıХКЧ) prТЧsТpТЧə görə ТşХəyir. Bu protokol əsКsıЧНК ФШЧПТqЮrКsТвК bir 

MASTER qШЯşКğın və 247 – yə qədər SLAVE – qШЯşКqХКrıЧ ШХmКsıЧı РümКЧ ОНТr. AЧМКq 
MASTER verilənlərlə ТşХəmə tsiklini (dövrünü) təşəbbüsləЧНТrТr. İФТ ЭТp sШrğЮХКr möЯМЮННЮr: 

 sШrğЮ/МКЯКЛ (SLAVE qШЯşКqХКrНКЧ КЧМКq ЛТrТ üЧЯКЧХКЧır); 
 РОЧТş бəbər ötürməsТ (MASTER 0 üЧЯКЧıЧıЧ sərgilənməsi vasitəsi ilə şəbəkənin bütün digər 

qШЯşКqХКrıЧК ОвЧТ ЯКбЭ-da müraciət edir). 
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Şəkil 2. MODBUS protokoluna əsasən kontrollerin  

qКЫşıХıqХı təsiri 
 

Şəkil 2 – də MODBUS mübadilə standart protokolundan istifadə etməklə RS – 485 interfeysi 

vasitəsi ilə SCADAPACT/SLAVES kontrollerlərТЧТЧ qКrşıХıqХı Эəsirinə aid misal göstərТХmТşНТr. 
SCADAPACT kontrollerlərin də ETHERσET şəbəkəsi vasitəsi ilə ТşхТ sЭКЧsТвКХКrХК əlaqə üçün 

ETHERσET 5905 mШНЮХ/şХвЮгЮЧНКЧ ТsЭТПКНə ОНТХmТşНТr. PRτFİBUS – DP protokolu müxtəlif 

ТsЭОСsКХхıХКr Эərəfindən müdafiə ШХЮЧЮr. SİEMEσS ФШmpКЧТвКsıЧıЧ ФШЧЭrШХХОrХəri üçün bu protokol 

əsКsНır (Şəkil 3). Bu brendin bəzi kontroller-lərinin xüsusi halda, S7 – 300 və S7 – 400 daxilində 

PRτFİBUS – DP portu olur, digərləri isə, şəbəkə kommunika-sТвК prШsОssШrХКrıЧıЧ Фöməyi ilə 

qКrşıХıqХı Эəsirdə olur.  

 

 
ŞəkТХ 3. PROFİBUS şəbəkəsində S7 SİMATİC 

kontrollerləri 
 
 

Açar sözlər: kontroller, mərkəzi prosessor, elektrik mühərriki, elektron cihazlar, idarə 

sТqЧКХХКrı, məntiqi əməliyyatlar, interfeys mШНЮХХКrı, ФШmmЮЧТФКsТвК əlaqəsТ, qШЯşКq, ХКв, ФКЧКХ, 
şəbəkə, arxitektura, SCADA, alqoritm, protokol. 
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Z. H. Guliyev, J. A. Nuraliyev, R. J. Nuraliyev 
 

Capabilities communication of programmable logic controller (PLC) 
 

S U M M A R Y 
 

This article provides information on the working principle and the history of the controllers described 

capabilities communication of the programmable logic controller (PLC), is an example of the protocol 
communication, perform mathematical calculations, as indicated by pressure equipment boiler central 
heating, which receives a signal of a motorized control valve by a predetermined value. 

Key words: a controller, central processing unit, an electric motor and electronic devices, control 

signals of, logic operation, interface modules, communication links, a node, layer, channel, network, 
architecture, SCADA, algorithm protocol. 
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« гdövsutəsl вihə» 

 

SU İSTİFADƏкİSİ İLƏ MоQ VILƏ ŞƏR ITINDƏ SUV RM  SISTEMLƏRININ  
ISTISM RININ оMUMI MƏSƏLƏLƏRI 

 

GТrТş. RОspubХТФ Н  suv rıХ Ч ər гТХərdə kənd təsərrüП tı bТtФТХərindən yüksək və s bТt Цəhsul 

götürülməsində digər tədbirlərlə в Ч şı, suv rЦ ЧıЧ roХu böвüФНür. MəСг oЧ  Рörə də suv rЦ  
sistemlərТЧТЧ ТstТsЦ rıЧıЧ təşФТХТ, ТşХərin tərkibi və tədbirlərin müəyyənləşНТrТХЦəsТ, oЧХ r  rТ вət 

edilməsТ, torp q ЦüХФТввətçiləri, fermerlər və dövlət istisЦ r orq ЧХ rı üхüЧ ЦüСüЦ əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Ölkəmizdə sosТ Х-ТqtТs НТ ТЧФТş ПıЧ sürətləЧНТвТ bТr şər ТtНə təsərrüП tХ rН  вОЧТ ТН rə ЦОtoНХ rı və 

ПorЦ Х rıЧ tətbiq edilməsi ətr П ЦüСТtТЧ ЦüС ПТгəsi və su-torp q ОСtТв tХ rıЧН Ч Н С  səmərəli 

ТstТП Нə olunЦ sı s Сəsində q rşıв  bТr хo  Цəsələlər qoyur. 

Bu məsələlər içərisində təbТТ ОСtТв tХ r r sıЧН  Н С  v МТb вОr tut Ч su ОСtТв tХ rıЧıЧ qoruЧЦ sı və 

oЧХ rıЧ səmərəХТ ТstТП Нə edilməsi birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. 

TəНqТq tın ЦОtoНТk Ьı. TəНqТq tıЧ p rıХЦ  ЦОtoНТФ sıЧıЧ əs sıЧı Цüv ПТq ТstТsЦ r q вН Х rı, 
ЧorЦ tТvХər, təХТЦ tХ r, əs sЧ Цələr və digər ЧorЦ tТv sənədlər təşФТХ ОНТr. BuЧН Ч əХ və 

СТНrotО ЧТФТ qurğuХ rıЧ ТstТsЦ rı ТХə məşğuХ oХ Ч ТşхТХərə Н Тr Цüv ПТq vəzifə təХТЦ tХ rı, ТstТsЦ r 
ТНЦətlərТЧТЧ bütüЧ ТН rələri və qrupХ rı r sıЧН  q rşıХıqХı ЦüЧ sТbətlərТ ЧТг ЦХ в Ч əs sЧ Цələr 

ТstТП Нə ОНТХЦТşНТr. 
Müг kТЫə və təhlil. Suvarma  mənbəyindən suyun götürülməsinin, onun nəql edilməsinin, 

paвХaЧЦasıЧıЧ və suvarıХaЧ torpaqХarНa ТstТПaНəsinin təşФТХ ОНТХЦəsində əsas  kimi, sistemin 

sugötürücü və ötürücü-paвХaвıМı СТssələrТЧТЧ ТşТЧТЧ oЧuЧ təsərrüfatdaxili hissəsi ilə 

uвğuЧХ şНırıХЦ sı РötürüХür. Bu raгıХaşЦa, təsərrüПatХarı  suvarЦa suвu ТХə təmin edən Suvarma 

Sistemləri Idarələri ilə  başqa bТr, bilavasitə suyu istifadə edən suistifadəçilər arasıЧНa oХaЧ 
münasibətlərdən ibarətНТr. Baгar ТqtТsaНТвв tıЧ  ФОхТНТ Чəzərə alaraq, respublika üçün bu düyünlü 

təsərrüfat-təşФТХТ Цəsələnin həllində ən vacib iqtisadi nöqteyi nəzərindən suyu su mənbəyindən  

torpaqХarıЧ ЦəСsuХНarХıq aЦТХТЧə çevrilməsinə qədər olan bütün prosesin analiz edilməsidir. 

Suvarma mənbələri də başqa təbii sərvətlər kimi dövlətin mülkiyyətidir, yəЧТ ХqıЧ sərvətidir [1, 2, 

3]. 

TəbТТ suv rЦ  Цənbəyində (х вХ rН , РöХХərdə və s.) özündə iЧs Ч əməyini cəmləşНТrЦədiyi üçün 

suвuЧ Ц в  НəyərТ oХЦur. L ФТЧ, suv rЦ  ЦənbəyindəЧ suv rЦ  sТstОЦТЧə götürülən və 

cəmiyyətТЧ Ц r ğıЧН  П вН Хı ТstТП Нə oХuЧ Ч suвuЧ, ТqtТs НТ Мəhətdən yeni keyfiyyəti əmələ gəlir: 
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o, özündə, tТФТХЦТş qurğuХ r v sТtəsilə suyun götürülməsinə, oЧХ rıЧ ТstТsЦ rıЧ  və suyun götürülmə 

prosesilə əХ qəН r oХ Ч b şq  tədbirlərə müəyyəЧ ЦТqН rН  sərП oХuЧ Ч əmək cəmləşНТrТr. BuЧuЧ 
üхüЧ ТrrТq sТв  sТstОЦТЧНə oХ Ч suвuЧ, вəЧТ suv rЦ  suвuЧuЧ Цüəyyən qədər Ц в  Нəyəri olur, 

onun itkisi isə dövlətin müəyyən qədər vəs ТtТЧТЧ ТtФТsТ НОЦəФНТr. K Ч ХХ rН  və qurğuХ rН  Чəql 

oХuЧ Ч г Ц Ч suv rЦ  suвu ТstОСs Х t prosОsТЧНə ТştТr Ф ОtЦəsə də, o Ц в  НəyərТ oХ Ч bТr Цəhsul 

s вıХır. SuвuЧ Ц в  НəyərТ Ф Ч ХХ rıЧ və qurğuХ rıЧ tТФТХЦəsinə, ТstТsЦ rıЧ , suвuЧ ötürüХЦəsinə və 

müəyyən məs Пəyə nəql edilməsinə və s. sərП oХuЧ Ч əmək nəticəsində əmələ gəlir. Bu mərhələdə 

suv rЦ  suвu p вХ ЧıХ Ч Ц ННəНТr. Bur Н  ЦəМr ЧıЧ Ц ТХХТвТ ТХə suвuЧ Ц sı və в  suv rЦ  
suвuЧuЧ ОвЧТ г Ц ЧН  ТstОСs Х РüМü ФТЦТ b şq  bТr ПorЦ Н  ТstТП Нə oХuЧЦ sı Чəzərdə tutulmur. 

Suv rЦ  suвuЧuЧ РötürüХЦə və nəql edilmə prosesini dövlət Suv rЦ  SТstОЦХərТ IН rəsТ v sТtəsi ilə 

p rır. OЧ  Рörə də suv rЦ  suвuЧuЧ p вХ ЧЦ  prosОsТ Нə dövlət tərəfindəЧ p rıХır Д3Ж. 
Suv rЦ  suвu təsərrüП tХ r  Н ТХ oХub və suv rıХ Ч s Сələrə p вХ ЧıХ rФəЧ, torp qХ rıЧ 
məСsuХН rХıq ОХОЦОЧtТЧə хОvrТХТr. Su torp ğıЧ tərkib hissəsi kimi kənd təsərrüП tı ТstОСs Хı 
prosesində ТştТr Ф ОНТr, вəЧТ ТstОСs Х vəs ТtТ ФТЦТ хı ış ОНТr.  
SuвuЧ ТstТП Нəsinin düzgun təşФТХ oХuЧЦ sı, suвuЧ РötürüХЦə,  nəql edilmə, p вХ ЧЦ  prosОsХərinə 

nəг rətin təyin edilməsi və onun təsərrüП tХ rН Ч ТstТП НəsТ üхüЧ, suv rЦ  suвuЧuЧ sТstОЦТ ötürüМü-

p вХ вıМı СТssəsindən təsərrüП tН ТХТ СТssəsinə keçmə şər ТtТЧТ Нəqiq təyin etməФ Х гıЦНır. ƏРər bu 

nöqtədə nəг rət və qОвНТвв t p rıХЦ s , suвuЧ ТstТП Нəsinə dəqiq və ciddi məsuliyyət oХЦ s , oЧН  
suвuЧ ТstТП Нəsi üzrə Цüq vТХə ЦüЧ sТbətlərТ poгuХ М q, su Тsə П вН sıг ТstТП Нə oХuЧ М q. Su 
ТstТП НəçilərТ r sıЧН  suv rЦ  suвuЧuЧ (b şq  bТr Ц ННələr kimi də, məsələЧ, ЦТЧОr Х Рübərələr və 

s.) p вХ ЧЦ sı suv rЦ  sТstОЦХəri və təsərrüП tХ r r sıЧН  təвТЧ oХuЧ Ч ЦüəyyəЧ şərtlər əs sıЧН  
p rıХЦ ХıНır. Suv r Ц  suвuЧuЧ Сər bТr v СТН Сəcmi qeydə (uхot ) ХıЧЦ ХıНır və ciddi nəг rət 

ХtıЧН  p вХ ЧЦ ХıНır.  
Mü sТr şər ТtНə suвuЧ П вН Хı ТstТП Нə oХuЧЦ sı suв  oХ Ч Чəг rətin və uçotun təşФТХТ, в ХЧıг (НövХət 

müəssisəsТ oХ r q) suv rЦ  sТstОЦХərТ ТН rələri ilə su ТstТП НəçilərТ r sıЧН  Цüq vТХə ЦüЧ sТbətləri 

əs sıЧН  ЦüЦФüЧНür. 
Suvarma SistemlərТ İНarəsi ilə su istifadəçilərТ arasıЧНa oХaЧ ЦüqavТХə münasibətləri bütün su 

istifadəsində qəti olaraq məsuliyyətsizliyi ləğv ОНТr və təsərrüfatlarda suvarma sistemlərТЧТЧ ХaгıЦ 
olan müntəzəЦ ТstТsЦarıЧı вaraНır. BОХəliklə, su istifadəçilərinin ciddi müqavilə  əsasıЧНa suНaЧ 
istifadə edilməsinin zərurətТ aşФar РörüЧür. Müq vТХəyə əs sХ Ч r q Suv rЦ  SТstОЦХərТ IН rəsi su 

ТstТП НəçilərТЧТЧ q rşısıЧН  suвuЧ ЦüЧtəzəm verilməsi üzrə t Ц Цəsuliyyət Н şıЦ ХıНır. Su 
ТstТП Нəçiləri isə Цüq vТХəЧТЧ şərtlərinə əs sən yenidən suyun səmərəХТ ТstТП Нə edilməsini təmin 

etməlidirlər [3].  

SТstОЦТЧ Н ТЦТ oХ r q səmərələХТвТЧТЧ rtırıХЦ sı, torp qХ rıЧ şorХ şЦ sıЧı və b t qХ şЦ sıЧı əmələ 

gətirən səbəblərТЧ r Н Ч q ХНırıХЦ sı üгrə tədbirlər də Suv rЦ  SТstОЦХərТ IН rəsinin, həm də su 

ТstТП Нəçilərinin vəzifələrinə Н ТХ oХЦ ХıНır.  
SuН Ч ТstТП Нə ТЧtТг Цı вüФsək səviyyəyə q ХНırıХЦ ХıНır. SuН Ч ТstТП Нə pХ ЧıЧı poг Ч, Ф Ч ХХ rı və 

qurğuХ rı НüгРüЧ ТstТП Нə etməyəЧ şə sХər ciddi məsuliyyətə cəХb oХuЧЦ ХıНırХ r. Suv rЦ  
sisteminin nТг ЦХ вıМı və suölçəЧ qurğuХ rХ  təchiz edilməsТ, üsusТХə təsərrüП t ötürüМüХərində 

diqqətlə p rıХЦ ХıНır, хüЧФТ НəqТq ТşХəməyəЧ qurğuХ rsıг suН Ч ТstТП Нəyə nəг rət p rЦ q 
ЦüЦФüЧ НОвТХ. Suv rЦ  SТstОЦТ IН rələrТЧТЧ ТşТЧТ РüМХəndirmək və həm də b г r ТqtТs НТвв tı 
şər ТtТЧНə oЧХ rıЧ vəzifə və СüquqХ rıЧı təyin etməФ üхüЧ, suv rЦ  sТstОЦХərində Цüq vТХə 

ЦüЧ sТbətlərindən təsərrüП t СОs bıЧ  ФОхЦəФ Х гıЦНır. TəssərüП t СОs bı, suвuЧ təssərüП tХ r  
gətirilməsinə ödəЧТşТЧ p rıХЦ sı və oЧuЧ НüгРüЧ ТstТП Нə oХuЧЦ sı prТЧsТpТЧə əs sХ Чır. TəsərrüП t 
СОs bı, sТstОЦТЧ səmərəХТХвТЧТЧ, torp qХ rıЧ ЦüЧbТtХТвТЧТЧ və bitkilərin məСsuХН rХığıЧıЧ rtırıХЦ sı 
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üzrə bütün əs s ТşХərТЧ p rıХЦ sıЧı Чəzərə ХЦ ХıНır. Hər bir ötürmə nöqtəsində suyun verilmə 

qr ПТФХərini əldə edərəФ Suv rЦ  SТstОЦХərТ IН rəsi hər bТr p вХ вıМı qovş qН  suвuЧ p вХ ЧЦ  
həcmini və suyun verilmə qr ПТФХərini tərtТb ОНТr. Qovş qХ rН  suвuЧ p вХ ЧЦ sıЧ  əs sХ Ч r q, 
suv rЦ  sТstОЦТЧТЧ Цüv ПТq oХ Ч СТssələrТЧТЧ П вН Хı Тş əЦs ХıЧı (FIƏ) və təsərrüП tıЧ b şq  
s Сələrində suв  oХ Ч tələb tı Чəzərə Х r q, suвuЧ p вХ ЧЦ  Сəcmi, suyun verilmə və götürülmə 

qr ПТФХəri tərtib olunur. 

Hər bТr СТНroqovş qН  suвuЧ p вХ ЧЦ  pХ Чı, təsərrüП tХ r  və oЧuЧ ötürüМü qoХХ rıЧ  vОrТХən suyun 

həcmini və verilmə yerini göstərТr. SuвuЧ b ş qurğuН Ч vОrТХЦə qr ПТФТ sТstОЦə v tХ  Н ТХ oХ Ч 
suyun sərfini göstərir. Suyun götürülmə pХ Чı oЧuЧ əХ və b şq  bТr Цəqsədlə ТstТП Нəsini nəzərə Х  
bilər, ЦЦ  əХ və götürüləЧ suХ r suv rЦ  əkinçiliyinin təХ b tıЧ  гТНН oХЦ Ц ХıНır. ƏРər suyun 

götürülmə pХ Чı suv rЦ  ЦənbəвТЧТЧ ТЦФ ЧıЧı şırırs , oЧН  suвuЧ vОrТХЦəsini əХ və tənzimləmək 

və suвuЧ ТstТП НəsТЧТ г ХtЦ q üхüЧ tədbirlər p rıХЦ ХıНır. TəsərrüП tХ rıЧ rО Х təХ b tıЧ  
əs sХ Ч r q suv rЦ  rО ТЦТЧТЧ təyin edilməsТ, suвuЧ rtıq ТstТП Нəsinə вoХ vОrЦТr. ЦЦ , buЧ  
b Ц в r q Suv rЦ  SТstОЦХərТ IН rəsТ rtıq suвuЧ (q Хıq  bТr üsuХ ФТЦТ suвuЧ ТstТП Нə pХ ЧıЧ  РТгХТ 
şəkildə Н ТХ oХ  bТХəЧ öгb şıЧ , sərbəst verilən su) verilməsТЧТЧ q rşısıЧı ХЦ q üхüЧ Чəг rət 

p rıХЦ ХıНır. 
Bunun üçün sistemdə hər bТr suv rıХ Ч СОФt r ЧТsbətində ort  Сəcm kimi kub metrlə müəyyən 

Ц ФsТЦuЦ suвuЧ vОrТХЦəsi təвТЧ oХuЧ  bТХər. ЦЦ  bu ort  Сəcmdə su təsərrüП tХ r  vОrТХən su 

ФТЦТ s вıХЦır. SТstОЦТЧ və onun hissələrinin səmərəХТХТвТЧТЧ rtırıХЦ sıЧı Чəzərə Х r q və 

təsərrüП tХ rıЧ suв  oХ Ч rО Х tələb tıЧ , qəbuХ oХuЧЦuş suv rЦ  ЧorЦ Х rıЧ  əs sХ Ч r q suвuЧ 
verilməsinin bu limiti və в  ЧorЦ sı ЧТг ЦХı ТН rəetmə yolu ilə təвТЧ oХuЧЦ ХıНır. Bu ХТЦТt sərbəst 

r ФtОr Н şıЦ Ц ХıНır, хüЧФТ bu əЧ гıЧН Ч П вН sız və Н v ЦТввətsТг oХ  bТХər. 

Suv rЦ  suвuЧuЧ Цüq vТХə əs sıЧН  vОrТХЦəsinə sТП rТş Х ЧН Ч soЧr , Suv rЦ  SТstОЦХərТ IН rəsi 

вrı- вrı p вХ вıМı qovş qХ r  suвuЧ p вХ ЧЦ  pХ ЧıЧı, suвuЧ p вХ ЧЦ sıЧıЧ üЦuЦТ pХ ЧıЧı və 

вОФuЧ oХ r q suвuЧ РötürüХЦə pХ ЧıЧı tərtib etməlidir.  

Sistemin hər bТr p вХ вıМı qovş ğı təФ Чöqs Чsıг Пə ХТввət göstərəЧ qurğuХ r və ЦО ЧТгТЦХər birliyi 

kimi qiymətləndirilmir, o həm də su ТstТП НəçilərТ r sıЧН  suv rЦ  suвuЧu Цüq vТХə ilə p вХ ЧЦ  
prosОsТЧТ ТН rə edən təsərrüП t-təşФТХТ nöqtəsТ s вıХır. P вХ вıМı qovş ğıЧ ТşТ, bütüЧ suv rЦ  
sistemlərində təsərrüП tХ rıЧ b ş təЧгТЦОНТМТ qurğusuЧ  qədər suyun verilmə və p вХ ЧЦ  
prosesindəЧ Тb rətНТr. Bu pХ ЧН  p вХ вıМı СТНroqovş ğıЧ Сər bir təsərrüП tıЧ  vОrТХəЧ suвuЧ ЦТqН rı 
və verilmə v tı С qqıЧН  Нəqiq məХuЦ t oХЦ ХıНır. Su ТstТП Нəçilərinin bölünməsini, bu və digər 

torp qХ rıЧ təsərrüП t əhəmiyyətХТ oХЦ sıЧı, bu qovş ğıЧ suv rıХ Ч s Сəyə ТНЦətini, su 

ТstТП Нəçilərinin təsərrü tı-təşФТХТ və tО ЧТФТ quХХuğuЧuЧ в şı təşФТХ oХuЧЦ sıЧı və suyun 

p вХ ЧЦ sıЧıЧ ТН rə edilməsini nəzərə Х r q Suv rЦ  SТstОЦХərТ IН rəsТ p вХ вıМı qovş ğıЧ təsir 

ər гТsТЧТ təyin edir.  

Su ТstТП НəçilərindəЧ ХıЧ Ч suв  oХ Ч sТП rТşə əs sХ Ч r q, Сər СТНroqovş qН  suвuЧ p вХ ЧЦ  
pХ ЧıЧı tərtib etmək üçün, suyun tələb oХuЧ Ч sərfi, hər bir təsərrüП t  Ц РТstr Х Ф Ч ХХ rıЧ suböХüМü 
məntəqəsindən veriləЧ suвuЧ ЦТqН rı və v tı təвТЧ oХuЧur. Suv rЦ  suвuЧuЧ Ц РТstr Х 
Ф Ч ХХ rıЧН Ч təsərrüП tıЧ b ş tənzimedicisinə qədər х tНır Ч p вХ вıМı Ф Ч ХХ rıЧ FIƏ-Чı Чəzərə 

Х r q, Сər bir təsərrüП t  tələb oХuЧ Ч suвuЧ ЦТqН rı və sərfi təyin edilir. Suyun uçotu həm 

Ц РТstr Х Ф Ч ХıЧıЧ p вХ вıМı (subölücü) məntəqəsində, həm də təsərrüП tıЧ b ş tənzimedici 

qurğusuЧН  p rıХır. BТr хo  С ХХ rН , təsərrüП tıЧ b ş təЧгТЦОНТМТ qurğusu Ц РТstr Х Ф Ч ХıЧıЧ 
üzərində yerləşəndə, bu iki nöqtə birləşТr.  
Qeyd etməФ Х гıЦНır ФТ, əgər uвğuЧ РələЧ qurğuХ r və в  p вХ вıМı Ф Ч ХХ r tələb oХuЧ Ч suвu bur  
bilmirsə, oЧН  bu uвğuЧsuгХuq ş ğıН  РöstəriləЧ вoХХ rХ  r Н Ч q ХНırıХЦ ХıНır Д3Ж: 



İqtisadiввat                                                                                                                                 Elmi əsərlər 

 82 

) qurğuХ rıЧ və Ф Ч ХХ rıЧ subur Ц  q bТХТввətТЧТЧ rtırıХЦ sı; 
b) su ТstТП Нəçilərinin təsərrüП tıЧ  гərər gətirmədəЧ, г Ц ЧХ  (vахtаşırı) rtıq suвuЧ p вХ ЧЦ sı; 
М) suv rЦ  sТstОЦХərinin təsərrüП tН ТХТ СТssəsinin və p вХ вıМı Ф Ч ХХ rıЧ FIƏ-ЧıЧ rtırıХЦ sı üгrə 

müəyyən tədbirlər p rЦ q Цəqsədilə təsərrüП tХ r  vОrТХəЧ suвuЧ г ХНıХЦ sı. 
SuН Ч ТstТП Нə pХ ЧıЧı qətТ şəkildə qəbul etməФ üхüЧ, Цüq vТХəli suvermə qr ПТФТ ТХə suyun su 

mənbəyindən götürülməsТЧТЧ ЦüЦФüЧХüвü вo Х ЧıХЦ ХıНır.  
Bu məqsədlə ən əs sı suyun sistemə pХ ЧХ  vОrТХЦə qr ПТФТ ТХə Ц РТstr Х Ф Ч ХıЧıЧ və sugötürücü 

qovş ğıЧ su bur Ц  q bТХТввətТ qr ПТФТЧТ tutuşНurЦ q Х гıЦНır. BuЧuЧ üхüЧ: 
1) suv rЦ  ЦəЧbəвТЧТ su ТХə təЦТЧ ОНəЧ СОs b t ТХТ üхüЧ suРötürüМü qovş ğıЧ və Ц РТstr Х 

Ф Ч ХıЧ subur Ц  q bТХТввətТ qr ПТФТ tərtТb oХuЧur; 
2) bu qr ПТФТЧ üгərТЧə suv rЦ  sТstОЦТЧə suвuЧ pХ ЧХ  vОrТХЦə qr ПТФТ qoвuХur. QrП ТФХər üst-

üstə НüşəЧ С ХН  sТstОЦ su ТХə təЦТЧ oХuЧur; 
3)  əРər sТstОЦə suвuЧ pХ ЧХ  vОrТХЦə qr ПТФТ subur Ц  q bТХТввətТЧТ РöstərəЧ qr ПТФТЧ 

çərхТvəsТЧНəЧ хı ırs , oЧН  suвuЧ qr ПТФХə vОrТХЦəsТЧТ təЦТЧ ОНə bТХəЧ əХ və təНbТrХərТЧ p rıХЦ sı 
Х гıЦНır. 
Əgər tələb oХuЧ Ч və П ФtТФТ ЦüЦФüЧ oХ Ч suвuЧ vОrТХЦəsТ r sıЧН  г Н  oХs  bОХə bТr uвğuЧsuгХuq 
b ş vОrərsə, oЧН  q b qМ Н Ч Цüəyyən tədbirlər p rıХЦ ХıНır.  
Uzun illər bu ТstТq Цətdə p rıХЦış təНqТq t Ц tОrТ ХХ rıЧıЧ təhlilinə əs səЧ uвğuЧsuгХuq ТФТ С ХН  
oХ  bТХər: 

1) Ц РТstr Х Ф Ч Хı ТХə b ş qurğu bТrРə və в  вrı- вrıХıqН  suвuЧ vОrТХЦə qr ПТФТ ТХə təХəb 
oХuЧ Ч suвu bur Ц в ЧН ; 

2) suv rЦ  ЦəЧbəвТ suвuЧ vОrТХЦə qr ПТФТ ТХə təХəb oХuЧ Ч ЦТqН rН  suвu təЦТЧ ОtЦəвəЧНə. 
Hər ТФТ С ХН  qОвН oХuЧ Ч uвğuЧsuгХuğu r Н Ч q ХНırЦ q üхüЧ bütüЧ suv rЦ  sТstОЦТЧТЧ, oЧuЧ 
həm təsərrüП tН ТХТ və həm də ötürücü-p вХ вıМı СТssələrТЧТЧ FIƏ qТвЦətТЧТЧ rtırıХЦ sı üгrə 

tədbirlər p rıХЦ ХıНır.  
Əgər FIƏ-ЧıЧ qТвЦətТ pr ФtТФТ Сəddə х tНırıХırs  və onun bu həddəЧ вu rı rtırıХЦ sı ЦüЦФüЧ 
deyilsə, və в  ТqtТs НТ МəhətdəЧ П вН sıгНırs , oЧН  qurğuХ rıЧ və Ф Ч ХХ rıЧıЧ subur Ц  
q bТХТввətТЧТ rtırЦ q üхüЧ ş ğıН Фı вoХХ rХ  tədbirlər p rıХЦ ХıНır: 
) Ф Ч ХХ rıЧ РОЧТşХəndirilməsi; 

b) ТstТП Нə oХuЧ Ч suРötürüМü qovş ğıЧ ФoЧstruФsТв sıЧıЧ təkmilləşНТrТХЦəsi (onun 

РОЧТşХəndirilməsТ, РТrТş q pısıЧıЧ в şıХ şНırıХЦ sı və əХ və qurğuЧuЧ qur şНırıХЦ sı); 
М) suРötürüМü qurğuв  vОrТХəЧ suвuЧ ЦТqН rıЧı rtırЦ q üхüЧ, suv rЦ  Цənbəyində tənzimedici 

ТşХərТЧ p rıХЦ sı. 
O С ХН  ФТ, suv rЦ  ЦənbəвТ Х гıЦ oХ Ч suвuЧ vОrТХЦəsini təmin edə bilmir, və в  bu Цərhələdə 

qurğuХ rıЧ və Ф Ч ХХ rıЧ subur Ц  q bТХТввətТЧТЧ rtırıХЦ sı üгrə Х гıЦ oХ Ч ТşХərТЧ p rıХЦ sı 
ЦüЦФüЧ НОвТХ, oЧН  bu Цəsələnin iki mümkün həХХТ q Хır: 

1) Ф Ч ХХ rıЧ ЦəМr sıЧıЧ suФОхТrЦəвəЧ üгХüФХərХə örtüХЦəsТЧə qəНər suv rЦ  sТstОЦТЧТЧ FIƏ-

ЧıЧ qТвЦətТЧТЧ rtırıХЦ sı; 
2)  suН Ч ТstТП НəЧТЧ г ХНıХЦ sı. 

SoЧuЧМu С ХХ r  ТstТЧ  oХuЧ r q r st РəХТЧТr, oЧ  Рörə ФТ, ТstТП Нə oХuЧ Ч suv rЦ  sТstОЦХərТЧТЧ FIƏ-

ЧıЧ qТвЦətinin bir neçə dəfə rtırıХЦ sı, suv rЦ  suвuЧuЧ ТtФТsТЧə q rşı əs s Цüb rТгə tədbiri kimi 

s вıХır.  
Вu rıН  qОвН ОНТХənlərlə в Ч şı sТstОЦə suyun verilmə qr ПТФТЧНəЧ b şq , suРötürüМü qovş ğıЧ 
ər гТsТЧНə suyun sərПТ С qН  Н  ЦəХuЦ t əldə edilməlidir. 

Suv rЦ  Цənbəyinin məМr sıЧıЧ Цüəyyən hissəsТЧТ, suРötürüМü qurğuХ rı və oЧuЧХ  əХ qəН r oХ Ч 
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ЦО ЧТгЦХəri əС tə edəЧ suРötürüМü qovş q, öгüЧə Ц РТstr Х Ф Ч ХıЧıЧ bТr СТssəsini, fəХ kətli 

sutuХХ вıМıЧıЧ bТrТЧМТ qovş ğıЧı və bu ər гТНə gətirmələrlə Цüb rТгə üхüЧ oХ Ч qurğuХ rı (вuЦ  
Ф Ч ХХ rı, НuruХНuМu) Н  Н ТХ ОНТr.  

ЦЦ   suвuЧ bütüЧ bu əХ və sərfləri (əХ və ТstТП Нə oХ Ч suХ r) ТstТП Нə oХuЧ ЧН Ч soЧr  sutuХХ вıМı 
qurğuХ r v sТtəsi ilə rТМ oХuЧЦ ХıНır, хüЧФТ, suвuЧ rtıq və в  г vОrТХЦəsi məЧ sıЧН  Цüq vТХə 

öhdəхТХТвТ poгuХЦ Н Ч suv rЦ  sТstОЦТЧə su в ХЧıг pХ Ч üгrə Х гıЦ oХ Ч qr ПТФХə verilir. 

SuвuЧ ТstТП Нəsində məsuliyyətsizliyi və s СТbsТгХТвТ t Ц ЦТХə ləğv ОtЦək üçün, təsərrüП tХ rН  oХ Ч 
suН Ч ТstТП Нənin prinsiplərində dəвТşТФХТФ p rЦ q Х гıЦНır.  
Beləliklə, təsərrüП tХ rН  suвuЧ Цüq vТХə əs sıЧН  ТstТП Нə edilməsi üçün, həm də s СТbsТгХТвТ, 
məsuliyyətsizliyi ləğv ОtЦəФ üхüЧ, suН Ч ТstТП НəЧТЧ ТН rəetməsinin elə bТr ПorЦ sıЧı в r tЦ q 
Х гıЦНır ФТ, o Цüq vТХə əs sıЧН  suвuЧ səmərəХТ ТstТП Нəsinə oХ Ч bütüЧ tələblərə М v b vОrsТЧ. 
Sudan istifadə bir-birindən fərqlənən iki növ ТşХərdən ibarətdir: 

1) suyun sahələrdə istifadə oХuЧЦası; 
2) suyun götürülməsi və sahələr arasıЧНa paвХaЧЦası. 

Suyun götürülməsi, su istifadəçiləri və suvarıХaЧ saСələr arasıЧНa paвХaЧЦası aşağıНa qОвН oХuЧaЧ 
ТşХərdən ibarətdir: 

a) təsərrüПatНaбТХТ suvarЦa şəbəkəЧТЧ suvarЦaвa СaгırХığı: təmizləmə və təЦТr ТşХəri, suvarma 

sisteminə qulluq və yenidəЧqurЦa ТşХəri; 

b) təsərrüПat şəbəkəsinin təЧгТЦОНТМТ qurğuХarХa və suölçənlərlə təchiz edilməsi; 

c) təsərrüПatХarıЧ suötürüМüХərinə suyun verilməsi və sahələr arasıЧНa paвХaЧЦası pХaЧıЧıЧ 
tərtib edilməsi və  həyata keçirilməsi; 

d) təsərrüfatlarda suyun istifadəsinə nəzarətТЧ aparıХЦası və təsərrüПatХarıЧ suötürüМüХərində 

onun istifadə oХuЧЦasıЧıЧ aЧaХТгТ; 
e) təsərrüПatıЧ suvarЦa şəbəkəsТЧТЧ FİƏ-ЧıЧ artırıХЦası; 
f) təsərrüПatıЧ sutuХХaвıМı şəbəkəsТЧТЧ ТstТsЦarı. 

SuvarЦa sТstОЦТ ЦТqвasıЧНa suНaЧ ТstТПaНənin düzgün idarə edilməsinin yeganə yolu Suvarma 

SistemlərТ İНarələrТЧТЧ ТşТЧТЧ Сərtərəfli təkmilləşНТrТХməsindəЧ sıХıНır. 
Nəticə. Mü sТr təsərrüП tхıХıq şər ТtТЧНə su ОСtТв tХ rıЧН Ч səmərəХТ ТstТП Нənin təşФТХТ və suv rЦ  
sisteminin səmərəХТХТвТЧТЧ rtırıХЦ sı ТstТq Цətində Suvarma SistemlərТ İНarəsinin üzərinə aşağıНa 
qОвН oХuЧaЧ ПuЧФsТвaХar qoвuХЦaХıНır: 

1) suvarma mənbəyindəЧ suвuЧ pХaЧХı  РötürüХЦəsi və müqavilə əsasıЧНa su ТstТПaНəçiləri 

arasıЧНa paвХaЧЦası; 
2) baş suРötrüМüНən təsərrüПatХarıЧ suburaбıМı qurğusuЧa qədər bütün suvarma sisteminin 

ТstТsЦarı; 
3) suyun təsərrüfatdaxili istifadəsinə nəzarət; 

4) sutuХХaвıМı qurğuХarıЧ ТstТsЦarı; 
5) sistemin təkmilləşНТrТХЦəsi və oЧuЧ FİƏ-ЧıЧ artırıХЦası. 

Beləliklə, idarəetmənin göstərilən sxemi, suvarma sistemlərinin  bütün hissələrində  suвuЧ Цüq vТХə 

əs sıЧН  ТstТП Нəsinə məsuliyyəti təmin edir.  

х Ы ЬöгХər: suv rЦ , b г r ТqtТs НТвв tı, Цüq vТХə, sistemlərТЧ ТstТsЦ rı, suv rЦ  ЦənbəвТ, Ф Ч Х, 
təsərrüП t СОs bı, təsərrüП tХ r r sı, təsərrüП tН ТХТ. 
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E.P.Pashayev 

General issues at irrigation systems operation  

under contract with water user 

 

SUMMARY 

 

Establishment of new population aggregates, expansion of territories of existing cities and settlements, 
development of industry and agriculture in irrigated lands, expansion of cultivation areas in the Republic 
may promote to rising of demand to water from year to year. Rational use and protection of existing 

resources in the Republic under condition of limited water resources is considered to be one of the problems 
requiring timely solution of the problem. The forms of organization management of irrigation systems and 
distribution of water intersystem, control over these systems activity, issues of systems management have 
been formed in accordance with requirements of market economy. 

Key words: irrigation, market economy, contract, systems operation, irrigation source, canal, economic 

accounting, interfram, onfarm.  
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İNŞAAT MATERİALLARININ İSTEHSALI QEВRİ-NEFT SEKTORUNUN  

TƏRKİB HİSSƏSİDİR 

 

Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanda iqtisadi siyasətТЧ ПorЦaХaşЦasıЧНa öХФənin 

ЦТХХТ ЦaraqХarıЧıЧ Чəzərə aХıЧЦası, НavaЦХı ТЧФТşaПıЧ təmin edilməsТ, ТqtТsaНТввatıЧ şaxələndi-

rilməsТЧТЧ НüЧвa ТqtТsaНТввatıЧНa baş vОrəЧ böСraЧХara qarşı НaвaЧıqХı təsir mexanizmlərinin 

ПorЦaХaşНırıХЦası ФТЦТ ПuЧНaЦОЧtaХ ЦОвТХХərТЧ вaraЧЦası ТqtТsaНТ ТЧФТşaПıЧ ЦüasТr Цüsbət 

xüsusiyyətləri hesab ОНТХТr. MüasТr şəraitdə ТqtТsaНТввatıЧ НТЧaЦТФ ТЧФТşaПıЧıЧ təmin edilməsi ilk 

növbədə ТЧФТşaПıЧ НТvОrsТПТФasТвasıЧıЧ rОaХХaşНırıХЦasıЧı tələb ОНТr. Bu baбıЦНaЧ Aгərbaycanda 

qeyri-ЧОПt sОФtoruЧuЧ ТЧФТşaПıЧıЧ tərkib hissəsТ oХaЧ ТЧşaat ЦatОrТaХХarı ТstОСsaХıЧıЧ artırıХЦasıЧıЧ 
mühüm strateji əhəmiyyətТ varНır. QОвrТ-ЧОПt sОФtoruЧuЧ ТЧФТşaП ОtНТrТХЦəsТ rОРТoЧХarıЧ sosТaХ-
ТqtТsaНТ ТЧФТşaПıЧıЧ sürətlənməsini, ölkənin ixrac gəlirlərТЧТЧ artırıХЦasıЧı və rОspubХТФaЧıЧ ТqtТsaНТ 
təhliükəsizliyini təmin edir.  

İqtТsaНТввatıЧ bütüЧ saСələrində oХНuğu ФТЦТ qОвrТ-ЧОПt sОФtoruЧuЧ Нa ТЧФТşaПı üхüЧ 
müəyyənləşНТrТХən strategiya bu gün real bəhrəsini verir. Qeyri-ЧОПt sОФtoruЧuЧ ТЧФТşaПıЧıЧ uğurХa 
realХaşНırıХЦası Сəm ölkənin sosial-iqtisadi həвatıЧНa ЦüСüЦ ЧaТХТввətlərin əldə edilməsinə və həm 

də rОspubХТФaЧıЧ qısa ЦüННətdə ТЧФТşaП ОtЦТş öХФələrТЧ sırasıЧa НaбТХ oХЦasıЧa РətТrТb хıбarЦışНır. 
Azərbaycanda neft-qaz sərvətlərindən əldəedilən gəlirlərin qeyri-ЧОПt sОФtoruЧuЧ ТЧФТşaПıЧa вönəl-

dilməsi ölkədə əХvОrТşХТ ТqtТsaНТ ЦüСТtТЧ вaraЧЦasıЧa və təkmilləşНТrТХЦəsinə bТr başa təsir edir. 

İqtТsaНТ Пəaliyyət növlərindəЧ bТrТ oХaЧ tТФТЧtТ sОФtoruЧuЧ ТЧşaat ЦatОrТaХХarı qОвrТ-neft 

sОФtoruЧuЧ ЦüСüЦ, aparıМı və prioritet əhəmiyyətli sahəsidir.  Bazar münasibətlərТ şəraitində bu 

sahənin ölkə ТqtТsaНТввatıЧıЧ вüФsəlməsində, вОЧТ Тş вОrХərТЧТЧ aхıХЦasıЧНa, НaбТХТ və xarici  

 

ТЧvОstТsТвaХarıЧ Мəlb edilmsində, ölkə ЦТqвasıЧНa ЦüбtəХТП ТЧПrastruФturХarıЧ вaraНıХЦasıЧНa, ЧОПt 
sektorunda əldə edilən gəlirlərin əСaХТЧТЧ ЦaННТ rТПaС СaХıЧıЧ вüksəldilməsinə sərП oХuЧЦasıЧНa, 
НaвaЧıqХı ТqtТsaНТввatıЧ təmin edilməsində xidməti həddindəЧ artıq вüФsəkdir. 

Ölkədə məСsuХ ТstОСsaХıЧıЧ stТЦuХХaşНırıХЦası, rəqabət qabiliyyətТЧТЧ artırıХЦası, вОЧТ гavoН və 

fabriklərin tikilməsi, əhalinin  mənzilə olan tələbatıЧıЧ вОrХТ ТЧşaat ЦatОrТaХХarı СОsabıЧa öНənilməsi 

və ТбraМıЧ РОЧТşХəndirilməsi məqsədi ilə kreditlərin verilməsi, lizinq və ipoteka xidmətinin 

РОЧТşХəndirilməsi kimi kompleks dövlət dəstəyi tədbirləri həвata ФОхТrТХЦТşНТr.Təkcə bТr ПaФtı qОвН 
etmək laгıЦНır ФТ, 2003-2013-cü illər ərzində ölkə ТqtТsaНТввatıЧıЧ ТЧФТşaПı üхüЧ bütüЧ ЦaХТввə 

mənbələrindəЧ oХaЧ ТЧvОstТsТвaХarıЧ СəМЦТ 101,8 ЦТХвarН ЦaЧat oХЦuşНur. нХФədə həyata keçirilən 

əsas tТФТЧtТ ТşХərinin nəticəsində хoб saвХı obвОФtХər içərisində zavod, ПabrТФ, uşaq  baбхası, Цəktəb, 

xəstəxana, rabitə və informasiya və s. obyektlərТ varНır. AгərbaвМaЧНa tТФТЧtТ sОФtoruЧuЧ ТЧФТşaП 
etdirilməsinə və yeni infrastrukturlara olan tələbatıЧ öНənilməsinə ТstОСsaХхıХar НaСa хoб  вОrХТ ТЧşaat 
ЦatОrТaХХarıЧНaЧ ТstТfadə etməklə ЧaТХ oХЦuşХar. 

İЧşaat ЦatОrТaХХarı ТstОСsaХı öХФənin qeyri-neft sənayesində yüksək xüsusi çəkiyə malikdir və 

bütövlükdə özəХ saСТbФarХıq subвОФtХərinin fəaliyyəti əsasıЧНa ПorЦaХaşır. Bu РüЧ öХФənin tikinti 

sektorunda istifadə ediləЧ ТЧşaat ЦatОrТaХХarı sənayesi məСsuХХarıЧıЧ Фəmiyyət və keyfiyyəti 

yüksəХЦТşНТr. Artıq AгərbaвМaЧıЧ tТФТЧtТ ФoЦpХОФsТЧНə öг ТstОСsaХı oХaЧ ФОвПТввətli sement, əhəng, 
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təbТТ Нaş, quЦ, ağaМ ЦatОrТaХХarı, poХaН ЦəЦuХatı, bОtoЧ, poХaН bОtoЧ, aгbОst sОЦОЧt vərəqələri və s. 

РОЧТş ТstТПaНə ОНТХТr. TТФТЧtТ sОФtoruЧНa aparıХaЧ ТqtТsaНТ sТвasət, eləcədə ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧıЧ 
ТЧФТşaПı Чəticəsində ölkənin bu məhsullara olan daxili tələbatıЧı öНəmək və ТбraМı potОЧsТaХıЧı 
РОЧТşХəndirməФ  ТЦФaЧı вaraНıХЦışНır.  

Azərbaycan RespubliФasıЧıЧ PrОгТНОЧtТ İХСaЦ ƏХТвОv МəЧabХarı 2015-МТ ТХ Цaв aвıЧНa "TСО 
BusТЧОss ВОar" УurЧaХıЧa ЦüsaСТbəsində qОвН ОtЦТşНТr ФТ, "оЦuЦən, biz qeyri-neft sektorunun 

ТЧФТşaПıЧa Сəm ölkənin daxili tələbatıЧı öНəmək, həm də ТбraМ potОЧsТaХıЧı РОЧТşХəndirmək üçün 

əlavə ТЦФaЧ ФТЦТ baбırıq. AгərbaвМaЧıЧ Сəm kənd təsərrüТПatı, Сəm də qida sənayesi məСsuХХarıЧa 
bizim ənənəvi bazarlarda böyük tələbat var. Bundan əlavə, вОЧТ baгarХara хıбЦaq üхüЧ Нə yollar 

aбtarırıq. EвЧТ вaЧaşЦa ТЧşaat ЦatОrТaХХarı ТstОСsaХıЧa Нa tədbiq olunur.  

Biz ölkəЧТЧ ТЧşaat sОФtoruЧu sОЦОЧtХə artıq taЦ şəkildə təmin edirik. Ötən il istifadəyə verilən 

ən böyük yeni sement zavodu bu sahədə ТНбaХНaЧ asıХıХığıЦıгı taЦ şəkildə araНaЧ qaХНırıb. EвЧТ 
гaЦaЧНa, sОЦОЧt ТstОСsaХıЧНa əlavə həcmlər var və ixraМ ТЦФaЧХarıЦıг Нa artaМaq" (“AгərbaвМaЧ” 
qəzeti, 23may 2015-ci il). 

ВОЧТ ТstОСsaХ РüМüЧüЧ вaraНıХЦası və ondan istifadəЧТЧ вaбşıХaşНırıХЦası təkçə son illər ərzində 

bir tərəfdən tikinti məСsuХuЧuЧ buraбıХışıЧı artırЦağa ТЦФaЧ вaratЦış, НТРər tərəfdəЧ bu Тşlər 

əməyin fondla təМСТгatı, ЦОбaЧТФТ təМСТгatı və enerji ilə təМСТгatı səviyyəsТЧТЧ artırıХЦasıЧa öг 
müsbət təsirini göstərЦТşНТr. BütüЧ buЧХar ТЧşaat ЦatОrТaХХarı sahələrində ТstОСsaХıЧ artırıХЦasıЧa Нa 
köməФ ОtЦТş və oЧХarıЧ ТstОСsaХı НТЧaЦТФasıЧНa вüФsəФ artıЦ Чəzərə хarpЦışНır (Мədvəl 1).  

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi son illər ТЧşaat üхüЧ əhəЧР Нaşı və digər НaşХar, вığЦa Нəmir-

beton konstruksiyalar və məЦuХatХar ТstТsЧa oХЦaqХa  ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧıЧ СaЦısı вüФsək sürətlə 

artЦışНır. BuЧuЧ Чəticəsində ölkəЧТЧ ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧa  oХaЧ tələbatıЧ öНənilməsinə nail 

oХuЧЦuşНur. 2003-2013-cü illərdə ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧНaЧ sОЦОЧt ТstОСsaХı 2.3 Нəfə, РТps ТstОСsaХı 
44.5 dəfə, tikinti kərpici 8.9 dəfə, sementdəЧ,süЧТ НaşНaЧ və bОtoЧНaЧ tТФТЧtТ bХoФХarı 18.9 dəfə, 

keramik plitələr 60.7 dəfə artЦışНır. 
İЧşaat üхüЧ  əhəЧР Нaşı, вığЦa Нəmir-bОtoЧ ФoЧstruФsТХaвarıЧ və məЦuХatХarıЧ СəМЦТЧТЧ aşağı 

НüşЦəsi isə əhəЧР Нaşı əvəzinə daha çox sementdən istifadə edilməsТ, вığЦa Нəmir-beton 

ФoЧstruФsТвaХarıЧ əvəzinə tikinti  

 

Cədvəl 1. 

 

ƏЬКЬ növ tТkТntТ ЦКtОЫТКХХКЫının, Цəmulat və konЬtЫukЬТвКХКЫın ТЬtОСЬКХı 
 

 

  

2003 

 

2005 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

2013-cü il 

2003-cü  ilə 

nisbətən %-lə 

Sement,min ton 1012,4 1537.9 1278.8 1425.2 1965.8 2296.1 226.8 

Gips, min ton 3.8 28.2 48.9 100.3 150.0 169.0 444.7 

İЧşaat üхüЧ əhəng 

Нaşı və digər НaşХar,  
min ton 824,4 786.3 542.3 505.5 535.2 565.0 68.8 

Tikinti kərpici, min 

kub m. 50.7 161.4 272.1 240.3 213.2 450.0 887.6 
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Sementdən, süni 

НaşНaЧ və ya 

betondan tikinti 

bХoФХarı, ЦТЧ toЧ 7.7 19.1 112.8 113.3 132.5 145.8 189.4 

Keramik plitələr, 

min kv.m 1.9 11.3 83.7 53.8 78.2 115.3 606,8 

ВığЦa Нəmir-beton 

konstruksiyalar və 

məmulatlar,  

min kub m. 42.7 19.9 49.6 49.0 47.3 28.3 66.3 

  

 

kompleksində ЦoЧoХТt вığЦa tədbiq edilməsТ oХЦuşНur. BТr məsələni də qeyd etməФ ХaгıЦНır ФТ, 
son illər ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧıЧ Фəmiyyət və keyfiyyətТЧТЧ artЦası ТХə вaЧaşı oЧХarıЧ orta pərakəndə 

satış qТвЦətləri də yüksəХЦТşНТr (Мədvəl2). 

Cədvəl 2-dəЧ РörüЧНüвü ФТЦТ  ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧıЧ orta pərakəndə satış qiyməti  2013-cü ildə 

2003-cü ilə nisbətən sement 2.8 dəfə, tikinti kərpici  3.8 dəfə, linolium 1.2 dəfə, pəncərə şüşəsi 1.8 

dəfə,  keramik plitələr 1.8 dəfə, taxta-şaХbaЧ 2.0 Нəfə artЦışНır. Bu artıЦХar Сəm bu məhsullara olan 

tələbatıЧ artЦası, əhalinin  
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Cədvəl 2. 

 

ƏЬКЬ növ tТkТntТ ЦКtОЫТКХХКЫının, Цəmulat və konЬtЫukЬТвКХКЫın oЫtК pərakəndə ЬКtış 
qiymətləri, manat  

 

İХХər Sement 

(50) 

Tikinti kərpici 

(10 ədəd) 

Keramik 

plitələr 

(1 kv.m) 

Linolium 

(1 kv.m) 

Pəncərə 

şüşəsi 

(1 kv.m) 

Taxta-

şaХbaЧ 

(1 kv.m) 

2000 2.51 0.73 5.53 3.45 6.46 114,53 

2001 2.53 0.71 5.00 3.7 6.01 143.4 

2002 3.00 0.75 5.31 3.08 5.56 128.55 

2003 4.05 0.81 5.50 3.07 5.48 129.98 

2004 4.40 0.96 6.00 2.94 5.60 141.95 

2005 5.26 1.40 6.24 2.83 5.79 161.7 

2006 5.90 1.60 6.86 2.55 6.33 173.35 

2007 7.69 2.10 7.97 2.98 7.42 206.50 

2008 9.59 2.70 8.00 3.64 8.48 260.86 

2009 8.38 3.00 7.77 3.92 8.94 222.66 

2010 7.17 3.00 8.35 3.93 10.20 202.26 

2011 6.99 2.80 9.59 3.98 11.07 195.73 

2012 6.68 2.80 9.94 4.07 10.97 224.88 

2013 6.94 2.80 9.94 4.11 11.34 226.36 

  

 

ЦaННТ rТПaС СaХıЧıЧ вüФsəlməsi, həm də həmin illər mənzil və digər sosial-mədəni obyektlərin 

tikintisində baş vОrən yüksək sürəti ilə əlaqəНar oХЦuşНur. BОХəki, həmin illər ərzində ümumi sahəsi 

19.5 milyon kvadrat metr olan 176.1 min yeni mənzil tikilib istifadəyə vОrТХЦТş, oЧХarНaЧ 6.4 
milyon kvadrat metri (32.8 faizi) kənd yerlərində ТЧşa ОНТХЦТşНТr. 2003-2013-cü illər ərzində ölkədə 

7274 хarpaвıХıq бəsətəxana, növbədə 7922 xəstəni qəbul edən ambulatoriya poliklinika müəssisəsi, 

461.2 ЦТЧ şaРТrН вОrХТФ üЦuЦtəhsil  məktəbi, 13775 yerlik məktəbə qədər təhsil müəssisəsi, 5626 

yerlik klub və digər sosial-mədəni obyektlər tikilib istifaədəyə vОrТХЦТşНТr.    
İqtТsaНТввatıЧ НТРər sahələrində oХНuğu ФТЦТ, bu saСədə ТşхТ qüvvəsТЧТЧ saбХaЧıХЦasıЧa çəkilən 

xərclərТЧ artЦası Нa qТвЦətlərin yüksəlməsinə öz təsirini göstərЦТşНТr. SoЧ ТХХər Azərbaycan 

RОspubХТФasıЧНa Сəyata keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də tikinti sektorunda  

məşğuХХuğa НaТr sТвasətin həyata keçirilməsi və ТşхТ qüvvəsindən səmərəli istifadə edilməsidir. 

İqtТsaНТввatıЧ sənaye sahələrində ЦuгНХa ТşХəyənlərin bölgüsündə tТФТЧtТ sОФtoruЧНa ТşХəyənlərin 

xüsusi çəkisi də yüksəХЦТşНТr. BОХə ki, 2013-ci ildə ölkənin tikinti sektorunda iqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə məşğuХ oХaЧ əСaХТЧТЧ saвı 2005-ci illə müqayisədə 113.6 min nəfər artaraq 325.5 min 

nəfər oХЦuşНur.TТФТЧtТ sОФtoruЧНa ЦəşğuХ oХaЧ əhali iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə məşğuХ oХaЧ 
əhalinin 2005-ci ildə 5.2 faiz təşФТХ ОtНТвТ СaХНa 2013-cü ildə bu göstərici 7.2 ПaТг oХЦuşНur. 2013-cü 

ildə tikinti sektorunda məşğuХ oХaЧ əСaХТЧТЧ üЦuЦТ saвıЧНaЧ 108.8 ЦТЧ Чəfəri və ya 7.2 faizi 

ЦuгНХa ТşХəyənlərТЧ paвıЧa НüşЦüşНür. 
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Bu gün tikinti müəsissə və təşФТХatХarıЧНa ТşхТХərТЧ Тşə qəbulu və ТşНəЧ хıбЦasıЧı əks etdirəЧ ТşхТ 
qüvvəsinin hərəkəti yüksəkdir. Belə ki, 2013-cü il ərzində Тşə qəbuХ ОНТХЦТş şəxslərТЧ saвı 34701 
nəfər və ТşНəЧ хıбarıХaЧ ТşхТХərТЧ saвı Тsə 35975 nəfər  və вa ТşхТХərТЧ saвıЧa Рörə 33.1 ПaТг oХЦuşНur. 
Ölkə ТqtТsaНТввatıЧНa Тsə ТşхТ qüvvəsinin hərəkəti 2013-cü ildə müvafiq olaraq 14.2 faiz  və 11.5 

ПaТг oХЦuşНur.TТФТЧtТ sОФtoruЧНa ТşНəЧ хıбarıХЦaЧıЧ вüФsəФ oХЦasıЧa səbəb başqa Цüəssisələrə 

köçürülmə, təСsТХ aХЦağa РОtЦə, orНu sТraХarıЧa хağrıХЦa, təqaüdə хıбЦa, ТşхТХərТЧ saвı və ya 

ştatХarıЧ ТбtТsarı, öг бaСТşТ ТХə ТşНəЧ хıбЦa və s. oХЦuşНur. 2013-cü il ərzində ТşНəЧ хıбЦış ТşхТХərin 

70.5 ПaТгТ öг бaСТşТ ТХə ТşНəЧ aгaН ОНТХЦТşНТr. 
Son illər tТФТЧtТ sОФtoruЧНa хaХışaЧ ЦuгНХu ТşхТХərin əməФ Сaqqı öХФədə həyata keçirilən sosial 

siyasətə  uвğuЧ oХaraq хoб sürətlə artЦışНır. BОХə ki, 2013-cü il ərzində yerinə вОtТrТХЦТş Тşə görə 

ЦuгНХu ТşхТвə pul və вa Чatura şəklində ödənilən haqq 2005-ci illə müqayisədə 392.2 manat və ya 

2.7 dəfə artaraq 625.5 ЦaЧat oХЦuşНur. HəЦТЧ ТХ tТФТЧtТ sОФtoruЧНa orta aвХıq ЧoЦТЧaХ əmək Сaqqı 
ölkə ТqtТsaНТввatı üгrə orta göstəriciyə nisbətən mədəЧхıбarЦa sənayesi (356.7faiz),  maliyyə və 

sığorta ПəaliyyətТ (265.0 ПaТг), pОşə, elmi və texniki fəaliyyətdən (156.9 faiz) sonra dördüncü yerdə 

(147,1 ПaТг) oХЦuşНur. 
Tikinti sektorunda mövcud olan sanitar-gigiyenik normalara cavab verməyəЧ şəraitdə 

ТşХəyənlərin və ağır ПТгТФТ əməklə məşğuХ oХaЧХarıЧ Тş şəraТtТЧТЧ вaбşıХaşНırıХЦasıЧНa ОХЦТ-texniki 

tərəqqinin nailiyyətlərindəЧ НaСa РОЧТş ТstТПaНə edilməsТЧТЧ ЦüСüЦ roХu oХЦuşНur. SoЧ ТХХər tikinti 

sektorunda mövcud olan əsas tТФТЧtТ ЦaşıЧХarıЧıЧ saвı sürətlə artЦışНır (Мədvəl 3). 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi son on üç  ildə ekskavatorlar (14.3 faiz), cəmi hərəkətedici 

kranlar (1.9 faiz), ondan pnevmotəkərХТ РОНТşХТ (40.0 ПaТг ) və tırtıХХı РОНТşХТ Фranlar (8.3 faiz), 

avtoqreyderlər  (89.4faiz), avtoyükləyicilər (92.9 ПaТг) artНığı СaХНa  sФrОpОrХər, buldozerlər, qulləli 

və avtoЦobТХ РОНТşХТ hərəkətedici kranlar və traФtorХarıЧ saвı Тsə aгaХЦışНır. TТФТЧtТ saСəsində 

ЦövМuН oХaЧ bu ЦaşıЧХarıЧ saвıЧıЧ aгaХЦasıЧıЧ əsas səbəbi bir tərəfdən onlara tələbatıЧ aгaХЦası, 
mənəvi köhnəlməsТ oХЦuşНursa, НТРər tərəfdəЧ oЧХarıЧ ТstТsЦar бТНЦəti müddətinin keçməsi 

oХЦuşНur. Əsas tТФТЧtТ ЦaşıЧХarıЧıЧ üЦuЦТ saвıЧНa бТНЦət müddətТ ФОхЦТş tТФТЧtТ ЦaşıЧХarıЧıЧ 
xüsusi çəkisi 2000-ci ilə nisbətən dəfələrlə azalsa da, ancaq hələ o ЦaşıЧХarıЧ бüsusТ хəkisinin 

yüksəФ oХЦası Сəm tikintinin sürətlə ТЧФТşaП ОtЦəməsinə   və həm də tikintidə təhlükəli hadisələrin 

baş vОrЦəsinə səbəb ola bilər. 

TТФТЧtТ sОФtoruЧНa başqa bТr ЦОвХ бüsusТ ilə qeyd edilməlidir. Belə ki, son illər tikinti 

ЦatОrТaХХarıЧıЧ ТstОСsaХıЧıЧ ЦüХФТввət növlərinə görə strukturunda da müəyyən dəвТşТФХТФ baş 
vОrЦТşНТr. BОə ki, qeyri-dövlət mülkiyyətində ТstОСsaХ oХuЧaЧ ТЧşaat ЦatОrТaХХarı 2005-ci ildə 90.9 

ПaТг oХНuğu Сalda 2013-cü ildə bu göstərici artaraq 95.8 faizə bərabər oХЦuşНur.  Bu РüЧ ТЧşaat 
məСsuХХarı ТstОСsaХıЧıЧ qОвrТ-dövlət sektorunda cəmləşЦəsТ ТЧşaat ТşХərТЧТЧ baгar ТqtТsaНТввatıЧıЧ 
tələblərinə uвğuЧ quruХЦasıЧı Рöstərir. 
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Cədvəl 3.  

ƏЬКЬ ЦКşınХКЫın ЦövМuНХuğu (ТХТn ЬonunК ЬКвı,ədəd) 
 

 

Ekska-

vatorlar   

cəmi 

Skreperlər 
Buldo-

zerlər 

 

Hərəkət-

edici 

kranlar-

cəmi 

Ondan 

Avto-

qreyder-

lər 

Avto-

yük-

ləyicilər 

Trak-

torlar Qülləli 

Avto-

mobil 

РОНТşХТ 

Pnevmo-

təkərli 

РОНТşХТ 

Tır-
tıХХı 

РОНТşХТ 

2000 1590 277 1356 1776 332 780 130 423 282 112 1213 

2001 1505 285 1233 1918 311 765 130 389 275 118 1126 

2002 1418 280 1162 1916 319 740 130 385 270 141 1087 

2003 1461 281 1174 1898 324 722 137 370 272 159 1075 

2004 1536 323 1194 1942 335 738 141 380 285 151 1106 

2005 1850 302 1464 2012 334 788 145 395 286 143 1337 

2006 1751 295 1212 2067 340 782 144 445 309 153 1159 

2007 1772 285 1181 2218 366 803 144 536 313 150 1161 

2008 1724 263 1132 2165 362 767 140 519 361 183 1054 

2009 1768 265 1134 2284 365 809 206 521 448 293 1057 

2010 1784 267 1163 2308 365 829 207 522 458 308 1058 

2011 1786 267 1150 2309 367 857 205 527 492 384 1060 

2012 1886 267 1157 2437 370 898 212 562 551 421 1065 

2013 1822 140 836 1809 238 713 182 458 534 440 454 

 

Son illər ТЧşaat ЦatОrТaХХarı sənayesi sahələrində вОЧТ ЦaşıЧ və tОбЧoХoРТвaХarıЧ tədbiq edilməsi 

nəticəsində вОЧТ tТФТЧtТ ЦatОrТaХХarıЧıЧ ТstОСsaХ oХuЧЦası sürətlə  artЦışНır. İЧşaat ЦatОrТaХХarı 
ТstОСsaХı saСəsində artıЦ pОrspОФtТv ТХХərdə dövlət proqraЦıЧa uвğuЧ oХaraq rОspubХТФaЧıЧ bütüЧ 
rОРТoЧХarıЧНa tТФТЧtТ sОФtoruЧuЧ ТЧФТşaПı təmin ediləcəФНТr.  ŞəhərsaХЦa, ЦОЦarХıq və tikinti 

sahələrində mühəЧНТs sОвsЦoЦОtrТФ staЧsТвaХarıЧ ТstТsЦarı, РüМХü ФüХək və zəlzələ obyektlərində 

yüksək keyfiyyətХТ ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧıЧ ТsttТПaНəsi zərurТНТr.   RОspubХТФaЧıЧ tТФТЧtТ sənayesinin 

ТЧФТşaПı Чəzərə aХıЧЦaqХa гəlzələyə НavaЦХı poХaН ФoЧstruФsТвaХı ЦoЧoХТt bТЧaХarıЧ tТФТХЦəsi üçün 

вОrХТ ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧНaЧ ТsТtПaНə edilməsinə РОЧТş вОr vОrТХЦəХТНТr. MТşar Нaşı tuХХaЧtıХarı 
əsasıЧНa süЧТ СörРü ЦatОrТaХХarı tərФТbТЧТЧ ТşХənməsi və tТФТЧtТ  praФtТФasıЧНa tədbiqi həyata 

keçirilməlidir. Ölkənin mühəndis-geoloji xüsusiyyətləri nəzərə aХıЧЦaqХa вОraХtı quruЧtХarНaЧ 
səmərəli istifadə edilməsi və keyfiyyətХТ ТЧşaat ЦatОrТaХХarıЧıЧ СaгırХaЧЦası ТşХərТ aparıХЦaХıНır. 
AzərbaвМaЧıЧ РələcəФ ТЧФТşaПıЧНa tТФТЧtТ sОФtoruЧuЧ və oЧuЧ ТЧşaat ЦatОrТaХХarı saСəsinin rolu heç 

vaбt вaННaЧ хıбarıХЦaЦaХıНır.  
Açar sözlər: qeyri-ЧОПt sОФtoru, ТЧşaat ЦatОrТaХХarı, ЦəşğuХХuq səviyyəsi, əməФ Сaqqı, satış 

qiyməti.  
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A.M. Babashov 
 

The production of construction materials is a part of non-oil sector 

  

SUMMARY 
 

 In Azerbaijan, the increase of the production of construction materials, which is the part of the 
development of non-oil sector, has a significant strategic importance. It is the essential, leading and priority 

part of non-oТХ sОМtor. ProНuМtТoЧ oП МoЧstruМtТoЧ ЦatОrТaХs Сas a СТРСХв spОМТПТМ аОТРСt ТЧ МouЧtrв’s ЧoЧ-oil 
industry and it is totally formed by the activities of the subjects of private ownership. Cement, lime, natural 

stone, sand, timber, steel products, concrete and etc. that was produced by Azerbaijan is now widely used in 
МouЧtrв’s МoЧstruМtТoЧ МoЦpХОб. BОМausО oП tСО ОМoЧoЦТМ poХТtТМs ТЧ МoЧstruМtТoЧ sОМtor aЧН НОvОХopЦОЧt oП 
construction materials, the possibility is МrОatОН to provТНО tСО МouЧtrв’s НoЦОstТМ НОЦaЧН Пor tСТs proНuМts 
and to widen the export potential. 

Key words: non-oil sector, construction materials, employment levels, salary, cost of sales.  
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                                                                                                       H.O.Ocaqov 

TəhlükəЬТгХТвТn ЛКгК konЬОpЬТвКЬı 
 

БоLASƏ 
 

Bu məqalədə, müəllif müasir təhlükəsТгХТвТЧ baгa ФoЧsОpsТвasıЧıЧ bТr хoб saСələri haqda məlumat 
vОrЦТşНТr.BuraНa, ТЧsaЧХığa qarşı ЦüasТr təhlükə və oЧХarıЧ əsas  prinsipləri qlobal, regional səviyyədə şərh 
oХuЧЦuşНur. Təhlükəsizliyi bir çox üsullarla təyin etmək olar.Məlumdur ki, təhlükəsizlik dedikdə, təhlükənin 
oХЦaНığı və bu vəziyyətТЧ ОtТbarХı qoruЧЦuş bТr sТstОЦТ Чəzərdə tutulur.TəhlükəsТгХТФ  ЧТsbТ  бaraФtОr Нaşıвır, 
mütləq yox.O  öz məЧasıЧı aЧМaq, ФoЧФrОt obвОФt və insan fəaliyyətТ sПОrasıЧНa bТruгa vОrТr.  

Təhlükəsizlik dedikdə, şəxsiyyətin həвatТ vaМТb ЦaraqХarı və cəmiyyətin tələblərТ, oЧХarıЧ ОtТbarХı 
təЦТЧatı, НövХət, cəmiyyət və səxsiyyətТЧ proqrОssТv ТЧФТşaПı Чəzərdə tutulur. 

Açar sözlər: təhlükəsizlik, texnogen, entropiya, radiasiya, bioloji, kimyəvi faktor. 

     
 

                                                                                                                 H.O.Ojaqov 

The  conception of safety 
 

SUMMARY 
 

In this article the author gave  information about many fields of modern safety. Modern danger  
against humanity and regional levels. Safety can be defined in several ways. It has a relative character, 
not an obligatory one. 

Safety means the vitally important interests of a personality and their reliable provision.  

Key words: Safety, technogen, entropy, radiation, biological, chemical factor. 
 

 

UOT 693.54                                                                       

 S.A.Fərzəliyev 

 

AГƏRBAВCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNVERSITETI DEVELOPMENT 

LAВIHƏLƏRIN IDARƏ EDILMƏSININ MоASIR FORMASI 

 

DaşıЧЦaг əmlak üzrə  LoЧНoЧНa buraбıХЦış ТгaСХı Хüğətdə  “ НОvОХopЦОЧt”  tОrЦТЧТЧə belə 

ТгaСat vОrТХЦТşНТr: “DОvОХopЦОЧt şəhər və kəЧН pХaЧХaşНırıХЦası СaqqıЧНa qanunda (böyük 

Britaniya ) müəyyəЧ oХuЧНuğu ФТЦТ torpaqНa, torpağıЧ üгərində ТşХərin yerinə yetirilməsi və ya 

bТЧaЧıЧ və torpaq sahəsinin müəyyən maddi dəвТşТФХТФХərin   həyata keçirilməsidir. 
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Beləliklə НaşıЧЦaг НТРər obyektinin keyfiyyət dəвТşТФХТвТ ФТЦТ НОvОХopЦОЧtıЧ Цəqsədi 

obyektin dəyərliliyinin yüksəldilməsidir.  

Bütövlikdə belə tərif verməФ oХar: “development- НaşıЧЦaг əmlak obyektinin maddi cəhətdən 

elə dəвТşТФХТвə uğraЦasıНır ФТ, bu гaЦaЧ  o əvvəlki obyektin dəyərində çox olan yeni obyektə 

çevrilsТЧ” 

Baгar şəratində devolopment həm də sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi növüdür, bazarda 

ТşРüгarХıq Пəaliyyətinin xüsusi təгaСür ПorЦasıНır. 
DОvОХopОr aЧХaвışıЧı хoб гaЦaЧ НТРər nisbətəЧ aНТ oХaЧ “bТЧa tТФəЧ  aЧХaвışı ТХə eyniləşНТrТrХər 

və əlavə olaraq qeвН oХuЧur ФТ, НОvoХopОr НaşıЧЦaг əЦХaФ baгarıЧНa Пəaliyyət göstərəЧ saСТbФarНır, 
“o ЦənimsənilməЦТş saСəni fəaliyyətdə oХaЧ НaşıЧЦaг əЦХaФa хОvТrТr”. 

Developer əksər СaХХarНa baş poНratхı ФТЦТ хıбış ОtЦТr. İЧvОstor Нa oХЦaвa bТХər, bТЧaЧıЧ 
layihələndirilməsi və tТФТЧtТsТ гaЦaЧı oЧuЧ ПuЧФsТвası вaХЧıг sТПarТşхТ-bina tikəЧТЧ ПuЧФsТвasıЧНaЧ 
ibarət deyildir. Developmentin tikinti fəaliyyətinin təşkilinin digər formalarından əsas fərqli cəhəti 

daşınmaz əmlakın həyat tsiklinin ilkin mərhələsindən başlayaraq onun tam istifadəyə verilməsinə və 

sonrakı inkişaf dövründə onun fəal iştirakçının gücləndirilməsindən ibarətdir. Developer üçün 

vaМТb oХaЧ bТЧa potОЧsТaХ ЦüştərilərТЧ aşФar ОНТХЦТş tələbatХarıЧНaЧ Тrəli gələrək layihələЧНТrТХЦТş 
oХsuЧ. Əsas şərtlərdən biri də bТЧaЧıЧ ХaвТСəyə uвğuЧ oХaraq ЦüəyyəЧ oХuЧЦuş ЦüННətdə və təsdiq 

ОНТХЦТş Цəsrəflərlə tikilməsidir. Developer üçün əЧ ЦüСüЦ oХaЧı Тsə əldə ОНТХЦТş tТФТЧtТ 
məСsuХХarıЧıЧ səmərəli istifadə edilməsidir. 

BuЧuЧХa вaЧaşı НОvОХopОr НaşıЧЦaг əmlak obyektlərinin nəinki fiziki və СüquqТ şəxslərə 

satışıЧı Сəyata keçirə bilər, o eləcə də həmin obyektləri bütövlükdə və ya hissə-hissə icarəyə də verə 

bilər. DОvОХopОr ЦaraqХıНır ФТ, oЧuЧ вaratНığı obвОФt ЦüЦФüЧ qədər çox mənfəət gətirsin və elə bu 

səbəbdən o obyektləri bazar tələblərinə uвğuЧ oХaraq вaratЦağa хaХışır. BОХəliklə, investisiya-tikinti 

fəaliyyətinin yeni növü kimi development ənənəvТ aЧХaвışХarХa bТr araвa sığЦır. 
ÜmuməЧ НОvОХopЦОЧt aЧХaвışı ТstəniləЧ НaşıЧЦaг əmlak obyektinin istifadə edilməsinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir və ilk növbədə ТХФТЧ НaşıЧЦaг əЦХaФ Чövü oХaЧ torpağıЧ 
istifadəsinin. Lakin hal-СaгırНa вОЧТ təşФТХatТ вaЧaşЦaХar ТЧФТşaП ОtЦəkdəНТr. Bu вaЧaşЦaХara  Рörə 

layihə idarəetməsТ ФoЧsОpsТвası ЧəТЧФТ НaşıЧЦaг əmlak obyektinin tikintisi və ya onun 

вaraНıХЦasıЧa, ОХəcə də bu cür obyektin əХvОrТşХТ şərtlərə aХıЧЦasıЧa və onun gələcəkdə bazar 

dəyərinin tədricən yüksəldilməsinə yönəХНТХЦТşНТr. 
Developer layihəsi çərçivəsində nəinki hər СaЧsı bТr obвОФt (sənaye və ya mülki bina, mühəndis 

qurğuХarı, Цəsələn qaz xəttТ) вaraНıХır, ОХəcə də həЦТЧ obвОФtТЧ НaТЦ ТЧФТşaП ОtНТrТХЦəsi və onun 

istifadə edilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi təmin edilir. Beləliklə, developer layihəsi inkişaf 
etməkdə olan layihə nümunəsidir-müasir konsepsiyadır və layihə idarəetməsinin bir çox sahələrində 

tətbiq edilir. Məsələn, informasiya sistemləri və tОбЧoХoРТвaХarıЧıЧ ТşХəЧТb СaгırХaЧЦası və onun 

ТЧФТşaПıЧНa, Цürəkkəb texniki əmtəə və sistemlərin (avtomobil, təyyarə və s.) ТşХənib 

СaгırХaЧЦasıЧНa və oЧХarıЧ НaТЦ ТЧФТşaП ОtНТrТХЦəsində istifadə edilir. 

DaşıЧЦaг əЦХaФıЧ ФОвПТввət dəвТşТФХТвТ ФТЦТ НОvОХopЦОЧt ПТгТФТ, ТqtТsaНТ və hüquqi proseslərin 

vəhdətТ ФТЦТ хıбış ОНТr. 
DaşıЧЦaг əmlak obyektinin istəniləЧ ТЧФТşaПı ПТгТФТ НəвТşТФХТФХərlə bağХıНır. Bu НəвТşТФХТФХər 

əsasХı НəвТşТФХТФХər də ola bilər, bu dəвТşТФХər xaricdəЧ ТХФ baбışНaЧ СТss oХuЧЦaвa Нa bТХər. Lakin bu 

dəвТşТФХТФХər həЦТşə mövcuddur və developmentin zəruri əlamətləridir, obyektin istifadə 

edilməsinini səmərəliliyinin yüksəldilməsinin zərurТ şərtidir. 
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Yüksək dinamizmlə seçiləЧ ЦüasТr ТqtТsaНТввat şəraitində НaşıЧЦaг əmlak obyektinin fiziki 

potОЧsТaХıЧıЧ əsas xüsusiyyətТ oЧuЧ öгüЧü ТЧФТşaП baМarığıЧa ЦaХТФ oХЦasıНır. BuЧuЧХa əlaqədar 

tikinti –pХaЧХaşНırЦa  ТşХərinə tələblər də dəвТşТr. 
Developmentin iqtisadi aspektiyerinə yetirilmiş fiziki dəyişikliklər hesabına daşınmaz əmlak 

obyektinin dəyərinin artmasıdır. Qeyd etməФ ХaгıЦНır ФТ, СОх Нə istənilən fiziki dəвТşТФХТФХər 

dəyərТЧ artЦasıЧa səbəb oХЦur. AparıХaЧ ПТгТФТ НəвТşТФХər bazar tələblərinə istehlakçı tələblərinə 

cavab verməХТНТr. Bu uвğuЧХuq Чə qədər хoб oХarsa, вaraНıХaЧ obвОФtТЧ Нəyəri də bir o qədər yüksək 

olar, bu isə developmentin səmərəliliyinin yüksəФ oХЦası НОЦəkdir. 

Nəticə ОtТbarı ТХə developmentin ümumi əlaməti kimi investisiya prosesinin kompleks təşФТХТЧТ 
göstərmək olar. Bu isə müəyyən bir layihənin müəyyəЧ ОНТХЦТş ЦüННətdə, müvafiq vəsaitlər 

daxilində və kommersiya gəliri əldə etmək məqsədi ilə developerin öz günü ilə 

maliyyələşНТrТХЦəsinin və həyata keçirilməsinin təşФТХТНТr. 
Belə qəbul edilmişdir ki, development-alıcının (icarədar) və ya sifarişçinin (mülkiyyətçi, ev 

tikən) ideyalarının həyata keçirilməsi prosesidir. 

Beləliklə, developer-texniki cəhətdən mürəkkəb daşınmaz əmlak obyetlərinin yaradılması və 

inkişafından mənfəət əldə edən sahibkardır. Bununla əlaqədar o, 

- Layihənin ideya müəllifi kimi; 

- TТФТЧtТ üхüЧ aвrıХЦış torpaq saСəsТЧТЧ aХıМısı ФТЦТ; 
- Obyektin layihələndirilməsinin təşФТХatхısı ФТЦТ, sТПarТşхТЧТ baş poНratхıЧı və brakerlərТ Тşə 

cəlb edən kimi; 

- MaliyyələşНТrТхТ və ya zərurТ ТЧvОstТsТвaХarı Мəlb edəЧ orqaЧ ФТЦТ хıбış ОНТr. 
Development üçün investisiya fəaliyyətinin təşФТХТЧə ФoЦpХОФ вaЧaşЦa бaraФtОrТФНТr. İdeyanın 

yaranmasından başlayaraq onun kommersiya reallaşdırılmasına qədər bütün fəaliyyət vahid 

idarəetmə mərkəzi olan developer tərəfindən nəzarət edilir və əlaqələndirillir. O marketinq 

təНqТqatХarı ТşХərinə, layihələndirmə ТşХərinə, obyektinn texniki-iqtisadi əsasХaЧНırıХЦa, 
əlaqələndirmə, tikinti və satış ТşХərinə rəhbərlik edir. Lakin idarəetmə СОх НО bütüЧ ТşХərin developer 

tərəfindən müstəqil yerinə yetirilməsi demək deyildir. Bir qayda olaraq development müxtəlif cür 

ТşХərin yerinə yetirilməsində ТбtТsasХaşЦış bТr хoб təşФТХatХarı bТrХəşНТrТr. 
 Bu zaman idarəetmə developer tərəfindən layihə müddətində dəвТşТФХikliyə uğraвır. TТФТЧtТЧТЧ 

idarəedilməsinə xüsusi idarəetmə ПТrЦası Мəlb edilə bilər. DОvОХopОr bu гaЦaЧ вaХЧıг Чəzarət və 

əlaqələndirmə ПuЧФsТвasıЧı вОrТЧə вОtТrТr. DaşıЧЦaг əЦХaФıЧ baгarНa rОaХХaşНırıХЦası Цəsələləri ilə 

xüsusi brokerə həvalə edilə bilər. O baгarНa НОvОХopОrТЧ ЦaraqХarı ЧöqtОвТ ЧəzərdəЧ хıбış ОНТr. 
Developmenti iki əsas növə aвrıХır: ПОО-developmenti və speculatike development. Birinci halda 

(dee-development) developer maliyyə riskini öz üzərinə  götürmür və qoЧorar (ПОО) üхüЧ ТşХəyir. 

Çoб гaЦaЧ ТЧvОstor sОхТХЦТş torpaq saСəsində tikintini həyata keçirmək və onu icarədarlarla 

НoХНurЦaq üхüЧ НОvОХopОrТ Тşə cəlb edir. Developerin seçimi bir qayda olaraq tender vasitəsi ilə 

həyata keçirilir. 

Bir cür layihələrdə developor adətən öz vəsaitlərindən istifadə ОtЦТr. O sТПarТşхТЧТЧ vəsaitləri 

СОsabıЧa Пəaliyyət göstərir. Bütün zərurТ ТşХərə mütəxəssislərТ (ЦОЦar, poНratхı, ТЧşaatхı-mühəndis 

ПТrЦaХarı və s.) cəlb edir. Layihəyə görə məsuliyyəti isə öгü Нaşıвır. LaвТСə üzərində rəhbərliyə görə 

bəzi hallarda layihənin dəyərinin 100% -ilə qədər çata bilər. 

Developmentin ikinci növü birinciyə nisbətən çox-çox mürəkkəbНТr. DОvОХopОr НaşıЧЦaг 
əmlak yaradan yeganə layihə təşФТХatхısı ФТЦТ хıбış ОНТr. MaСТввət ОtТbarı ТХə o birinci növbə oХНuğu 
kimi bütün funФsТвaХarı вОrТЧə вОtТrТr,ХaФТЧ buЧuЧХa вaЧaşı НОvОХopОr ХaвТСənin maliyyələşНТrЦə 

sistemini də qurur. Bu zaman developer layihəyə öz vəsaitlərini də yönəldir. 
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Developmentin ikinci növündə yüksək gəlirlilik layihədə mövcud olan yüksək risklərlə 

bağХıНır. Bu risklərТ НОvОХopОr öгü Нaşıвır. RТsФХər isə bir layihədə eyni zamanda çox müxtəlif 

fəaliyyət növlərinin cəmləşЦəsi ilə bağХıНır. 
ВuбarıНa Рöstərilənlərlə əlaqədar developmentin əsas üstünlüklərТ ФТЦТ aşağıНaФıХarı Рöstərmək 

olar: 

- ТşТЧ soЧ Чəticələrinə görə ФoЦpХОФs üЧvaЧХı məsuliyyətТЧ oХЦası; 
- xidmətlərin (məhsulun) maksimum kompleksləşНТrТХЦəsi; 

- layihənin bütün əsas amillərinə real təsТr ТЦФaЧХarıЧıЧ вüФsəldilməsi; 

- fəaliyyətin maliyyə nəticələrТЧТЧ вaбşıХaşНırıХЦası və ТşХərin idarəedilməsinin və yerinə 

yetirilməsinin yüksək keyfiyyətinin təmin edilməsi; 

İrТ бarТМТ və milli developerlərin göstəricilərinə əsasəЧ НОvОХopОr sТstОЦТЧТЧ aşağıНaФı Цüsbət 

nəticələrə səbəb oХНuğuЧu qОвН ОtЦək olar: 

- LayihəЧТЧ ТşХəЧТb СaгırХaЧЦası və rОaХХaşНırıХЦası ЦüННətinin 7-15%, o cümlədəЧ tТФТЧtТ ТşХəri 

mərhələsinin 10-25% qısaХНıХЦası; 
- bütün layihə xərclərinin 5-15% aгaХНıХЦası; 
- layihəЧТЧ rОaХХaşНırıХЦası Цərhələsinin əmək tutumunun 5-15% aгaХНıХЦası; 
- tikintinin 10-20% uМuгХaşЦası;  

- istismar xərclərinin 15-25% aгaХНıХЦası. 
DОvОХopЦОЧt ФoЧsОpsТвasıЧıЧ tətbiqi müəyyən təşФТХatТ prТЧsТpХərə yəni təşФТХatТ ТНarəetmə 

qərarХarıЧa əsasХaЧır. Bu qərarlar layihə ТştТraФхıХarı arasıЧНa ЦüбtəХТП ПuЧФsТвaХarıЧ 
böХüşНürüХЦəsini müəyyən edir. 

Onun əsas mahiyyəti layihənin idarəetmə strukturunun xeyli yüngülləşНТrТХЦəsindən, müxtəlif 

funksinal sahələrdə və müxtəlif səviyyələrdə idarəetmə fəaliyyətТ ТştТraФхıХarıЧıЧ ТбТsasХaşЦa 
səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. 

Bu гaЦaЧ aвНıЧНır ФТ, ТНarəedən kompaniya istehsal güclərinə, müxtəlif funksional bölmələrə 

malik olmaya da bilər. İНarəedəЧ ФoЦpaЧТвaЧıЧ ТşТЧТЧ səmərəlilik səviyyəsi onun idarəetmə 

sahəsində ТбtТsasХaşЦası ТХə müəyyənləşТr. BОХəliklə, developer layihəsinin və oЧuЧ ПuЧФsТвaХarıЧıЧ 
böХüşНürüХЦəsТЧТЧ ТştТraФхıХarı arasıЧНa qarşıХıqХı ЦüЧasТbətlərin təşФТХТ saСəsində əsas amil kimi 

idarəedəЧ ФoЦpaЧТвaЧıЧ НОvОХopОrə çevrilməsidir. Developer layihəЧТЧ ТşХəЧТb СaгırХaЧЦasıЧıЧ 
ilkin mərhələsində (layihəqabağı) ТФТ əsas mərhələni göstərməФ oХar: baгarıЧ tədqiqi və gələcək 

obyektin yerləşНТrТХərək ərazinin seçilməsi. Məhz bu mərhələlər bütün layihənin nəticələrinə təsir 

göstərə bilər. 

BaгarıЧ təНqТqТ aşağıНaФı suaХХara Мavab vОrЦəХТНТr: baгarıЧ СaЧsı sОФtoruЧНa boş saСələr 

mövcuddur və gələcəkdə oЧХar saбХaЧıХaМaqЦı; СaЧsı obyektlər tikilməlidir; tikiləcək sahələrin 

mümkün qiymətlər səviyyəsi nə qədərdir; layihənin rentabellilik proqnozu necədir; bu və ya digər 

seqmentdə rəqabət səviyyəsi necədir; mümkün risklər СaЧsıНır və oЧХarıЧ aгaХНıХЦası вoХХarı 
СaЧsıХarНır?. 

BaгarıЧ təНqТqТ НaşıЧЦaг əЦХaФ baгarıЧıЧ Цüбtəlif seqmentlərində tələb və təklifin mövcud 

nisbətini müəyyənləşНТrЦəyə imkan verir. Qiymətlərin və tikinti xərclərinin təhlili development 

layihəsinin səmərəХТХТвТЧТ aşФar ОtЦəyə imkan verir. 

Daşınmaz əmlak obyektinin istismar mərhələsində developer mülkiyyətçiyə çevrilir. 

DОvОХopОr ФТЦТ ТrТ ФoЦpaЧТвaХarıЧ ФoЧsorsТuЦХarı və treyderlər хıбış ОНə bilərlər. Treyderlərin 

əsas vəzifəsТ ОЧОrУТ НaşıвıМıХarıЧ ПasТХəsiz olaraq məqsədli bazarlara daxil edilməsini təmin etməkdir. 

İrТ portТвorХarıЧ ФoЧsorsТuЦa Мəlb edilməsТ oЧХarıЧ РüМХü ЦaХТввə imkanlara və digər üstünlüklərə 

ЦaХТФ oХЦası ТХə bağХıНır. 



İqtisadiввat                                                                                                                                 Elmi əsərlər 

 104 

LayihəЧТЧ uğuruЧuЧ НaСa bТr qОвrТ ЦaХТввə ЦОвarХarıЧНaЧ bТrТ Нə developerin yerli 

ictimaiyyətlə münasibətlərТЧ qurЦası baМarığıНır, belə ki, çox zaman tikinti biznesinin fəaliyyəti 

yerli əhalinin və hakimiyyət orqaЧХarıЧıЧ rОaФsТвasıЧНaЧ хoб asıХıНır. BОХə hallara yol verməmək 

üхüЧ ЦüasТr НОvОХopОr ФaЦpaЧТвaХarı, Цəsələn, yerli əhalinin sosial və digər problemlərinin həllinə 

yönəldilЦТş uгuЧЦüННətli proqramlar qəbul edirlər və onlara həyata keçirirlər. Belə proqramlar 

uşaq baбхaХarıЧıЧ, Цəktəblərin tikintisi, səhiyyə idarələrinə kömək, mənzil-kommunal 

infrastrukturunun təЦТrТ, вОrХТ вoХХarıЧ tТФТЧtТsТ və s. ola bilər. Bu cür proqramlara rəhbərХТФ pОşəkar 

вaЧaşЦaЧı tələb edir. 

Müasir investisiya tikinti layihələrində onlarla çox müxtəlif təşФТХatХar ТştТraФ ОНТr. LaвТСənin 

məqsədlərinə ЧaТХ oХЦaq üхüЧ oЧХarıЧ ТşХərinin əlaqələndirilməsi öz mürəkkəbliyinə görə böyük bir 

idarəetmə problemidir. Mürəkkəb layihələrin idarə edilməsində pОşəФarХığa ЧaТХ oХЦaq üхüЧ 
istənilən kampaniya öz təşФТХatıЧıЧ ТЧФТşaПıЧa ФТПaвət qədər vəsaТt, vaбt aвırЦaХı ПТФТr vОrЦəlidir. 

 

 

Nəticə  

 

Developmentin tikinti fəaliyyətinin təşФТХТЧТЧ НТРər ПorЦaХarıЧНaЧ əsas fərqli cəhətТ НaşıЧЦaг 
əЦХaФıЧ Сəyat tsiklinin ilkin mərhələsindəЧ başХaвaraq oЧuЧ taЦ ТstТПaНəyə verilməsinə və soЧraФı 
ТЧФТşaП НövrüЧНə onun fəaХ ТştТraФхıЧıЧ РüМХəndirilməsindən ibarətdir. Developer üçün vacib olan 

bТЧa potОЧsТaХ ЦüştərilərТЧ aşФar ОНТХЦТş tələbatХarıЧНaЧ Тrəli gələrək layihələЧНТrТХЦТş oХsuЧ. 
Developer üçün əЧ ЦüСüЦ oХaЧı Тsə əldə ОНТХЦТş tТФТЧtТ ЦəСsuХХarıЧıЧ səmərəli istifadə edilməsidir. 

BuЧuЧХa вaЧaşı НОvОХopОr НaşıЧЦaг əmlak obyektlərinin nəinki fiziki və СüquqТ şəxslərə 

satışıЧı həyata keçirə bilər, o eləcə də həmin obyektləri bütövlükdə və ya hissə-hissə icarəyə də verə 

bilər. Beləliklə, investisiya-tikinti fəaliyyətinin yeni növü kimi development ənənəvТ aЧХaвışХarХa bТr 
araвa sığЦır. 

Acar sözlər; development,  investisiya-tikinti layihəsТ, НaşıЧЦaг əmlak, ətraf mühitin 

qoruЧЦası, ХaвТСələrin idarə edilməsi. 
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S.A.Fərzəliyev 
 

 

Modern forms of management of development projects   
 

 

SUMMARY 

 
 

The main different feature of the organization of development construction activity from other forms is 

to strengthen its active participance starting from initial stage of the life cycle of real estate till putting it into 
exploitation and its next development period.  

A buТХНТЧР ТЦportaЧt Пor tСО НОvОХopОr sСouХН bО НОsТРЧОН aММorНТЧР to potОЧtТaХ МustoЦОrs’ 
discovered needs. Effective use of construction materials is the most important for the developer. 

Moreover, the developer can realize not only the sale of real estate objects to individuals and 

legal entities, but also it can rent the objects in whole or in parts. Thus, investment-construction of 

new types is not compatible with the traditional concept of development.  

Key words: Development, investment-construction project, project management, real estate, 

environmental protection. 
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