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THE PROSPECT OF SMART HOME TECHNOLOGIES DURING THE 

CONSTRUCTION OF HIGH-RISE MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE 

BUILDINGS. 

Summary: The complexity of construction production management requires proper analysis 

and evaluation of the factors affecting it. The conducted research shows that the idea of 

building "smart homes" leads to the elimination of many inconveniences that people have. The 

market is projected to grow in all major areas of smart home solutions, the highest growth rates 

are expected in the areas of comfort and lighting, security, control and management systems. 

One of the topical issues is the development of basic models of the Smart Home system for 

high-rise buildings and their application in the processes of organization, management and 

control of construction processes. The smart home system opens up opportunities for a wide 

range of research. Allows you to track statistics on the construction of high-rise monolithic 

reinforced concrete buildings without costs. This opens up prospects for improving spatial 

planning and design solutions in high-rise buildings using smart home technologies. 

Keywords: high-rise, monolithic reinforced concrete, "Smart house", transducer, sensor, 

"Smart house" system, space-planning, constructive. 
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ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНОЛОГИЙ “УМНОГО ДОМА” ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МНОГОЭТАЖНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ. 

 

Реферат: Cложность управления строительным производством требует правильного 

анализа и оценки факторов, влияющих на него. Проведенные исследования показывают, 

что идея строительства ”умных домов" приводит к устранению многих неудобств, 

которые есть у людей. Прогнозируется рост рынка по всем основным направлениям 

решений "умных домов", самые высокие темпы роста ожидаются в сфере комфорта и 

освещения, безопасности, систем контроля и управления. 

Одним из актуальных вопросов является разработка базовых моделей системы 

“Умный дом” для многоэтажных зданий и их применение в процессах организации, 

управления и контроля строительных процессов. Система "умных домов" открывает 

возможности для проведения широкого спектра исследований. Позволяет без затрат 

отслеживать статистические данные по строительству многоэтажных монолитных 

железобетонных зданий. Это открывает перспективы для совершенствования объемно-

планировочных и конструктивных решений в многоэтажных зданиях с применением 

технологий ”умного дома". 

mailto:sferzeli@gmail.com
mailto:sferzeli@gmail.com
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Ключевые слова: многоэтажный, монолитный железобетон,“Умный дом”, датчик, 

сенсор, система “Умный дом”, объемно-планировочный, конструктивный. 

An analysis of the current state of construction of monolithic reinforced concrete buildings 

in foreign countries and in our republic shows that for many years to come, the construction of 

monolithic reinforced concrete frame buildings will remain dominant in the construction 

industry. 

    High-rise buildings are a modern form of effective development of giant construction 

production without alternatives and with certain patterns [1]. This is largely due to the increase 

in population and the steady growth of the economic landscape of the city in conditions of a 

shortage of construction sites in large cities and capitals. In addition, these buildings, which are 

very economical, create favorable conditions for the creation of floors for various purposes. 

The placement of shops, cafes, restaurants, offices, guest houses and residential premises in 

such high-rise buildings creates favorable conditions for the development of the business 

environment and economy. At the same time, compaction can be prevented by constructing 

buildings of the specified type of purpose separately [2]. 

Considering the classification of high-rise buildings, it can be noted that, depending on 

international building standards and design features, buildings up to 75 m are called multi-

storey, up to 75-100 m-high-rise, 100-150 m-unique buildings, 150-300 m-skyscrapers, and 

more than 300 m-high-riseskyscrapers [3]. 

   In the prospects of further development of the construction of high-rise buildings, the use 

of the latest achievements of modern technologies is also of great importance. In the world, the 

construction of “smart homes" is already being set as a goal.The introduction of modern 

technologies and automated systems involving factors such as people's comfort, safety, time 

savings, etc. in high-rise buildings is a new stage in the long-term development of such 

buildings.The application of systems used in "smart homes" (electricity, heating, lighting, 

video, ventilation, cooling, water, sewerage, territory maintenance systems, air conditioning 

system, fire alarm, air conditioning system, etc.)) increases the efficiency of using these 

resources by 25-35%. It depends on the modules of the system implemented in smart homes. 

There are studies by many world scientists devoted to theoretical and practical issues of these 

systems [4,5,6]. 

   The conducted research shows that the idea of building "smart homes" will lead to the 

elimination of many inconveniences that people have. The market is projected to grow in all 

major areas of smart home solutions, the highest growth rates are expected in the areas of 

comfort and lighting, security, control and management systems. The trend in the development 

of "smart homes" shows that up to 15% of the population use them in everyday life, and in the 

next 5 years it will increase to 20%.  

The latest technologies are used to create devices that work in automatic interaction. The 

sole purpose of these smart devices is to provide a safe, active life for their residents and 

qualitatively influence the conditions that positively affect their lives. Various approaches to 

issues such as environmental violations, distrust, communication difficulties, health problems 

and neglect are minimized through the use of smart devices. Smart Homes are technologies that 

allow you to set up internal control and use devices that automatically turn on and off here. 

     The pace of development of "smart homes" in the global market is growing rapidly, 

which is shown in Graph 1 below. As can be seen from the graph, $37.4 billion was invested in 

smart homes on the global market in 2017, and $88.0 billion in 2020. In 2023, this figure will 

amount to $145.4 billion. An analysis of the pace of development over the years shown in the 

graph shows that compared to 2017, the volume of investments in smart homes in 2020 

increased by 57.5%. The results of the analysis indicate that interest in ”smart homes" is 

growing and is rapidly developing in the global market. 
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Graph1. The volume of investments in smart homes on the world market (billion dollars) 

 

The weight of developed countries in the total volume of smart homes is reflected in graph 2 

below. As can be seen from the graph, the USA accounts for the most (44.4%) in the total 

weight of “smart homes”. This is 13.5% in China, 5.8% in Germany, 5.8% in Japan, 5.6% in 

the UK and 0.6% in Russia. As you can see, the weight of "smart homes" in the Russian market 

is very low, but recently some work has been carried out in this direction. So, if $ 129 million 

was invested in 2017, then in 2019 this figure is projected to be $ 609.0 million, and in 2023 - $ 

2367.0 million. 

 

 
 

Graph 2. The weight of developed countries in the total volume of "smart homes" (as a 

percentage) 

The use of smart home technologies can lead to a number of changes in the processes of 

designing houses, solving issues related to their architectural, structural and engineering 

systems. The question of choosing a rational variant of sensors and their ideal placement is the 

main task of designers of intelligent systems. This may lead to the appearance of a new section 

of the project documentation, which provides all the information related to the placement of 
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sensors, sensors and other equipment of the system, the justification of the system elements. All 

this is directly related to all the traditional sections of the project documentation and has a huge 

impact on their content, including the layout and appearance of buildings. 

The main purpose of the research is to create advanced smart home systems with a 

simplified interface, in fact, with manual control and a meter, which follows from the most 

advanced systems of the last decade. However, currently such systems are practically not used 

in our republic, which hinders their study and further improvement. The technology of "smart 

homes" is currently not popular enough, and there is not enough understanding in the consumer 

environment that it is not only achievable, but will eventually become a tool for general use. It 

also prevents development in this area due to the lack of specialists who work on system 

projects and implement it. 

The next problem that people pay attention to is how to install and use this system and 

improve it. Existing smart home systems can reduce energy and water consumption costs by up 

to 30-35%. During the implementation of additional modules, it becomes possible to reduce 

many other costs associated with the maintenance of the house and people. Thus, the 

installation of the system justifies itself even in a fairly short term. 

The potential and long-term development of smart homes have not yet been determined, as 

the use of technologies related to smart homes, including in the construction of high-rise 

monolithic reinforced concrete buildings, has not been studied and their role in increasing 

efficiency has not been studied. 

It is necessary to increase the attractiveness of smart home technologies in the construction 

of high-rise monolithic reinforced concrete buildings, optimize the cost of systems and solve a 

number of problems of concern to users. Smart home technology will be used everywhere in 

the future. This is how dreams of the future and “smart homes” that can anticipate and fulfill all 

human desires will come true. The availability of this technology everywhere, including in 

high-rise monolithic reinforced concrete buildings, will allow everyone to save personal time 

and get rid of household chores. 

In the future, the areas of research of design engineers and builders listed below look more 

promising: 

1) Development of universal basic models of the Smart Home system for both low-rise and 

high-rise buildings, commercial buildings and industrial facilities. Such basic models should 

provide the possibility of integration with many existing and promising modules and systems, 

as well as easy and inexpensive modernization. 

2) Application of components of the intelligent buildings system that track the movement of 

objects in building information model (BIM) projects, in the processes of organizing the 

construction process and managing construction processes. After the introduction of such a 

system into construction processes, wide research opportunities for the movement of people, 

machines and robotics at construction sites open up, since it becomes possible to collect large 

arrays of statistical data, as well as track the progress of all processes in real time, practically 

without costs. 

3) In connection with the expected transition to wireless transmission of electricity, 

including changes in the design principles of planning solutions and building systems, as well 

as new types of design – the correct choice of the required number of transducers and sensors, 

their placement in building structures, the development of emergency and protective measures 

for the system used and other relevant solutions. 
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4) The study of possible extensions of the functions of the house through the introduction of 

smart home systems - repair, cleaning and other types of self-service at home, waste recycling 

systems (waste-free construction), medical modules, etc. All these extensions also lead to 

changes in the principles of design, construction and operation of buildings, which requires 

separate studies. 

The above shows once again that the prospects for further development of monolithic 

reinforced concrete structures depend on the application of the latest scientific achievements in 

construction using modern methods and technologies 
 

Conclusion: the analysis shows that the use of smart home technologies in the construction 

of high-rise monolithic reinforced concrete buildings can lead to a number of positive changes 

in the design processes of houses, solving issues related to their architectural, structural, 

organizational, technological and engineering systems. 
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PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION 

DESIGN OF BUILDINGS WITH EFFICIENT USE OF ENERGY 

 

ABSTRACT 

In all countries, energy is one of the most essential accelerators for wealth creation, 

economic growth, and social progress. Buildings account for a large portion of worldwide 
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energy use, and as a result, they have a significant environmental impact. Every stage of a 

building's life cycle consumes energy. Building energy usage can be cut dramatically at any 

stage of their life cycle. The energy-efficient methods in the building life cycle were explored 

in this study. In this context, we provide information on the building life cycle and explain 

energy-efficient guiding principles. 

Key words: Sustainable building, renewable energy, economics, building energy 

efficiency 

АННОТАЦИЯ 

Во всех странах энергия является одним из важнейших условий для 

экономического роста и социального прогресса. На здания приходится весомая часть 

мирового потребления энергии, и в результате они оказывают значительное воздействие 

на окружающую среду. Энергия расходуется на каждом этапе жизненного цикла здания. 

Энергопотребление в зданиях можно существенно сократить на любом этапе их 

жизненного цикла. В статье рассмотрены исследования по энергоэффективным методам 

жизненного цикла здания.  

Ключевые слова: устойчивое строительство, возобновляемые источники 

энергии, экономика, энергоэффективность зданий 

 

Buildings that are built to give a considerable reduction in the energy needed for 

heating and cooling, regardless of the energy or equipment used to heat or cool the building, are 

referred to as energy efficient buildings (new builds or refurbished existing buildings). The 

following elements will help do this: 

 bioclimatic architecture: Solar protections, passive solar systems, and building shape 

and orientation 

 high performing building envelope: Mechanical insulation, heat recovery, 

comprehensive insulation, high-performing 

 high performance-controlled ventilation: mechanical insulation, heat recovery 

It makes logical to start looking at the energy source (including renewable energy) 

and the heating and cooling equipment's only after the building has been designed to minimize 

energy loss. The TriasEnergetica idea is our name for this technique.  

The triasEnergetica Concept 
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We devised the following 5-step approach based on the ideas of the TriasEnergetica 

concept: 

 

 

 

1 1 

2 

3 

4 

5 

Performing insulating solution 

Air tightness 

Ventilation 

Equipment 

Renewable energy 

To reduce heat loss 

To ensure summer comfort 

for fresh & healthy air 

moisture management 

Optimized equipment with good 

control and regulation 

Adapted to local conditions 

Reduce energy consumption by eliminating waste 

and putting in place energy-saving measures. 

Reduce energy consumption by eliminating 

waste and putting in place energy-saving 

measures. 

Instead of finite fossil fuels, use 

renewable energy sources. 

Produce and utilize fossil 

energy in the most efficient 

manner feasible. 
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Climate and environmental variables are taken into account in bioclimatic 

architecture to help achieve thermal and aesthetic comfort inside. Bioclimatic design considers 

the local climate in order to make the most of solar energy and other natural resources rather 

than working against them. The principles of bioclimatic design are as follows: 

 The structure's design must be compact in order to decrease the number of 

surfaces in contact with the exterior; the building, particularly its openings, must be oriented 

appropriately (ideally to the south); The layout of interior areas is determined by the amount of 

heating required; 

 The external envelope and its openings are treated with appropriate techniques to 

protect the building from solar heat in both winter and summer; passive solar systems collect 

solar radiation and act as "free" heating and lighting systems; the building is protected from the 

summer sun, primarily through shading but also through proper treatment of the building 

envelope (i.e. use of reflective colours and surfaces). 

Thermal insulation is a low-cost, widely available, and well-proven technique that 

begins saving energy and money as soon as it is installed, as well as lowering emissions. 

Insulation in every aspect of the building envelope, including the ground decks, 

roofs, lofts, walls, and facades, provides energy efficiency. It's also good for pipes and boilers 

to cut down on energy loss in a building's technical systems. Insulation is important in both 

cold and hot climates. Insulation keeps a building warm in cold/cool climates and reduces the 

amount of energy required for heating, whereas in hot/warm climates, the same insulation 

techniques keep the heat out and minimize the need for air conditioning. 

 When the thermal resistance (R value) of an outside wall is high, it means that 

heat losses through it are minimal (reduced U value). To attain a high R value (or a low U 

value) for the entire wall, insulation is a critical component. The installed insulation goods' 

thermal resistance R must be as high as possible. 

 Saint-Gobain Isover consistently improves the thermal conductivity of its 

materials (lower lambda value) in order to keep the thickness of the insulation within 

acceptable dimensions. This allows for improved thermal resistance within the same space. 

Air leakage — the uncontrolled movement of air via holes and fissures in the 

structure – is reduced by air tightness (sometimes referred to as infiltration, exfiltration or 

draughts). 

Air leakages must be minimized as much as possible in order to produce buildings 

that are efficient, controllable, comfortable, healthy, and long-lasting. Air tightness is becoming 

more critical as more strict construction requirements demand greater energy efficiency. 

 Details that are critical for adequate air tightness must be identified early in the 

design process. The following, and equally crucial, stage is to guarantee that these features are 

carried over to the construction phase. Sealing holes and guaranteeing the air barrier's 

continuity require special attention. It is significantly easier to design and build an airtight 

structure than it is to make repairs in a drafty home. 

 Saint-Gobain Isover has created systems with novel accessories that allow for 

correct insulation installation while ensuring good air tightness and moisture management (see 

the Vario system presentation). 

Air leaks can cause cold draughts by drawing cold outside air into the home through 

openings in the walls, ground floor, and ceiling (infiltration). Infiltration can chill the surfaces 
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of structure elements, causing condensation in some circumstances. Exfiltration (warm air 

leaking out through cracks in the dwelling's envelope) is a primary source of heat loss and, as a 

result, lost energy. 

Most existing buildings, even those erected lately, are far from airtight, and 

unwanted air penetration costs owners and inhabitants a lot of money in terms of the 

environment, finances, and health. 

CO2 emissions will rise as a result of a leaking home. Because of the increased heat 

loss, a properly sized heating system may be unable to reach the demand temperature. Draughts 

and cold spots in specific areas can be bothersome. Excessive infiltration can make rooms 

uncomfortably cold during cooler months in extreme circumstances. 

The intentional and controlled ingress and egress of air through buildings, delivering 

fresh air and exhausting stale air through purpose-built ventilators in conjunction with the 

specified heating system and humidity management, as well as the fabric of the structure itself, 

is referred to as ventilation: 

 If you don't insulate adequately and ventilate insufficiently, warm humid air can 

condense on cold, poorly insulated surfaces, resulting in dampness that molds and fungi can 

develop in. 

 An airtight building's fresh air requirements will be met through a controlled 

ventilation scheme. Air infiltration or the opening of a window are not acceptable substitutes 

for properly engineered ventilation. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

В современном мире одной из самых актуальных проблем является задача 

обеспечения населения питьевой водой. Наряду с традиционными методами для 
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обработки воды применяются новейшие технологии очистки воды. В статье дан обзор 

новых технологий очистки воды, применяемых на самых передовых предприятиях. 

Ключевые слова: очистка воды, нанотехнологии, фотокатализатор, 

акустические нанотрубки, мембрана 

 

Мировые производители оборудования для очистки воды изучают современные 

технологии фильтрации воды, такие как углеродные нанотрубки и передовые 

мембранные системы. 

В статье рассмотрим некоторые новейшие технологии очистки воды, которые 

могут служить альтернативой существующим процессам обработки воды. 

Нанотехнологии. Нанотехнология включает в себя несколько подходов и 

процессов применения материалов в атомном или молекулярном масштабе. Процессы 

очистки воды на основе нанотехнологий считаются модульными, высокоэффективными 

и рентабельными по сравнению с обычными методами очистки воды. 

 

 

 

Рисунок 1. Процессы очистки, основанные на нанотехнологиях, считаются 

высокоэффективными и рентабельными 
 

Основные области применения нанотехнологий в процессах очистки воды 

включают наночастицы серебра, меди и ноль-валентного железа, 

наноструктурированные фотокатализаторы, наномембраны и наноадсорбенты. 

Отношение поверхности к объему наночастиц усиливает адсорбцию химических 

и биологических частиц, обеспечивая при этом отделение загрязняющих веществ в очень 

низких концентрациях. Наноадсорбенты обладают особыми физическими и 

химическими свойствами для удаления металлических загрязнителей из воды. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) считаются одним из основных наноматериалов, 

используемых при очистке воды. Системы фильтрации на основе УНТ могут удалять из 

воды органические, неорганические и биологические соединения. 

 

Технология акустических нанотрубок 
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Рисунок 2. Акустические нанотрубки, используемые для очистки воды 

По технологии акустических нанотрубок используется акустика вместо 

давления, чтобы направлять воду через углеродные нанотрубки малого диаметра. 

Технология основана на акустическом молекулярном экране, интегрированном с 

углеродными нанотрубками, который позволяет молекулам воды проходить, блокируя 

при этом любые более крупные молекулы и загрязнения. Он потребляет меньше энергии, 

чем традиционные системы фильтрации, и отводит воду от загрязняющих веществ 

вместо удаления загрязняющих веществ из воды. Этот процесс также исключает 

необходимость промывки фильтровальной системы. 

Основными областями применения технологии акустических нанотрубок 

являются городские водопроводные станции, медицинские учреждения, лаборатории, 

опреснительные заводы, промышленные объекты, очистные сооружения и 

потребительский сегмент. Нововведение масштабируется за счет интеграции нескольких 

фильтров в соответствии с потребностями пользователей в фильтрации. 

Фотокаталитическая технология очистки воды. Обработка воды с 

использованием фотокатализа приобрела известность в последние годы благодаря своей 

эффективности в очистке загрязненной воды. Технология использует фотокатализатор и 

ультрафиолетовые (УФ) лучи для удаления токсичных веществ из воды. 
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Рисунок 3. Демонстрационная Установка технологии  

фотокаталитическойочистки воды 

 

Pазработана технология, которая связывает фотокатализатор (диоксид титана) с 

адсорбентом и катализатором (цеолитом), обеспечивая эффективное отделение и 

извлечение фотокатализаторов из воды для повторного использования. Диоксид титана 

может минерализовать ряд органических соединений в безопасные конечные продукты. 

Катализатор использует ультрафиолетовое излучение солнечного или искусственного 

света для разделения веществ. 

Так же фотокатализ может разрушать ряд органических материалов, эстрогенов, 

пестицидов, красителей, сырую нефть и микробы, такие как вирусы и хлор-устойчивые 

патогены, а также неорганические соединения, такие как оксиды азота. 

Фотокаталитические системы очистки воды подходят для использования на 

водоочистных сооружениях и очистных сооружениях, а также могут обрабатывать 

промышленные сточные воды, загрязненные большим количеством органических 

веществ или металлов. 

Технология AquaporinInsideоснована на конструкции биомиметической 

мембраны для очистки воды. Аквапорины обеспечивают быстрый и высокоселективный 

перенос воды через клеточную мембрану. Они позволяют клетке регулировать свой 

объем и внутреннее осмотическое давление в соответствии с разницей 

гидростатического и осмотического давления. 
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Рисунок 4. Биомиметическая мембрана для очистки воды 

 

Особая архитектура аквапоринового канала позволяет молекулам воды 

проходить и блокировать все другие соединения. Природные биомиметические 

мембраны также служат основой для разработки искусственных биомиметических 

мембранных систем. Технология используется в промышленных и бытовых системах 

фильтрации и очистки воды. 

Мембраны Aquaporin Inside - единственные мембраны на рынке, в которых для 

очистки питьевой воды используются аквапорины. Мембраны доступны как для прямого 

осмоса (FO), так и для обратного осмоса (RO). 
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FEATURESOF REGULATIONS AND CALCULATIONOF OVERHEATINGFROM 

SOLAR RADIATION BY USINGSOLAR MAPS 
 

Abstract 

To limit summer overheating of premises from impact of solar radiation, it is necessary to use 

massively sunshading devices (SSD). Correctly designed SSD can significantly reduce the load 

on the cooling systems of buildingsin overheating while maintaining (or insignificantly 

reducing) passive solar heating in winter. Unfortunately, it is problematic for engineer how to 

find the correct solution design them. One of the reasons for this is the lack of a simple and 

visual tool that would allowestimating quickly the effectiveness of the designed SSD. 

Upgraded solar maps can become such a tool. 

Keywords: insolation, sunshading devices, solar maps, energy efficiency, solar energy.  

1.   Introduction 

When designing energy-efficient buildings, an important task is the rational use of solar energy 

to create comfortable indoor conditions with minimal spending of additional energy for air 

conditioning of buildings. This is especially true for regions with hot climates, for example, the 

South of Ukraine, Azerbaijan, where cooling of buildings in summer is a massive phenomenon. 

It is necessary to use massively sun shading devices (SSD) to limit summer overheating 

of premises from impact of solar radiation. Correctly designed SSD can significantly reduce the 

load on the cooling systems of buildings in overheating while maintaining (or insignificantly 

reducing) passive solar heating in winter. Unfortunately, it is problematic for engineer how to 

find the correct solution design them.  One of the reasons for this is the lack of a simple and 

visual tool that would allow estimatingquickly the effectiveness of the designed SSD.For them, 

it is necessary to develop certainstandards in SSDdesign. 

A lot of research has been devoted to the problem of determining SSD effectiveness. 

Standards for calculation of the insolation duration [1] and the method for calculating the 

characteristics of sunlight and daylight for sun shading devices combined with glazing [2] were 

approved in Europe.But they are not intended to search quickly for a rational geometry of the SSD 

at the stage of preliminary buildings design, with basic application of solar energybeing 

confirmed.Solar Maps proposed by Vitruvius in the 1st century B.C. [3], known as Vitruvian 

Analemma (Figure 1), represent the main method of SSDcalculation and design.Since thenthey 

have been changed toa certain extent, Remaining almostthe same in principle[4,5]. 

2. Purpose 

The goal of this research is the development of graphical tools, would allow engineers to design 

rational geometry ofsun shading devices depending on the climatic conditions of the 

construction region and facade orientation of a designed building. After that, the energy 

efficiency of this SSD can be analyzed. 

mailto:ovsergeich@i.ua
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3.   Results 

Ukrainan standards propose [6] modified solar maps, on which isotherms are plotted indicating 

acceptable and unacceptable insolation zones. The zone of unacceptable insolation is the one of 

the sky where thesun unacceptable insolation zone is the one of the sky, in which the air 

temperatures is over  21
o
C; an acceptable insolation zone is the one with temperatures under 

8С. Plotting isotherms of these air temperatures on solar maps turns them into complex solar 

maps (Figure 2, c). 

To plot isotherms, it is sufficient to have the values of the average monthly air temperatures 

and the average daily amplitudes of their fluctuations for each month of the specific year. These 

data, as a rule, are given in the national standards for building climatology [7,8]. 

The minimum daily air temperature value is known to occurs approximately 15 minutes 

after sunrise, with maximum value being at 3:00 p.m. [9, 10]. 

In [11], there wasproposed a method for modeling the function of changing a periodic 

climatic parameter, which has one maximum and one minimum within the period, based on the 

values of its extrema by using sinusoidal functions. The function of changing the air 

temperature during the day, according to this method, has the form: 

 

   
 

 
     

 

 
 
          

      
                    

   
 

 
     

 

 
 
          

       
                    

   
 

 
     

 

 
 
          

      
                   

 

 

Figure. 1. Vitruvian Analemma. «Rudimenta Mathematica», Basel, 1531. 
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where A is average daily amplitude of average monthly air temperature, С; 

t is average monthly air temperature, С; 

Tmin – the time of the onset of the minimum air temperature during the day, which took 0.25 

hours after sunrise, hours. 

х – localtime, hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By using this formula for the 15th day of each month, it is possible to build a frame of 

the temperature surface as functions of the day of the year and the time of the day. After that the 

temperature surface is constructedby using interpolation. The isolines of temperatures for 8 and 

21 Сare located on it. These isolines are transfered to the solar map for the corresponding 

latitude of the region as result the complex solar maps are created. 

The Tmin value with a sufficient precision for practical needs can be determined with the 

appropriate solar map by using the formula: 

 

 

 

 

Figure. 2. The plotting of complex solar map for Kyiv 

 

а – surface of temperatures; b – isolines of temperatures; c – complex solar map 

- zone of unacceptable insolation;         - zone of acceptable insolation;            - 

zonethat is not taken into account in insolation calculations according to 

standards of Ukraine 

а) 

 

b) 

c) 
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                                                                (2) 

 

where Tsunrisei is sunrise time along the trajectory of the calculated month, hour; 

Tsunrisei+ 1 - time of sunrise along the trajectory for the next month after the calculating month, 

hour. 

For example, Figure 2 shows a considered construction of a complex solar map of Kyiv. 

Thesecalculations was made in Excel. 

Being a convenient graphical tool for determining geometric parameters of optimized 

SSD, complex maps do not allow determining their effectiveness although ness quantitatively. 

It is necessary to create solar energy maps for determining the Energy efficiency of the 

designed sun shading devices. Being further improvement of theconventional solar maps, such 

maps can be obtained by plotting 100 points on a solar map for a plane of the corresponding 

orientation, which are distributed over the map in accordance with the contribution of 

elementary sky areas to the irradiance of this plane (Figure 3). Each point gives 1% of the 

energy irradiance of a plane of a given orientation from a completely open sky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currently, the solar energy maps were created for all architectural and building climatic 

regions of Ukraine in accordance with [7] for eight orientations of building facades.  For this 

aim, representative cities were identified in each region: I district - Kyiv, II district - 

Zaporozhye, IIIa district - Ivano-Frankivsk, IIIb - Uzhgorod, IV and V - Simferopol. The data 

of the solar radiation under real cloud cover were taken from [7]. The missing data were 

obtained by using the soft “Atmospheric Radiation” [12]. Maps were constructed separately for 

the heating period and the overheating period for vertical planes of eight orientations: N, NE, E, 

 

Figure. 3. Energy solar map for a south-west facing facade in Kyiv 

(direct radiation, overheating period) 
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SE, S, SW, W, NW separately for direct and diffused solar radiation taking into account the real 

cloudiness of the sky. 

To determine heat gains on the solar energy map it is plotting a shadow mask of 

corresponding outdoor shading [6]. Those points that are not closed by the shadow mask 

determine total percent of energy gain to the surface in considering shading. Such calculations 

are made separately for direct and diffused radiation. 

The reflected radiation from each individual object can be considered as uniformly 

bright, and the brightness can be defined as the product of the radiant illumination of this 

surface by its albedo. 

Reducing shading coefficients for typical shading devises were calculated by using 

energy solar map (Figure 4) [13]. The coefficients take into account climatic features of various 

regions of Ukraine. This made it possible to compile the corresponding tables for the national 

application to GSU B  ENISO 13790 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At first it is necessary to determine the rational class (adjustable or stationary device) 

and the type of shading device, depending on the orientation when designing an SSD. For this 

purpose, corresponding diagrams have been made on the basis of complex solar maps (Figure 

5). 

 

 

 

Figure. 4. Types of shading considered in[11] 
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Then an optimized outdoor shading shadow mask is constructed on a complex solar 

map. The contour of the shadow mask should touch the overheating zone (Figure 6, a). 

Corresponding shadow goniometer (Figure 7) have been developed for drawing shadow masks 

SSD of general position to calculate angles of inclination of the guide lamellae 15, 30, 45 and 

60
o
 [12]. 

 

 

 

Figure. 5. Diagrams for selecting the type of SSD depending on the orientation of the window 

а – forKyiv; b – forSimferopol 

а) 

 

Figure. 6. The example of designing an optimized SSD 

а – construction ofshadowmask; b – determination of efficiency for the heating season 
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The resulting shadow mask applied to the solar energy map and the efficiency of the 

SSD is determined. In this case, the SSD completely blocks the sun's rays during the cooling 

period, and during the heating period it passes 97% of direct solar radiation (Figur 6, b). 

 

 

 

 

Similarly, the percentage of its passing through the SSD during heating and cooling 

periods is determined by imposing a shadow mask on energy solar maps for diffused radiation. 

 

4.Conclusions 

The proposed method for calculating energy efficiency of sun shading devices will provide 

engineers with the improved tool how to determine quickly the rationality of designed sun 

shading device and, if necessary, adjust its geometric parameters. This can significantly 

improve the energy efficiency in buildings. 

Theactualityis represented in the development of complex and energy solar maps for all 

regional centers of Ukraine and the creation of the national standard for the sunshading devices 

design. 

This method can be applied for similar solar maps development in other countries. 
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Figure. 7. Shadow goniometer for calculating the SSD of the general position of the 
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GÜNƏŞ ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ DƏNİZ SUYUNUN MEMBRAN 

DİSTİLLYASİYA ÜSULU İLƏ ŞİRİNLƏŞDİRİLMƏSİNİN SXEMİ VƏ HESABLAMA 

METODİKASI 

Məqalədə Xəzər dənizi suyunun şirinləşdirilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi 

ilə günəş enerjisinin hesabına membran distillyasiya üsulunun məsələləri tədqiq olunmuşdur. 

Membran distillyasiya üsulunun üstünlüklərindən biri olan alçaq potensiallı (40÷90
0
C) istiliklə 

işləmə xüsusiyyəti qeyd olunmuşdur. Şirinləşdirmə prosesində “Vladipor” markalı МФФК4 

membranlarını seçməktəklifolunmuşdur.Üçkonturlu texnoloji sxem qurulmuş və birbaşa 

kontaktlı membran distillyasiya üsulunun riyazi modeli işlənilmişdir.Tədqiqatlar sistemin riyazi 

modelininişlənilməsi və kompyuter simulyasiyası ilə aparılmışdır. Membranlar üzərində ərpin 

yaranmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Xəzər dənizi suyunun Na-kationlaşdırma üsulu ilə 

yumşaldılması nəzərdə tutulur. 

Açar sözlər:Şirinləşdirmə,Günəş enerjisi, Membran distillyasiyası, Riyazi model, 

Kompyuter simulyasiyası. 

 

Yer kürəsində əhalinin sayının artması, iqtisadi əlaqələrin inkişafı, iqlim şəraitinin 

dəyişməsi və bir sıra başqa səbəblər çox ölkələrdə şirin (içməli) suyun kəskin qıtlığına gətirir. 

Azərbaycan Respublikası üçün də, əsasən Abşeron yarımadasında bu problem kifayət qədər 

qabarıqdır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu problemi aradan qaldırmaq üçün dəniz və okean 

sularının şirinləşdirilməsi aktuallaşır.  

Müasir şirinləşdirmə texnologiyaları iki qrupa ayrılır: termiki və membran. Termiki 

şirinləşdirmə üsullarının əsas çatışmazlığı alınan məhsulun baha başa gəlməsidir ki, bu da 

enerji xərclərinin çox yüksək olması nəticəsində yaranır. Bununla yanaşı bu üsulların ekoloji 

cəhətdənzərəri yüksəkdir – istixana qazlarının və tullantı suların miqdarı çoxalır. Bütün bunları 

nəzərə alaraq qeyri-ənənəvi enerji mənbələrindən istifadə etməklə dəniz suyunun membran 

distillyasiya üsulu ilə şirinləşdirilməsi əlverişli hesab olunur və son 10÷15 ildir ki, elmin 

tədqiqat obyektinə çevrilib.  

Membran distillyasiyası (MD) – suyun şirinləşdirilməsi prosesidir – şirinləşdirilən isti 

su buxarının molekulları mikroməsaməli hidrofob membrandan keçərək soyuq tərəfə yönəlir 

[1]. Buna səbəb tərəflərdə temperatur düşküsü ilə yaranan su buxarının parsial təzyiqinin 

müxtəlifliyidir. Bu texnologiyanın əsas üstün cəhəti kimi alçaq potensiallı (40÷90
0
C) istilikdə 

işləyə bilməsini qeyd etmək vacibdir. Bu şərtləri ödəmək baxımından günəş enerjisindən 

istifadə məqsədə uyğundur.  

Bu gün üçün MD-nin dörd ayrı konfiqurasiyası məlumdur [2]:  

 Birbaşa kontaktlı MD; 

 Hava (maye) boşluqlu MD; 

 Kondensatı qazla soyudulan MD; 

 Vakuumlu MD. 

Hal-hazırda ən çox tədqiq olunan MD üsulu birbaşa kontaktlı konfiqurasiyalı variantdır.  
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Suyun MD üsulu ilə şirinləşdirilməsində əsas element hesab olunan membranlara 

qoyulan vacib tələb olnun hidrofobluğudur. Bununla yanaşı bir sıra digər tələblər də daxildir [3, 

4]:yüksək məsaməlik (>70÷80%); məsamələrin bərabər paylanması (0,1÷1,0 mkm həddində); 

istilikkeçiriciliyinin aşağı olması; aqressiv mühitlərdə yüksək termodayanıqlılıq; mexaniki 

möhkəmlik; minimal qalınlıq. Bu tələblərə cavab verən Rusiya istehsalı olan МФФ və МФФК 

markalı “Vladipor” membranlarından sənaye miqyasında istifadə son illər genişlənməkdədir. 

Bu membranların sınaqları 0,1N-lı KCl məhlulu ilə aparılmış və məhlula nisbətən yüksək 

selektivliyə (0,998) malik olduqları müəyyən edilmişdir [5, 6]. 

Qeyd etmək vacibdir ki, göstərilən membranlardan hər biri öz növbəsində müxtəlif 

markalara (МФФК14, МФФК2, МФФК4 və s.) ayrılır ki, bunların da kəskin parametr 

müxtəlifliyi mövcuddur. Bu səbəbdən fərqli məhlullar üçün qeyd olunan göstəriciləri 

dəqiqləşdirmək gələcəyin tədqiqat obyekti ola bilər. 

Cədvəl 1 

Membranların texnoloji göstəriciləri 

İstehsalçı 

şirkət 

Marka Material Qalınlıq, δ, 

mkm 

Məsamələrin 

radiusu, r, 

mkm 

Məsaməlik, 

ε, % 

Gelman TF-450 PTFE/PP 60 0,225 80 

Milipore Durapore PVDV 125 0,1 75 

Gore - PTFE 77 0,225 89 

Владипор МФФК-4 PTFE/PP 130 0,325 70 
 

Qeyd: PTFE – Politetrafloretilen, PP – Plipropilen, PVDV - Polivinildeneflorid 

Azərbaycanın təbii iqlimi günəş enerjisindən elektrik və istilik enerjilərinin alınması 

üçün geniş imkanlar açır [7]. Ədəbiyyat icmalının nəticələrinə görə illik şüalanma göstəriciləri 

140÷200(Vt∙saat)/m
2
həddində dəyişir. Bütün bunları nəzərə alaraq günəş enerjisindən istifadə 

etməklə membran distillyasiyası üsulu ilə dəniz suyunun şirinləşdirilməsi məsələnin həlli 

yollarından biri ola bilər. 

Bu tədqiqat işində dəniz suyunun membran distillyasiya qurğusunda şirinləşdirilməsi 

məqsədilə günəş enerjisindən istifadə etməklə qızdırılması tətbiq olunur.Xəzər dənizi suyunun 

şirinləşdirilmə prosesində əmələ gələn CaCO3 və CaSO4 ərplərinin qarşısının alınması üçün bu 

suyun Na-kationlaşdırma üsulu ilə yumşaldılması nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi dəniz 

suyunun Na-kationlaşdırılması texnologiyası professor H.Q.Feyziyev tərəfindən işlənilmiş və 

sənaye şəraitində öz səmərəliliyini təsdiq etmişdir [8]. 

 

Tədqiqat sxeminin iş prinsipi 

 

Təklif olunan sxemə görə(şəkil 1) dəniz suyu aşağıdakı mərhələlərdən keçir: 

şəffaflaşdırma, yumşaldılma və şirinləşdirmə. Şirinləşdirilmə sxeminin işi üçkonturlu sistem 

kimi tədqiq oluna bilər. Birinci konturda günəş enerjisindən istilik enerjisinin alınması, ikinci-

aralıq konturda istilik enerjisinin membran distillyasiya modulunda dövr edən bəsləyici suya 

ötürülməsi, üçüncü konturda isə alınan distillyatın (şirinləşdirilmiş su) soyudularaq dövr 

etdirilməsi. 
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Şək.1. Günəş enerjisindən istifadə etməklə dəniz suyunun membran distillyasiya üsulu 

ilə şirinləşdirilməsi sxemi: M – mexaniki süzgəc; Na – Na-kationit süzgəci; MDM – membran 

distillyasiyası modulu; İD – istilikdəyişdirici; DSY – distillyat soyuducusu; GK – günəş 

kollektoru; DS – dəniz suyu; D – distillyat; TS – tullantı su; T – turşu məhlul; TM – tullantı 

məhlul; 1,2,3,4 – nasoslar. 

 

Sistemə daxil olan dəniz suyu (DS) distillyat soyuducusundan (DSY) nasoslar (1 və 2) 

vasitəsilə keçərək turşulaşdırma (T) mərhələsindən sonra mexaniki süzgəcdə (M) 

şəffaflaşdırılır. Şəffaflaşdırılmış su Na-kationit süzgəcində (Na) yumşaldılaraq membran 

distillyasiya modulunun (MDM) bəslənməsinə verilir. Burada aralıq kontura daxil olan su 

istilikdəyişdiricidə (İD) günəş enerjisi hesabına 70
0
C temperaturadək qızdırılır və MDM-də 

şirinləşdirmə mərhələsindən keçir. Yumşaldılmış su MDM-dən sonra iki axına ayrılır: distillyat 

və tullantı məhlul (TM). Tullantı məhlul öz növbəsində iki hissəyə ayrılır, biri nasos (3) 

vasitəsilə yenidən ikinci-aralıq konturda dövr edir, ikincisi Na-kationit süzgəcinin 

regenerasiyasına sərf olunur. Məqsəd məhsuluhesab olunan distillyat nasos (4) ilə (DSY)-dan 

keçərək bir hissəsi membran modulunun soyuq tərəfinə, bir hissəsi də məqsədi üzrə istifadəyə 

göndərilir. 

 

Günəş enerjisi ilə suyun qızdırılması mərhələsininhesablama metodikası 

 

Dəniz suyunun qızdırılmasına tələb olunan istilik miqdarını təyin edək, kVtsaat: 

 

                               (1) 
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burada G – isti suyun sərfidir, G=0,5 m
3
/saat qəbul olunur; Cp – suyun xüsusi istilik tutumudur, 

Cp=1,161 kVt/kq
0
C; tis.su – isti suyun temperaturudur, tis.su=70

0
C; tsoy.su – soyuq suyun 

temperaturudur,        
   

=15
0
C;        

   
=5

0
C.Tələb olunan istiliyi əldə etmək üçün günəş 

kollektorlarını seçirik və onların səthinin sahəsini hesablayırıq. 

Qeyd edək ki, günəş enerjisi suyu bütün gün ərzində qızdırmağa malikdir. Havanın 

tutqun (buludlu) olmasını və ya suyun sərfinin daha yüksək ola bilməsini nəzərə alaraq su 

qızdırıcı boylerin həcmini tələb olunandan 2080% böyük götürmək lazımdır. Boylerdə suyun 

temperaturunu tələb olunandan yüksək götürmək daha əlverişlidir, çünki bu həm daha çox 

istiliyin akkumlyasiya olunmasına, həm də müxtəlif mikroorqanizmlərin inkişafının qarşısının 

alınmasına səbəb olur. 

Tələb olunan istiliyi əldə etmək məqsədilə “Buderus SKN 4.0” markalı günəş 

kollektorlarını seçirik. Kollektorun sənədlərində verilən məlumatlara görə: 

- bir kollektorun absorberinin sahəsi, F1=2,18 m
2
; 

- kollektorun optik f.i.ə., =0,77. 

“Buderus SKN 4.0” markalı kollektorlar hamardır və quraşdırılması şaquli və ya üfüqi 

aparılır. Əsasən damlarda müəyyən bucaq (35
0
) altında quraşdırılır və yüksək səmərəliliyə 

malikdir. Kollektorların bəzi texniki xarakteristikaları: 

- ümumi səthi: 2,37 m
2
; 

- şüa qəbul edən səthi:  2,25 m
2
; 

- şüa udan səthi: 2,18 m
2
; 

- absorberin həcmi: 0,92 ℓ; 

- çəkisi: 40 kq; 

- maksimal işçi temperaturu: 120
0
C; 

- maksimal işçi təzyiqi: 6 bar. 

Hesablamalarda günəşin orta aylıq şüalanma səviyyəsi tələb olunur. Azərbaycan 

Respublikasının bəzi regionlarında günəşin orta aylıq şüalanma səviyyəsi cədvəl 2-də 

verilmişdir 9. 

          Cədvəl 2 

Azərbaycanın regionlarında günəşin orta aylıq şüalanma səviyyəsi, kVtsaat/m
2
/gün 

Regionlar 

Aylar  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Artyom adası 1,52 2,03 3,45 5,02 6,59 7,0 7,26 6,63 4,65 2,97 1,80 1,33 

Bakı 1,56 1,72 3,09 4,45 6,33 6,92 6,76 5,98 3,65 2,81 1,61 1,33 

Şəmkir 2,24 2,86 4,26 4,36 5,01 5,39 5,24 5,25 4,08 3,18 2,36 1,96 

Gəncə 1,88 2,46 3,63 4,69 5,98 6,37 6,45 6,02 4,18 3,25 1,84 1,61 

Mingəçevir 1,52 2,13 3,22 4,65 6,08 6,58 6,63 6,03 4,16 2,99 1,66 1,27 

Naxçıvan  1,89 2,69 4,31 5,18 6,66 7,58 7,78 6,96 5,52 3,99 2,54 1,75 

 

Sistemdə istehsal olunan Q-nun miqdarı aşağıdakı düsturla təyin edilir, kVtsaat: 

                           (2) 

burada q – günəşin orta aylıq şüalanma səviyyəsidir, kVtsaat/m
2
/gün, cədvəl 2-dən qəbul 

olunur. Bakı şəhəri üçün q=3,87 kVtsaat/m
2
/gün; Fcəm – helium səthinin cəm sahəsidir, m

2
. 
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Sistemdə suyun qaynamasının qarşısını almaq məqsədilə hesablamalar adətən yay 

rejiminin orta maksimal şüalanma səviyyəsinə görə aparılır. Bizim respublikamız üçün bu may-

avqust aylarını əhatə edir və q=6,496 kVtsaat/m
2
/gün təşkil edir. 

Helium səthinin cəm sahəsini təyin edək, m
2
: 

    
   

                       (3) 

Günəş kollektorlarının tələb olunan sayı:  
 

                   (4) 

 

Membran distillyasiya qurğusunun riyazi modeli 

 

Tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi üçün ilkin olaraq modulun növünü, membranın 

markasını, isti və soyuq axınların hərəkət sxemini (düzaxınlı, əks-axınlı) və s. seçirik. Sonra 

modulun giriş və çıxışlarında axınların temperatur qiymətlərini qəbul edirik. Hesablamalar 

birbaşa kontaktlı membran distillyasiya prosesi üçün aparılır. 

Növbəti mərhələdə konstruktiv verilənlərdən lövhə və membranların arasındakı 

məsafəni, yəni kanalların qalınlığını (b, m) seçirik. Seçilmiş marka plyonka membranların enini 

bilərək (a1) işçi hissənin enini təyin edirik, m: 

                                                      (5) 

burada a2 – kənarlarda kipləşdiricilərin altında qalan hissənin enidir, m. 

Bu ölçüləri bildikdən sonra kanalların ekvivalent diametrlərini müəyyənləşdiririk, m: 

     
   

   
        (6) 

İsti və soyuq axınların orta temperatur qiyməti belə hesablanır, 
0
C: 

       
   

             

 
           (7) 

        
   

               

 
             (8) 

burada tis.1 və tis.2– uyğun olaraq modulun giriş və çıxışında isti axının (bəsləyici suyun) 

temperaturudur, 
0
C; tsoy.1 və tsoy.2– uyğun olaraq modulun giriş və çıxışında soyuq axının 

temperaturudur, 
0
C. 

Membran distillyasiya modulunun (MDM) çıxışında dəniz suyunun tərkibində duzların 

qatılaşma dərəcəsini qəbul edirik (k) və duzların kütlə payının orta qiymətini təyin edirik, 

kq/kq: 

                                 (9) 

burada xg və xç – uyğun olaraq dəniz suyunun MDM-in giriş və çıxışında duzların kütlə payıdır, 

kq/kq. 

Qeyd edək ki, dəniz suyunun ilkin (girişdə) konsentrasiyası (Sg) məlum olduğundan 

MDM-nin çıxışında konsentrasiyanı (Sç) belə hesablayırıq, q/dm
3
: 

                      (10)  

Buradan MDM-in giriş və çıxışında dəniz suyunun tərkibindəki duzların kütlə payını aşağıdakı 

kimi təyin edirik, kq/kq: 

                             (11) 

                           (12) 

burada is.1və is.2– uyğun olaraq dəniz suyunun modulun giriş və çıxışında sıxlığıdır, kq/m
3
: 
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 -    

           
            (13) 

                   
 -    

           
                 (14) 

burada     
  və     

  – uyğun olaraq modulun girişində,     
  və     

  – çıxışında suyun 

konsentrasiyasından asılı olaraq düzəliş əmsallarıdır. 

    
                       (15) 

    
                                    (16) 

    
                                    (17) 

    
       

        
                     (18) 

(11) və (12)-dan duzların kütlə payının orta qiymətini təyin edək, kq/kq: 

               (19) 

MDM-in dəniz suyuna görə maddi balans tənliyindən qurğunun girişində isti su axınının 

sərfini (Gis1) təyin edək, kq/san: 

                      (20) 

Buradan MDM-in çıxışında qatılaşmış dəniz suyunun sərfi belə təyin olunur, kq/san: 

                  (21) 

MDM-dən keçən dəniz suyunun sərfinin orta qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır, kq/san: 

   
                     (22) 

Bu suyun sıxlığının orta qiyməti, kq/m
3
: 

   
                    (23) 

(22) və (23) düsturlarının köməkliyi ilə isti axının orta həcmi sərfi belə təyin olunur, m
3
/san: 

       
     

               (24) 

Soyuq axının həcmi sərfini isti axının həcmi sərfinə bərabər qəbul edirik, yəni Vsoy=Vis. 

Ədəbiyyat 10-də verilən göstərişlərə əsasən isti və soyuq axınların sürətlərini bərabər qəbul 

edə bilərik -                        və paralel işləyən kanalların sayını təyin edək: 

         
   

      
 

    

       
    (25) 

burada fk=ab – isti və soyuq kanalların en kəsik sahəsi, m
2
. 

Ədəbiyyat 10-də verilən nəticələrə əsaslanaraq hesablamanın birinci yaxınlaşmasında 

membranlardan keçən buxar axınının sıxlığını (J0, kq/(m
2
san)) qəbul edərək bütün 

membranların səthinin ümumi sahəsini təyin edirik, m
2
. 

                 (26) 

Membranın işçi səthinin hündürlüyünü (H, m) qəbul edərək işçi səthin sahəsini belə 

hesablayaq, m
2
. 

                (27) 

İstilikötürmə əmsallarını (αis və αsoy) hesablamaq üçün vacib olan oxşarlıq kriteriyalarını 

təyin edək: 

                 
     

       (28) 

                    
      

       (29) 

                  
                 (30) 

                    
                  (31) 

               
         

    
    (32) 

                 
          

    
    (33) 
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burada    
   və     

   – uyğun olaraq isti və soyuq suların orta dinamik özlülüyü: 

   
                 

                   (34) 

    
                  

                            (35) 

   
   və     

   – uyğun olaraq isti və soyuq suların orta sıxlığı, kq/m
3
: 

   
   düstur (23)-dən 

    
                 

   
 
     

                     (36) 

Buradan  

                           (37) 

                                (38) 

burada λis və λsoy – uyğun olaraq isti və soyuq suların istilikötürməsidir, Vt/(m
0
C). 

                
               

                 (39) 

                  
   

 
            

                  (40) 

                  

                     

Membranın istilikötürmə əmsalı belə təyin olunur, Vt/(m
2
K): 

        

burada Km – membranın istilikötürmə əmsalı, Vt/(m
0
C);  - membranın qalınlığı, mkm (cədvəl 

1-dən qəbul edirik). 

Buradan membranın isti və soyuq səthlərində (uyğun olaraq tis və tsoy) temperaturu təyin 

edək, 
0
C: 

    
        

   
   
    

    
           

       

         
   
    

     (41) 

     
       

   
    

   
     

             
       

          
    

   

     (42) 

burada    
      

       ;     
       

       ; r0 – membranın isti tərəfinin orta 

temperaturunda gizli buxarlanma istiliyi, kC/kq. 

Membranın isti və soyuq tərəflərində ayrı-ayrılıqda gizli buxarlanma temperaturu uyğun 

olaraq belə tapılır, kC/kq: 

                 
                          (43) 

                   
                (44) 

              
                                   (45) 

burada   
       

       
     . 

(41) və (42) düsturlarından orta temperaturu təyin edirik, 
0
K: 

        
       

                (46) 

Membranın isti və soyuq səthlərində buxarın doyma xətdə təzyiqini Antuan tənliyində 

hesablayırıq, Pa 11: 

                               
                          (47) 

                                 
                (48) 

Membranın məsamələrindəki ümumi təzyiqin diffuziya əmsalına hasilini belə təyin 

edirik, PD, m
2
/san: 
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                            (49) 

Membranın keçicilik əmsalını (BM) – membranın texnoloji göstəricilərini və 

membrandan su buxarının diffuziyasını nəzərə alan analitik asılılıqlar təyin edir 10, 

kq/(m
2
sanPa): 

    
   

   
  

     

  
 
   

 
  

 
 
  

  
 
    

 
 
  

     (50) 

burada  - membranın məsamələrinin nahamarlığı, payla;       (cədvəl 1-dən); R – 

universal qaz sabiti, C/(qmolK); M – suyun molyar kütləsi, mq/mol;Pa – məsamələrdə 

havanın təzyiqi (atmosfer təzyiqə bərabər götürülür), Pa;  r – məsamələrin radiusu, sm (cədvəl 

1-dən). 

Buradakı buxar axınının orta sıxlığını hesablayırıq10, kq/(m
2
san): 

                   (51) 

/J1 – J0/ qiyməti buraxıla biləndən yüksək olduğu halda J-nin orta qiymətinə görə:   
   

          (26)÷ (51) düsturları əsasında ikinci yaxınlaşmanın hesablamaları (J2) aparılır. 

Sonra   
      

         – qiyməti J2-dən 10% fərqlənirsə, onu son nəticə kimi qəbul edirik. 

Bu kəmiyyətə görə membranların səthinin ümumi sahəsi və quraşdırılmış membranların sayı 

təyin olunur: 

   
    

  
  ;      

 

   
                (52) 

 

Tədqiqatların nəticələrinin təhlili 

Tədqiqatlara membran distillyasiya üsulunda istifadə olunan membranların qalınlıq, 

məsamələrin radiusu və məsaməlik (cədvəl 1) kimi texniki göstəricilərinin müqayisəvi təhlili 

ilə başlanılmış və МФФК4 markalı membranlara üstünlük verilmişdir. Hesablamalarda 

modulun giriş və çıxışlarında bəsləyici suyun temperaturlarını sabit saxlamaqla girişdə 

tis1=80
0
C, çıxışda tis2=30

0
C qəbul olunmuşdur. MDM-in çıxışında distillyatın temperaturu 

tdis2=40÷70
0
C həddində dəyişir və düstur (50) ilə membranın keçicilik əmsalı (BM) hesablanır. 

Qrafikdən göründüyü kimi, MDM-in çıxışında distillyatın temperatur (tdis2) artdıqca 

distillyatın xüsusi sərfi (buxar axınının orta sıxlığı) – J1 – 33 kq/(m
2
∙san)-dən 15 kq/(m

2
∙san)-

dək azalır. Bu da membran səthinin isti və soyuq tərəflərində temperatur fərqinin azalması ilə 

izah olunur (şəkil 2). Elə bu səbəbdən də membran səthinin xüsusi sahəsi (f) iki dəfə, MDM-in 

f.i.ə.-ı (ηMDM) isə 10%-dən 66,4 %-dək artır. 
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Şəkil 2. Membran distillyasiya modulunun çıxışında distillyatın temperaturunun buxar 

axınının sıxlığına (1), membran səthinin xüsusi sahəsinə (2) vəprosesin f.i.ə.-na (3) təsiri 

qrafiki 

 

MDM-in bəsləyici suyunun duzluluğunun yuxarıda qeyd olunan kəmiyyətlərə təsiri 

qrafiki şəkil 3-də verilmişdir. Buradan göründüyü kimi, bəsləyici su olan Xəzər dənizi suyunun 

duzluluğunun 10÷30 q/dm
3
 həddində dəyişməsi çıxış göstəricilərinə az təsir edir. Belə ki, 

distillyatın xüsusi sərfi ~7% azalır, elə bir bu qədər də membran səthinin xüsusi sahəsi artır, 

ηMDM isə praktiki olaraq dəyişməz qalır – 67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3. MDM-in bəsləyici suyunun duzluluğunun buxar axınının sıxlığına (1), membran 

səthinin xüsusi sahəsinə (2) və prosesin f.i.ə.-na (3) təsiri qrafiki 
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Şəkil 4-dən göründüyü kimi, ikinci-aralıq konturda bəsləyici suyun duzluluğunun 

10÷30 q/dm
3
 həddində dəyişməsi distillyatın konversiyasının (βMDM) 75%-dək artmasına səbəb 

olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4. MDM-in bəsləyici suyunun duzluluğunun distillyatın konversiyasına (1) və xüsusi enerji 

sərfinə (2) təsiri qrafiki 

 

Nəticə 

Aparılan tədqiqatlardan göründüyü kimi günəş enerjisindən istifadə etməklə dəniz 

suyunun membran distillyasiya üsulu ilə şirinləşdirilməsi prosesinin səmərəliliyini artırmaq 

olar. Dəniz suyunun membran distillyasiya üsulu ilə şirinləşdirmə mərhələsinin riyazi modeli 

birbaşa kontaktlı konfiqurasiyalı variant üçün qurulmuş və üçkonturlu texnoloji sxem təklif 

olunmuşdur. Şirinləşdirmə mərhələsində МФФК4 markalı “Vladipor” membranlarına üstünlük 

verilmişdir. Təyin olunmuşdur ki, Xəzər dənizinin suyunun 30 q/dm
3
-dək duzluluğunda MDM-

in ərpsiz iş rejimini təmin etmək və alınan distilyatın konversiyasını 75%-dək artırmaq 

mümkündür. 
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The article examines the issues of the membrane distillation method using solar energy 

in order to increase the efficiency of desalination of the water of the Caspian Sea. It was noted 

that one of the main advantages of the membrane distillation method is the ability to use low-

potential (40÷90
0
C) heat. In the process of desalination, it is proposed to choose MFFK4 

“Vladipor” membranes. A three-circuit technological scheme was constructed and a 

mathematical model of the method of membrane distillation with direct contact was developed. 

The studies were carried out by the method of computer simulation of the mathematical model 

http://net220.ru/polernye_stati/solnechnaya_radiaciya_tabliey_insolyacii
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of the system. In order to prevent the formation of scale on the membranes, it is planned to 

soften the water of the Caspian Sea using the Na-cation exchange method. 

 

 

СХЕМА ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ МЕМБРАННОЙ 

ДИСТИЛЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ И 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

Д.ф.п.т., ассистент Ахмедова Д.А., магистрант Аббасов В.В. 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 

 

Ключевые слова:Опреснение, Солнечная энергия, Мембранная дистилляция, 

Математическая модель, Компьютерная симуляция. 

 

В статье исследуются вопросы метода мембранной дистилляции с 

использованием солнечной энергии, с целью повышения эффективности опреснения 

воды Каспийского моря. Было отмечено, что одним из главных преимуществ метода 

мембранной дистилляции является возможность использования низкопотенциального 

(40÷90
0
С) тепла. В процессе опреснения предлагается выбиратьмембраны «Владипор» 

марки МФФК4. Построена трехконтурная технологическая схема и разработана 

математическая модель метода мембранной дистилляции с прямым контактом. 

Исследования выполнены методом компьютерной симуляции математической модели 

системы. С целью предотвращения образования накипи на мембранах 

предусматривается умягчение воды Каспийского моряNa-катионитным методом. 
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BÖLMƏ-2 

ENERJİQORUYUCU İNNOVASİYALARIN 

ÇOXSƏVİYYƏLİİDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİ 

 

 

SECTION-2 

MULTILEVEL MANAGEMENT SYSTEM FOR ENERGY-SAVING 

INNOVATIONS 
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regulation,  

İstiliyin nəql edilməsini təmin edən istilik şəbəkəıləri istilik mənbələrinin yerləşmə 

məsafəsindən asıllı olaraq mürəkkəb mühəndis sisteminin tərkib hissəsini təşkil edir. İstilik 

daşınmasının qapalı konturda baş verdiyindən kifayyət qədər xarici və daxili təsirlərə, 

gərginliklərə məruz qalır və sistemin işi pozulur. 

İstilik şəbəkələrində  çirklənmiş suyun tərkibi tələb edilən normalara uyğun gəlmədikdə 

onu emal edərək sistemə daxil edirlər. Sistemə verilən əlavə su istilik daşıyıcısı kimi istilik 

sistemlərində normalaşdırımış tərkibə malik olmalıdır. Bunun üçün su hazırlayıcı qurğulardan 

istifadə edirlər. Müxtəlif emal üsulları mövcud olduğundan istilik şəbəkələri üçün su 

hazırlığında suyun kimyəvi üsulla enal edilməsinə üsulundan geniş istifadə edilir. Mövcud 

qurğularda, emal edilən suyun tərkibindən parçalanan hidrokarbonat ionları müqabilində 

kalsium və maqnezium ionları udulub, adsorbsiya edilir. Desorbsiya edilən kationlar işlənmiş 

regenerasiya məhlullarının tərkibinə keçir və  su hövzələrinə axıdılır. Axıntıların tərkibində 

olan duzların miqdarı şirin su hövzələrindəki suyun duzluluğundan çox olduğundan onları 

çirkləndirir. Ətraf mühitin mühafizəsi üçün tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq su 

hövzələrinin duzluluğunun artımı gündən-günə artmaqda davam edir.  

 Su hövzələrinə əsas duzdaşıyıcılardan biri hesab edilən su hazırlaycjı ionit qurğularının 

axıntı sularını duru və qatı olmaq şərti ilə iki hissəyə bölmək olar. Duru hissə maneəsiz, 

texnoloji sistemdə təkrar istifadə oluna bilər, yaxud duzluluğu ilkin suyun duzluluğundan artıq 

olmaması şərtini ödəməklə su hövzələrinə atıla bilər. Qatı hissə isə məlum sxem üzrə quru duz 

halına qədər emal edilib-buxarlandırıldıqdan sonra şlam yığıcılara toplanmalıdır. Lakin bu 

sxem çoxlu kapital xərcləri tələb edir və ona görə də geniş tətbiqini tapa bilmir. Yüksək 

qatılığlı axıntı sularının emalının adı çəkilən və ənənəvi sayılan sxeminin çatışmamazlıqları 

sırasına, həmçinin reagentlərdən istifadə və alınan çöküntülərin qeyri-birjinsliyi də daxildir. 

Qeyd edilən çatışmamazlıqları, son illər AzİMU-da təklif olunan istilik şəbəkələrinin su 

hazırlığına aid texnoloji üsullar aradan qaldırmağa imkan verir.  

 Bu texnoloji üsullar “natamam” regenerasiya rejimində işləyən hidrogen-kationit 

süzgəclərinin işlənmiş sulfat məhlullarının qatı hissəsindən  az  həll  olan gipsi reagentsiz 

bircins çöküntü şəklində ayırmaqla yanaşı, axıntı sularının tsikldə tam istifadəsini təmin edir. 

Lakin həmin texnoloji üsullarda regenerasiya prosesində istifadə edilən sulfat turşusunun bir 

qismi kationitdə lüzumsuz tutulan maqnezium ionlarının desorbsiyasına sərf olunması, onun 

desorbsiyası zəruri olan kalsium ionlarına nəzərən sərf mislini artırır, kationitin faydalı istifadə 
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edilən mübadilə tutumunu və xüsusi su hasilatını azaldır. Ona görə də emal prosesində 

parçalanan hidrokarbonat ionlarına ekvivalent miqdarda kalsium ionlarının tutulmasını, onun 

stexiometrik miqdar sulfat turşusu ilə desorbsiyasını və reagentsiz, bircins gips birləşməsi 

şəklində çökməsini təmin edən axıntısız  hidrogen-kationlaşma proseslərinin işlənməsi aktual 

məsələdir.  

 

 

Görülən işin əsas məqsədi istilik şəbəkələri üçün əlavə su hazırlanmasının səmərəli 

üsullarının işlənməsidir. Prosesin yüksək səmərəsini “natamam” regenerasiyalı hidrogen 

kationlaşmada yalnız kalsium ionlarının tutulmasını və onun stexiometrik miqdarda sulfat 

turşusu ilə desorbsiya edilməsini, kationitin kalsium ionlarına  görə mübadilə tutumunun və 

xüsusi su hasilatının yüksəlişini, işlənmiş regenerasiya məhlulunun qatı hissəsi az həll olan 

gipsdən təmizləndikdən sonra təkrar regenerasiya prosesində istifadəsini təmin edir.  

Aparılan maqnezium ionlarının bərpası, regenerasiya məhluluna əlavə maqnezium ionları 

daxiletmə zərurəti yaradır. Əlavə maqenzium ionlarının sistemə daxil edilməsi, ya gətirilən 

maqnezium duzları (əsasən sulfat duzu), ya da sulfat turşusunun çıxarılan kalsium ionlarına 

nəzarət sərf mislinin artırılması hesabına mümkün ola bilər ki, onlarında hər ikisi işlənmiş 

texnoloji üsulun əsas şərtini - xaricedilən kalsium ionlarına sərf edilən regenerantın 

minimalaşdırılması şərtini təmin etmədiyi üçün məqbul hesab edilə bilməz. Ona görə sistemdən 

kənarlaşdırılan işlənmiş məhlul həcminin azaldılması yolu ilə regenerasiya məhlulundakı 

maqnezium ionlarının itkisini məhdudlaşdırılması daha mötəbər sayıla bilər.Bunula da, 

gətirilən reagentlərdən yalnız sulfat turşusu istifadə etməklə “natamam” regenerasiyalı 

hidrogen-kationlaşmada onun ekvivalent miqdar kalsium ionları desorbsiya etməsi praktiki 

olaraq təmin edilmiş olar.  

 Qeyd etmək olar ki, prosesin səmərəli gedişi mübadilə tutumu tükənmiş süzgəcə verilən 
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işlənmiş məhlulunun tərkibində toplaşmış maqnezium ionlarının və ona qarışdırılan sulfat 

turşusunun miqdarı ilə qatılığından və həmçinin sulfat turşusunun qarışdarma anından asılı 

olacaqdır. Mübadilə tutumu tükənmiş kationitin maqnezium sulfatla regenerasiya prosesinin 

tədqiqi (şək.1) onun xüsusi sərfinin 45 kq/m
3
, qatılığının isə 100 mq-ekv/dm

3
 saxlanmasının 

daha əlverişli olduğunu müəyyən etmişdir. Bunu nəzərə alaraq regenerasiya prosesində iştirak 

edən maqenizum ionlarının miqdarı və qatılığını qeyd  edilən  səviyyədə saxlamaqla, ona 

qarışdırılan sulfat turşusunun qarışdırılma anının və davam müddətini variasiya etməklə 

aşağıda şərh edilən tədqiqatlar aparılmışdır. Ayrı-ayrı təcrübələrdə işləmiş məhlula verilən 

sulfat turşusunun davam müddəti turşunun miqdarı və qatılığı ilə tənzimlənmişdir. Təcrübələr 4 

mərhələdə və tələb edilən edilən  metodika üzrə aparılmşdır.  

           Codluq ionlarının təyini ilə yanaşı süzgəci tərk edən məhlul hissələrinin qələvi və ya turş 

mühitə malik olması da yoxlanılmışdır. Süzüntüdə sonuncu praktiki olaraq müşahidə 

edilməmişdir. Yəni regenerasiyaya verilən sulfat turşusu  kationitdə tam mənimsənilməmişdir. 

İzlənən regenerasiya prosesinin çıxış əyriləri şək. 2 a-da verilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.2a-dan göründüyü kimi prosesin əvvəlində süzgəci tərk edən işlənmiş məhlulun 

tərkibində codluq ionlarının ümumi, eləcə də ionların kalsium və maqnezium təşkil  

edicilərinin qiymətləri intensiv olaraq artır. Sonra codluq ionlarının ümumi qatılığı öz 

maksiumal qiymətinə yetişərək sabitləşir və regenerasiya məhlulu verilib qurtaranadək  
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praktiki olaraq dəyişməz qalır. Yuma əməliyyatının başlanğıcında da o, öz maksimum 

qiymətini müəyyən müddət saxlayır və sonra isə intensiv olaraq azalır.  

 Regenerasiya prosesinin qurulmuş çıxış əyrilərindən  (şək.2a) və müvafiq formulalardan 

istifadə edərək proses boyu desorbsiya olunan kalsium ilə mənimsənilən hidrogen və 

maqnezium ionlarının mübadilə tutumları ilə ifadə edilmiş miqdarlarının, sərf edilən hidrogen 

və maqnezium ionlarının ümumi miqdarından (gH+Mg, kq/m
3
) asılı olaraq dəyişmə qrafikləri 

qurulmuşdur (şək. 2b) 

 Şəkildən (2b) göründüyü kimi, regenerasiyaya verilən məhlulda hidrogen və 

maqnezium ionlarının qatılıqlarının xeyli fərqli (SH : Smg = 1 : 4 ) olmasına baxmayaraq, onlar 

prosesin əvvəlində praktiki olaraq eyni miqdarda və düz xətt qanunu ilə mənimsənilir.  

Tədqiqat  zamanı əldə edilmiş nəticələrə əsasən  demək olar ki, sulfat turşusunun 

regenerasiya prosesinə calsim və maqnezium tərkibli axıntılarla birgə verilməsi daha 

münasibdir. Məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı konkret məsələlər qoyulmuş və həll 

edilmişdir:  

 Regenerasiya məhlulu kimi maqnezium duzundan istifadə etməklə süzgəcin  maqny 

formasına çevrilməsi prosesinin tədqiqi;  

 Regenerasiyaedic sulfat turşusunun bilavasitə tərkibində maqnezium ionları olan 

işlənmiş məhlulda hazırlanması ilə “natamam” regenerasiya üsulunun işlənməsi;  

 Regenerasiya prosesində təkrar istifadə edilən işlənmiş məhlula qarışdırılan sulfat 

turşusunun daxil edilməsinin daha əlverişli anının müəyyənləşdirilməsi;  

 Tədqiqatın nətijələrinə əsaslanan əlavə su yumşaltma hazırlığının texnoloj sxemlərinin 

işlənməsi 
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Xülasə 

İstilik şəbəkələri vasitəsilə nəql edilən enerji daşıyıcıları təlabatçılara itkisiz və ən qısa 

yolla zamanında daşınmasını təmin edən texnoıoji sxemlərin işlənməsi  müasir istilik 

sistemləri sahəsində məşğul olan alim və mütəxəsislərin, mühəndislərin qarşılarına qoyulan 

vacib məsələlərdən biridir. 
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Abstract: 

                The development of technological schemes that ensure the timely transportation of 

energy carriers transported through heating networks to consumers without loss and in the 

shortest possible time is one of the important issues facing scientists and specialists in the 

field of modern heating systems. 
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Neft-qaz sənayesində texniki tənzimlənmənin təkmilləşdirilməsi yolları 

 

Xülasə 

Müasir dünyada iqtisadi inkişafın mühüm vektorlarından biri kimi insanın təsərrüfat və 

digər fəaliyyətlərinin neqativ nəticələrinin minimuma endirilməsi çıxış edir. Bundan irəli 

gələrək, yüksək inkişaf etmiş ölkələr məhsulların hazırlanmasına məcburi və könüllü tələblər 

qoyur və silsilə tədbirlər həyata keçirirlər. Bu istiqamətdə dövlətin zəruri tənzimləyici 

fəaliyyətiməcburi tələblərin müəyyənləşdirilməsi, onların düzgün yerinə yetirilməsi və 

sanksiyaların tətbiqi kimi vəzifələri əhatə edir. Bütün bu proseslər isə texniki tənzimləmə 

vasitəsi ilə həyata keçirilir. Texniki tənzimləmə prosesləri neft-qaz sənayesində də 

özünəməxsus rol oynayır. Bu baxımdan tədqiqat işləməsində neft-qaz sənayesində texniki 

tənzimlənmənin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi yollarının müəyyən edilməsi ön plana 

çıxarılır. 
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Açar sözlər:iqtisadi artım, neft-qaz sənayesi, texniki tənzimləmə, standartlaşma, 

uyğunluğun qiymətləndirilməsi. 

Texniki tənzimləmə institutunun rolu və əhəmiyyəti müasir dünyada damalı olaraq 

yüksəlməkdədir. Texniki tənzimləmə məhsul istehsalının keyfiyyətini və təhlükəsizliyini təmin 

etməklə yanaşı, iqtisadi artımı da davamlı stimullaşdırmaq gücündədir. İqtisadiyyatın bütün 

sahələrində olduğu kimi, neft-qaz sənayesində dətexniki tənzimləmə təsirini 

genişləndirməkdədir. Bu baxımdan tədqiqat işləməsində neft-qaz sənayesində texniki 

tənzimlənmənin rolu və əhəmiyyəti ön plana çıxarılır.Statistika göstərir ki, təhlükəli 

məhsulların istifadəsi zamanı sağlamlığa ciddi ziyan vurulması hallarının sayı hələ də kifayət 

qədər böyük olaraq qalır. Avropa İttifaqında fəaliyyət göstərən “Təhlükəli qeyri-ərzaq malları 

haqqında sürətli bildiriş sistemi”nin (The rapid alert system for dangerous non-food products) 

məlumatına görə, Avropa Komissiyası hər gün özünün milli orqanlarından bazarlarda aşkar 

edilmiş təhlükəli məhsullar haqqında xəbərdarlıqlar alır. Texniki tənzimləmə məsələləri dünya 

ictimaiyyəti üçün bir prinsip olaraq Dünya Ticarət Təşkilatının da ən mühüm sənədləri 

sırasında yer alır. Onun bu məqsədləri tənzimləyən “Ticarətdə Texniki Maneələrə dair 

Saziş”ində (“TBT Sazişi”) beynəlxalq ticarətdə artıq maneələrin yaradılmasının yolverilməzliyi 

şərti qoyulmuş və“technical regulation” (texniki tənzimləmə) termini tətbiq edilmişdir. Texniki 

tənzimləmə məsələləri bir sıra digər ölkələrin normativ-huquqi aktlarında, o cümlədən 

Azərbaycan qanunvericiliyində də geniş əksini tapır. Bu istiqamətdə bütün məsələlər 2019-cu 

ildə qəbul olunmuş “Texniki tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunundan 

başlanğıc alır. 

Vurğulanmalıdır ki, texniki tənzimləmə dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin həyata 

keçirilməsi üçün hüquqi alətlərdən istifadəni nəzərdə tutan idarəetmənin bir növüdür. Onun 

aksioloji əsasları milli bazarın dünya iqtisadi sisteminə maksimum inteqrasiyasına və məhsullar 

üçün məcburi tələblərin beynəlxalq norma və qaydalara uyğunlaşdırılmasının təmin edilməsinə 

yönəldilmişdir. Bu isə nəticəvi olaraq dövlətin iqtisadi böyüməsini nəzərdə tutur. İqtisadiyyat 

çevrəsində texniki tənzimləməyə həmçinin informasiya asimmetriyası kimi və eyni zamanda, 

xarici təsirlərlə bağlı klassik bazar uğursuzluqlarına bir reaksiya kimi də baxılır. 

Texniki tənzimləmə geniş aspektdə məhsula olan tələblərin məcburi və könüllülük 

əsasında tətbiqinin müəyyən edilməsi və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində hüquqi 

münasibətləri ehtiva edir. Bu elementlərin birincisi məhsullar üçün texniki reqlamentlərin 

qəbulu və tətbiqi ilə həyata keçirilir. İkincisi standartlaşdırmanı əhatə edir. Üçüncü isə 

sertifikatlaşdırma və uyğunluq bəyannaməsi yolu ilə həyata keçirilir.Texniki tənzimləmə eyni 

zamanda, daxili bazarın tənzimlənməsi vəxarici ticarətin inkişafı üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması kimi iki kompleks məsələnin həlli üçün də bir əsasdır. 

Son bir neçə onillik ərzində texniki tənzimləmənin neft-qaz sənayesində də kəskin 

yüksəlişi nəzərə çarpır. Materialların təhlili göstərir ki, ümumi kontekstdə neft-qaz sənayesində 

texniki tənzimləmə siyasəti texniki, texnoloji və ekoloji təhlükəsizliyi əhatə etməlidir. O, bütün 

adekvat sahələrdə texniki tənzimləmə üzrə vahid mexanizmin formalaşdırılmasını, təsərrüfat 

subyektlərinin fəaliyyətinin müxtəlif seqmentlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin vətəşkilatların 

təhlükəsiz işini təmin edən ümumi və məxsusi prinsiplərini birləşdirməlidir. Bütün bunların 

hüquqi təminatları və iqtisadi istiqamətləri vahid konseptual sənəddə öz əksini tapmalıdır. Belə 

bir konsepsiya hazırlanarkən sistemin işləməsi və davamlı inkişafı üçün aşağıdakı müvafiq 

şərtlər müəyyənləşdirilmişdir: 
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- mövcud texnoloji və obyekt bölgüsünü, o cümlədən fasiləsizliyi təmin etmək üçün tam 

və dəqiq səciyyələndirmə; 

- texniki tənzimləmə sisteminin elementlərinin seçilməsi, obyektlərin təhlükə dərəcələri 

və habelə onların milli, regional və ya korporativ səviyyədə texnoloji komplekslərə 

inteqrasiyasına uyğunluğu; 

- tarazlığın qorunub saxlanılmasında sənayenin aktual problemləri ilə texniki 

tənzimləmənin əlaqəli olması; 

- karbohidrogen ehtiyatlarının səmərəli istifadəsinə və resurs qənaətinə yönəlmiş 

mexanizmlərin stimullaşdırılması; 

- tikinti, mədən və nəqliyyat şəraitinin mürəkkəbləşməsində meyllərin, habelə geoloji və 

iqlim şəraitinin müxtəlifliyinin və bölgələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin nəzərə alınması; 

- investorların (xarici ölkələr də daxil olmaqla), fəaliyyət göstərən təşkilatların və 

ərazilərin (sosial və iqtisadi inkişaf, sənaye və ekoloji təhlükəsizlik) şəffaf əlaqələrinin və 

maraqlar balansının təmin edilməsi; 

- yataqların ömrünün müxtəlif dövrlərində təhlükə və risklərin təbiətindəki 

dəyişikliklərin,  “obyektlərin texniki vəziyyətinə görə istismarına” keçmə ehtimalının və 

məqsədəuyğunluğunun nəzərə alınması. 

Reallıq belədir ki, ölkə oriyentasiyasından asılı olmayaraqneft-qaz sənayesində texniki 

tənzimləmə sistemi beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla, mövcud normativ-hüquqi və texniki 

təminat bazası əsasında formalaşmalıdır. Burada Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı - ISO 

başda olmaqla, dünyəvi və qabaqcıl standartların, həmçinin Amerika milli institutuları API və 

ANSI-nin tələb və təcrübəsi nəzərə alınmalıdır. Bununla belə, həmçinin geniş spektrdə neft-qaz 

sənayesində texniki tənzimləmə sisteminin dövlət orqanlarının və şirkətlərin maraq balansı və 

tərəfdaşlığı üzərində qurulmasını nəzərə alaraq, həmin balansa nəzarət edən və onu dəstəkləyən 

daim fəaliyyət göstərən mexanizmlər işlənməli və konkret olaraq müvafiq işçi şura 

yaradılmalıdır.Belə bir şura isə öz növbəsində maraqlar balansının dəstəklənməsinə yönəlmiş 

müstəqil ekspertizaların və təhlili işləmələrin sifarişçisi kimi çıxış etmək imkanına malik 

olmalıdır.Onun fəaliyyətinin mühüm hissəsini isə bütün qeyd olunanlarla yanaşı, texniki 

tənzimlənmə sahəsində aparılacaq dərin islahatın və işlənəcək müvafiq konsepsiyanın 

hazırlanması təşkil etməlidir. 
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Пути совершенствования технического регулирования в нефтегазовой отрасли 

Aннотация 

Одним из важных векторов экономического развития в современном мире является 

минимизация негативных последствий хозяйственной и иной деятельности человека. 

Поэтому высокоразвитые страны вводят обязательные и добровольные требования к 

разработке продуктов и осуществляют ряд мер. Необходимая регулирующая 

деятельность государства в этом направлении включает определение обязательных 

требований, их надлежащее выполнение и применение санкций. Все эти процессы 

проходят через технический регламент. Процессы технического регулирования также 

играют особую роль в нефтегазовой отрасли. В связи с этим основное внимание в 

исследовании уделяется анализу технического регулирования в нефтегазовой отрасли и 

выявлению путей его совершенствования. 

Ключевые слова:экономический рост, нефтегазовая отрасль, техническое 

регулирование, стандартизация, оценка соответствия. 
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Ways to improve technical regulation in the oil and gas industry 

Abstract 

One of the important vectors of economic development in the modern world is the 

minimization of the negative consequences of human economic and other activities. Therefore, 

highly developed countries impose mandatory and voluntary requirements on the development 

of products and implement a series of measures. Necessary regulatory activities of the state in 

this direction include the definition of mandatory requirements, their proper implementation 

and the application of sanctions. All these processes are carried out through technical 

regulation. Technical regulation processes also play a special role in the oil and gas industry. In 
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this regard, the research focuses on the analysis of technical regulation in the oil and gas 

industry and the identification of ways to improve it. 

Key words:economic growth, oil and gas industry, technical regulation, standardization, 

conformity assessment. 
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HARDWARE METHOD FOR CONTROLLING THE OPERATION OF SWITCHING 

ELEMENTS 

 

Abstract.The article published a hardware method for monitoring the operation of 

switching elements. In all switching systems, regardless of their type of switching process, the 

last goal is to create a connection between the input and output poles. These connections are 

established using separate independent circuits. Based on joint functions, switching circuits 

produce output signals. Using the appropriate control device algorithm, choosing intermediate 

paths ensures the transfer of information to the switching circuit. This method is based on the 

advantage of using digital signals for transmitting and distributing information, and can also be 

used to control the correct operation of switching elements. It is shown that, thus, performing 

the function of two-way signal transmission by switching elements allows monitoring the 

correct operation of the digital switch. 

Keyword:information transfer, complex semiconductor, register, switching elements, 

reliability, digital switches, hardware method, operation control 
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АППАРАТНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ КОММУТАЦИОННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Аннотация.В статье показан аппаратный метод контроля работы коммутационных 

элементов. Во всех коммутационных системах, независимо от их типа коммутационного 

процесса, конечной целью является создание соединения между входным и выходным 

полюсами. Эти соединения устанавливаются с использованием отдельных независимых 

цепей. На основе совместных функций коммутационные схемы вырабатывают выходные 

сигналы. Используя соответствующий алгоритм устройства управления, выбор 

промежуточных путей обеспечивает передачу информации в схему переключения. Этот 

метод основан на преимуществе использования цифровых сигналов для передачи и 
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распределения информации, а также может использоваться для контроля правильной 

работы переключающих элементов. Показано выполнение переключающими 

элементами функции двусторонней передачи сигнала, что позволяет контролировать 

правильность работы цифрового переключателя. 

Ключевые слова: передача информации, сложный полупроводник, регистр, 

коммутационные элементы, надежность, цифровые переключатели, аппаратный метод, 

управление работой элементов 

Introduction. The expansion of relations between the processes carried out in many 

areas of the national economy, as well as the reception and transmission of information at 

numerous points, leads to the development of two-way exchange of information between 

various objects. At the present stage of the development of switching technology, the main 

means of providing two-way transmission of information between different objects is a digital 

switch. In general, a digital switchboard consists of contour lines, verticals, and switching 

elements located at their intersection points. 

Methods. Figure 1 shows the general block diagram of a digital switch. The switch 

contains the horizontal 1, 2,3, ..., n; verticals 1

,2


,3


,…,n


and n + 1, n + 2, n + 3, ..., 1. In the 

figure, the switching elements are conditionally shown by crosses. As switching elements, 

different digital elements can be used in digital switches. The figure shows two types of 

switching elements. One of them is a logic element with A control and B information inputs, 

and the other is diodes based on complex semiconductors with A control and B information 

input. When the input signals arrive, the output signals are generated at the output of the 

switching elements, which are a function of two input signals.[1] Typically, digital switches, 

providing the distribution and transmission of information between different objects, are 

designed for continuous and long-term operation.  Therefore, digital switches must be able to 

work flawlessly and thus have high reliability. In order to ensure the correct operation and high 

reliability of digital switches, you can use the hardware method of monitoring the operation of 

switching elements. This method is based on the advantage of using digital signals for the 

transmission and distribution of information, and can also be used to control the correct 

operation of switching elements. In order to ensure control over the correct operation of the 

switching elements, you can use the method of comparing the transmitted and received 

information in accordance with the two-way communication between the inputs and outputs of 

the digital switch. At the same time, the information transmitted from the input poles is stored 

in the register P at the required points in time (Fig. 2), and the information received at the 

output poles is again transmitted to the input poles of the switch. 
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Fig.1. General block diagram of a digital switch 
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Fig.2. Register 

 

It can use the method of comparing the transmitted and received information in 

accordance with the two-way communication between the inputs and outputs of the digital 

switch. At the same time, the information transmitted from the input poles is stored in the 

register P at the required points in time (Fig. 2), and the information received at the output 

poles is again transmitted to the input poles of the switch. The information received at the input 

poles of the switch is used to bring the register to its original state. If the register is initialized, 

then this means that the signals of the transmitted and received information coincide.[5] The 

coincidence of the signals of the transmitted and received information shows that the switching 

elements that ensure the transmission and reception of these signals are working correctly. If 

the register is not initialized, then this means that the signals of the transmitted and received 

information do not match. The non-coincidence of the signals of the transmitted and received 

information shows that the switching elements providing the reception and transmission of 

these signals are not working properly. Thus, the function of two-way signal transmission by 

switching elements allows you to monitor the correct operation of the digital switch. 

Results. In many areas of technology, the use of decoders is widely used. Decoders 

provide a specific signal based on various combinations of input signals. [2,3] Such devices are 

used in control and selective converter converters. The decoder, as a selective device, performs 

the function of selecting some device connected to its output. Along with these devices, 
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automated control devices can be used. As a multifunctional device, the requirement set before 

it is that these devices are beneficial in terms of energy saving. [9] For this reason, the decoders 

should be built on the elements with the lowest power consumption. Figure 3 shows a linear 

decoder based on the logical element "AND". This device performs the function F = A, B, ..., N 

based on the output variables A, B, ..., N. On the basis of the functional logical element "AND" 

it is possible to build a linear decoder with any number of inputs and outputs. For example, Fig. 

4 shows a diagram of a decoder with two input variables based on a memory cell. Such a 

decoder has 4 outputs. The output functions of the decoder that express the corresponding 

signals will be as follows: 
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The output signals of the logical element "AND" are obtained by temporary matchesinput 

signals. Among the existing logic elements and circuits, impulse circuits represent an extensive 

class. The main distinguishing feature of pulse type elements and circuits is that they can be 

controlled and controlled by corresponding circuits (corresponding elements) using signals of 

limited duration. Pulse circuits and elements for various purposes can be built in 

semiconductors, controlling other circuits also with signals of limited duration. Another 

indicator characterizing this type of pulse circuits and elements is the function of collecting 

information and control signals. 
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Fig 3.Line decoder based on the logical element "AND" 
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Fig.4. Decoder circuit with two input variables based on memory cell 
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Discussion. Information and control signals are collected in circuits based on complex 

semiconductors when input signals are received. The output signals in these circuits are 

transmitted for processing or for controlling other signals. 

The logic circuit that performs the function of collecting information and control signals 

with diodes based on complex semiconductors uses three diodes based on complex 

semiconductors. For each of these diodes, limiting resistances and a decoupling diode are 

included in the cell. The circuit of the first cell contains a limiting resistance R1; decoupling 

diode D1; diode D based on complex semiconductors; input d with a positive signal; input e 

with a negative signal and output d1 connected to a common output. The circuit of the second 

cell contains the limiting resistance R2; decoupling diode D3; diode D4 based on complex 

semiconductors; input f with a positive signal; input to with a negative signal; output d2 

connected to a common output. 

The circuit of the third cell contains the limiting resistance R3; decoupling diode D5; D6 

diode based on complex semiconductors; input 1 with a positive signal; input m with a negative 

signal; output d3 connected to a common output. All inputs of all three cells are inputs, and one 

F common output is the output of the “OR” logic circuit. 

The logical circuit "OR" with the specified structure works as follows. When two input signals 

arrive sequentially at the inputs of one cell or at the inputs of two cells, or at the inputs of all 

three cells at the common output F of the logic circuit, an output signal is generated. The output 

signal at the common output F is the resulting signal of the input signals of the cells with the 

combined outputs. In order for the output signal to be generated on the general F output of the 

logic element circuit, the sequential arrival of two input signals in at least one of the cells is 

necessary. If two signals are sequentially fed to the inputs of two or three cells, then a common 

useful signal is also generated at the common output F. When a signal of one polarity arrives at 

one of the cell inputs, for example, a negative polarity, a diode based on complex 

semiconductors takes one of the stable states. After a signal of one polarity arrives at one of the 

cell inputs, a signal of a different polarity arrives at another of the cell inputs. In this case, the 

cell receives another of the stable states and a signal is generated at the output of the 

corresponding cell, which then goes to the common output. Therefore, with the corresponding 

input variables, the logical element "OR" implements the function. 

F=X1+X2+X3 

Thus, for the output signal of the logic element, it can be confirmed that the signal at the 

output of the circuit of the logic element with several inputs appears only when the signal 

appears at the inputs of one of these cells, or at the inputs of all cells together. In all switching 

systems, regardless of their type of switching process, the last goal is to create a connection 

between the input and output poles. These connections are established using separate 

independent circuits. 

Based on joint functions, switching circuits produce output signals. Using the appropriate 

algorithm of the control device, choosing intermediate paths ensures the transfer of information 

to the switching circuit. As a mathematical model, we consider a three-stage switching system 

based on the matrix principle. In free n, m,..., k1 and k2 parameters (Fig. 6), we consider a 

model of a switching system. If the commutator number of the first stage is k1 and the third 

stage is k2, then they can be controlled from the third column (Fig. 7). 



 

 

52 
 

If we designate the switches of the second stage as A, B,..., E, ... M, then the switching process 

will occur as follows. Connection formation in various switching systems is indicated by 

individual symbols with corresponding positions. Indication of symbols in matrix positions 

indicates the start-up of the corresponding switch. 

 
 

Fig.5. The logic circuit "OR" with the use of diodes based on XM. 

 

Fig.6.Model of switching system  
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Fig.7. Switch circuit 

 

Conclusions. Such devices are used in converters, control and selective circuits. The 

decoder, as a selective device, performs the function of selecting some device connected to its 

output. As a multifunctional device, the requirement for the electoral device is that it is 

advantageous in terms of energy saving экономии and for the same reason, the decoders are 

built on the elements with the lowest energy consumption. As you know, these elements even 

at rest do not require electricity, while at the same time preserving the information recorded in 

it. Based on the foregoing, the devices are modern, economical, highly technological for the 

development and application of modern automation devices and switching equipment. 
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FEATURES OF CALCULATION OF PREFABRICATED STEEL FIBER 

CONCRETEAIRFIELD SLABS 

 

Summary.The results of calculating the bearing capacity of a standard airfield slab 

PAG-14 and a similar slab with steel fiber are presented. A method is proposed for calculating 

bending elements of rectangular cross-section, reinforced with conventional and prestressed 

reinforcement, as well as steel fiber, based on the deformation method. Comparative analysis of 

the calculations showed the effectiveness of using steel fiber. In this case, it is possible to 

almost completely replace the reinforcement mesh with steel fiber. This factor indicates the 

development of energy-saving technologies in the production of precast concrete structures. 

Keywords:Airfield slabs,bearing capacity, steel-fiber-concrete, bending moment, 

curvature, prestressed reinforcement, relative deformations, stresses in reinforcement, stresses 

in steel-fiber-concrete. 

Annotasiya.Standartbiraerodromplitəsi PAG-14 və metal 

liflioxşarplitənindaşıyıcıqabiliyyətininhesablanmasınınnəticələritəqdimolunur. 

Deformasiyaüsuluəsasındaşərtivəqabaqcadangərginləşdirilmişarmaturla, 

eləcədəpoladlifləmöhkəmləndirilmişdüzbucaqlıkəsikliəyilməelementlərininhesablanmasıüçünm

etodtəklifedilmişdir. 

Hesablamalarınmüqayisəlitəhlilipoladlifdənistifadənineffektivliyinigöstərdi. Bu vəziyyətdə, 

möhkəmləndirici deməkolarki, tamamilə metal lifləəvəzetməkmümkündür. Bu 

amilyığmabetonkonstruksiyalarınistehsalındaenerjiyəqənaətedəntexnologiyalarıninkişafındanxə

bərverir. 

Açarsözlər:Aerodrome plitələri, daşımaqabiliyyəti, poladliflibeton, əyilməmomenti, 

əyrilik, qabaqcadangərginləşdirilmişarmatur, nisbideformasiyalar, armaturdakıgərginliklər, 

poladliflibetondagərginliklər. 

Аннотация.Приведены результаты расчета несущей способности стандартной 

аэродромной плиты ПАГ-14 и аналогичной плиты с металлической фиброй. 

Предлагается методика расчета изгибаемых элементов прямоугольного сечения, 

армированных обычной и предварительно напряженной арматурой, а также стальной 

фиброй, основанная на деформационном методе. Сравнительный анализ расчетов 

показал эффективность использования стальной фибры. При этом возможно почти 
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mailto:zhuravskyi.od@knuba.edu.ua
mailto:zhuravska.ne@knuba.edu.ua
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полностью заменить арматурные сетки металлической фиброй. Этот фактор говорит об 

развитии энергосберегающих технологий при производстве сборных железобетонных 

конструкций. 

Ключевые слова:Аэродромные плиты, несущая способность, сталефибробетон, 

изгибающий момент, кривизна, предварительно напряженная арматура, относительные 

деформации, напряжения в арматуре, напряжения в сталефибробетоне. 

Introduction. In modern construction, steel fiber is added to the concrete to improve 

the strength and deformability characteristics of concrete[5…8, 14, 16, 17, 19]. This concrete is 

called steel-fiber-concrete (SFС). Reinforced concrete has increased tensile strength compared 

to conventional concrete. This makes it possible to take into account the operation of the SFС 

in the stretched cross-sectional area of the bending elements. Currently, there are no 

recommendations for the calculation of SFС elements with pre-stressed reinforcement[1…6, 

13]. The method of calculation of bending elements of rectangular section, reinforced with 

ordinary and pre-stressed reinforcement, as well as steel fiber, based on the deformation 

method is proposed in the work. The purpose of the work is a comparative calculation of 

typical airfield slabs and slabs with steel fiber. 

Formulation of the problem.Prefabricated reinforced concrete prestressed slabs PAG-

14, which comply with the current DSTU B B.2.6-136: 2010 [4], are used for the arrangement 

of aerodrome surfaces and helipads. The slabs have dimensions in plan of 6.0×2.0 m and a 

thickness of 140 mm (Fig. 1). 
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Fig. 1. General view and dimensions of the airfield slabPAG-14[4] 

Slabs are made of concrete class C20/25 and reinforced with longitudinal prestressed 

reinforcement 5Ø14A800 in two levels and reinforcing mesh C2 in two levels with 

reinforcement Ø5Bp-I with a step of 100 mm, located in the transverse direction of the slab, 

and 4Ø5Bp-I located in the longitudinal direction of the plate (Fig. 2)[4]. In the end parts there 

are grids C1 in two levels with reinforcement 4Ø8А400С, located in the transverse direction of 

the plate, and 2Ø5Вр-І + 2Ø8А400С, located in the longitudinal direction of the plate. 
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Fig. 2. Reinforcement of the airfield slabPAG-14[4] 

 

For alternative airfield plates, the unstressed reinforcement was replaced with STAFIB 

50/1.0 steel fiber (ff =1000 MPa; lf =50 mm; df =1 mm; μfv =0,01). Estimated resistance of steel-

fiber-concrete to compressive fсf=22,36 MPa and tensile strength fсft=1,49 MPa. The modulus of 

elasticity of SFC is Есf=24940 MPa. Relative deformations of SFC on compression 

εсf1=0,00176; εсfu=0,00293. Relative tensile strains SFC εсft1=0,00018; εсftu=0,00035. 

 

Method of calculation of combined reinforced bending elements. 

Consider a bending element of rectangular cross-section, reinforced with steel fiber and 

rod ordinary and pre-stressed reinforcement in compressed and stretched cross-sectional areas. 

The stress-strain state of a rectangular combined-reinforced section is shown in Fig. 3[19]. 
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Fig.3. Stress-strain state of a rectangular combined-reinforced section[19] 

 

Achieving fiber deformations of limit values is accepted as a criterion of exhaustion of 

bearing capacity on normal section of SFС of an element cftu cftu cf2 f / E   . The value of the 

ultimate bending moment for the SFС of bending elements of rectangular cross-section with 

pre-stressed reinforcement is recommended to be determined by the formulas (Fig. 3)[5, 19]: 
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In dependences (1), (2) according to [5]: 

 =  
1

r
  - the curvature of the curved axis in cross section (1/m): 

   
 

 
  

           

 
 (4) 

      - relative deformations of steel-fiber-concrete in the compressed cross-sectional area; 

      - relative deformations of steel-fiber-concrete in the stretched cross-sectional area; 

γ - the ratio of relative compression strains  εс(1)  to the limitεсf1: 

  
     

    
                                   

(5) 

   - the height of the compressed zone (m): 

   
     

 
;                                             (6) 
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  - relative curvature: 

  
 

    
;      (7) 

    - stresses in reinforcing rod;
 

    - distance from the center of gravity of reinforcement to the extreme verge compressed 

section;  

   - the coefficients of the polynomial, which are determined depending on the value of the 

compressive strength of the SFC according to the method [8].  

We present equations (1), (2) in the form[19] 

                   (8) 

                       (9) 

where:   ,      - efforts in the compressed zone of the SFС; 

     ,      - efforts in the stretched zone of the SFС; 

  ,    - total effort in reinforcing rods. 

 Let's describe the value of internal efforts[19] 
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                                             (15) 

where:     - strain caused by the prestressing reinforcement with all the losses. 

 Tension in normal and prestressing reinforcement: 

                ;                            (16)
 

                          .                                  (17) 

 Substituting expressions (6), (7), (16), (17) in equation (10)…(12), we obtain[19]: 
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                                              (20) 

 Substituting equation (18)…(20) into (8) and after transformations we obtain the 

dependence for curvature[19] 

  
       

       

   
       (21) 

where:                                                ;   (22) 

   
 

 
                                                

                                (23) 

    
 

 
                     

  

   
     

   .                         (24) 

 After determining the curvature  , its values are substituted into formulas (13)…(15) to 

determine the moments   ,     ,   . After that, by formula (9) determine the bending 

moment M, which corresponds to the curvature . The calculation is performed step by step for 

each value of relative deformations in the compressed cross-sectional area     , which 

consistently increases in magnitude      . 

 At each step of the calculation necessary to control the tension in the prestressed 

reinforcement, which is located in a stretched zone section. To do this, use the diagram "σ-ε" 

for stressed steel (Fig. 4) [1].Upon reaching the stress values       in the following steps, 

the stress in the prestressed reinforcement must be determined by the formula [9] 

         
   

  
     

       

       
          (25) 

where:    
      

  
;     

   

  
;              ;                      . 

 

 

Fig.4. Idealized and calculated diagram "σ-ε" for stressed steel[1] 
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To determine the bearing capacity of SFС with pre-stressed reinforcement developed an 

algorithm, which is implemented in the program Mathcad. 

 

Comparative calculation of prestressed airfield slab. 

As a result of comparative calculation, it was found that the bearing capacity of the 

PAG-14-SFC plate, in which the reinforcing mesh was replaced by steel fiber, was Mu = 86.73 

kNm (Fig. 5). The bearing capacity of the standard plate PAG-14 was Mu = 71.49 kNm, which 

is less by 21.3%. 

The efficiency of the plate with steel fiber is that the steel fiber almost completely 

replaces the reinforcing mesh with a total weight of 72.0 kg. There are also no costs for the 

manufacture of these grids. Comparative calculation showed that it is possible to reduce the 

number of high-strength prestressed reinforcement to 10…15%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Graphs "moment-

curvature" when calculating 

the plate PAG-14-SFС with 

metal fiber and standard plate 

PAG-14 

The scientific developments of the authors of the article are related to their previous 

research, which is presented in [10, 12, 15]. 

 

Conclusions 

The general algorithm of calculation of bending elements of rectangular section 

reinforced by usual and prestressed reinforcing rod, and also steel fiber is offered. 



 

 

62 
 

The calculation method is based on the deformation theory of calculation of reinforced 

concrete structures taking into account the complete diagram "σ-ε" for concrete and reinforced 

concrete for compression. 

As a result of comparative calculation of the bearing capacity of the standard aerodrome 

plate PAG-14 and a similar plate with metal fiber, it was found that the bearing capacity of the 

plate with steel fiber is higher than the standard by 21.3%.The efficiency of steel fiber boards is 

that the steel fiber allows you to completely replace the structural reinforcement. 

Due to the good anti-abrasion properties of steel-fiber-concrete, their service life is 

much longer than reinforced concrete. 

These factors indicate the development of energy-saving technologies in the production 

of precast concrete structures [20…22]. 
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ENERJİ OBYEKTLƏRİNİN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNİN RİYAZİ MODELİ 

 

Açar sözlər: enerji obyekti,  riyazi model, texniki vəziyyət, monitorinq, diaqnostika 

Məlum olduğu kimi, enerji obyektlərinin hazırkı  vəziyyəti dünyanın sosial və iqtisadi 

inkişafına tam ayaq uydura bilmir. Tələbatçıların enerji ilə yüksək səviyyədə təmin edilməməsi, 

itki səviyyəsinin yüksəkliyi,  müasir tələblərə tam cavab verə bilməyən idarəetmə üsulları, 

avtomatlaşdırma sistemlərindən yetərincə istifadə etməmək (və ya edə bilməmək) və sair bu 

kimi amillər enerji obyektlərinin hazırkı vəziyyətinə öz mənfi təsirini göstərir [1]. 

Təbii və texnogen xarakterli fövqəladə halların (FH) aradan qaldırılması obyektlərin və 

ərazilərin çevik idarəolunmasının səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verən 

riyazi modellərin, metodların və informasiya texnologiyalarının işlənməsi və tətbiq edilməsi 

zərurəti yaradır [2]. 

Enerji obyeklərinin istismarının inkişafı sahəsində atılabiləcək ən önəmli addımlardan 

biri onların texniki vəziyyətinin riyazi diaqnostikası ola bilər. Belə ki, nəzarət edilən 

obyektlərin və müşahidə edilən elementlərin səthində texniki vəziyyəti qiymətləndirəcək riyazi 

model və metodların işlənilməsi başa verə biləcək qəza və FH-ın qarşısının vaxtında alına 

bilməsi üçün zəruri məsəsələrdəndir. Çünki, vəziyyətin diaqnostikasını riyazi model əsasında 

araşdırmaq həm vaxt, həm də dəqiqlik baxımından daha məqsədyönlüdür. 

Mütəxəssislər tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, turbogeneratorların korpuslarında 

bəzən, anomal yüksək səviyyədə amplituda və daha qabarıq spektrə malik vibrotitrəyişli yerli 

sahələr yaranır. Bu prosesin tədqiqi turbogeneratorlar üzərində  aparılmışdır. Qeyd edək ki, 

korpusun vibrosəthi təməlin texniki vəziyyətindən, dayaqlardan, rulmandan (podşipnik), 

statordan, rotordan və statorun dolaqlarından asılıdır [3]. Vibrotitrəyiş göstəricilərinin 

zədələrdən və gizli nasazlıqlardan asılılığını müəyyən edə bilmək üçün enerji obyektlərinin 

texniki vəziyyəti üçün  riyazi modelinin işlənib hazırlanmasına ehtiyac yaranmışdır.  

Bu modelin işlənib hazırlanmasının əsasını çətin bərpaedilən obyektlərin etibarlılıq 

nəzəriyyəsi təşkil edir, belə ki, zamanın müəyyən   müşahidə anında, hər hansı obyektin texniki 

vəziyyəti-  , yüklənmə-Y(t), aşınma-A(t), bərpa edilmə-B(t), eləcə də nəzarət ediləbilən 

elementlərin konstruktiv-   xüsusiyyətlərindən  asılıdır. Onda texniki vəziyyətin ümumi təsviri 

modeli aşağıdakı kimi yazıla bilər.  

                               (1.1) 
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Burada   -obyektin texniki vəziyyətinin dəyişmə funksiyasıdır. Elektrotexniki 

obyektlərdə yüklənməyə istilik prosesləri-    , mexaniki proseslər-    , elektromaqnit 

prosesləri-     səbəb olur. Bundan başqa onların texniki vəziyyəti bərpaedilmə prosesindən 

asılıdır. Bu isə öz növbəsində ilkin texniki vəziyyətdən-        və j elementinin də bərpaedilmə 

strategiyasından-    asılıdır. Deyilənləri nəzərə alsaq, (1.1) ifadəsini aşağıdakı kimi yaza 

bilərik:  

                                            (1.2) 

Göründüyü kimi (1.2) modeli əsasında hər hansı konkret araşdırılan məsələlərin həlli 

mümkünsüz və məqsədəuyğun deyildir. Bu səbəbdən (1.2) modelinə başqa cür yanaşmaq  

lazım gəlir.Bu, o zaman mümkün olar ki, obyektin bərpa edilmə strategiyası öncədən bəlli 

olsun və obyekt stasionar rejimdə işləyərkən baş verən mexaniki, istilik, elektromaqnit 

proseslərdəki dəyişiklik nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçik olsun. Deyilənləri nəzərə alaraq, 

obyektin texniki vəziyyətinin onda gedən aşınmalardan  olan asılılığı üçün sadələşdirilmiş 

modeli aşağıdakı kimi yaza bilərik: 

                

            

      =f   (A(t),                )   (1.3) 

            

        ; 

Burada f-köhnəlmə, yorulma, karroziya və ya bu kimi aşınmaların təsiri altında j 

elementinin texniki vəziyyətini dəyişmə funksiyasıdır. Buradan görünür ki, (1.3) modeli (1.2) 

modelindən xeyli sadədir və obyektin texniki vəziyyətinin onun elementlərinin aşınmasından 

olan asılılığı üçün riyazi modelinin qurulmasına keçid yaradır. 

Spektraanalizedicilər kollektorlar adlanan cihazdan istifadə edərək həqiqi zaman 

kəsiyində verilmiş ölçmə  nöqtələrində monoharmonik dalğaların spektral gücü və amplitud-

tezlik spektrini ala bilərik. Bu halda müşahidə  elementinin j obyektinin onun texniki 

vəziyyətindən asıllığının  riyazi modelini belə təsvir etmək olar: 

                                (1.4) 

Burada SUM i,j elementinin hər nöqtəsindəki spektral kəmiyyətlərinin vektorial cəmi 

A, (f)-i  spektrinin amplitud-tezlik  kəmiyyətləri (x,y)-i nöqtəsinin koordinatlarıdır. Bu riyazi 

model bütövlükdə istifadə edilmir, adətən bu modellə alınan nəticələr müşahidə obyektlərinin 

texniki vəziyyətinin proqnozlaşdırılması nasazlıqların mənbəyini təyin edilməsi üçün bir 

zəmindir. 

Enerji obyektlərinin texniki vəziyyətinin riyazi modelinin hazırlanması diaqnostik 

sistemlərin qurulmasına zəmin yaradır. Bunun üçün texniki göstəricilərin ölçü normativləri 

əsasında obyektin hazırkı vəziyyətini qiymətləndirmək lazım gəlir. İşlək vəziyyətdə olan 
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obyektlərin funksional diaqnostikası bildiyimiz kimi aşağıda verilmiş iki haldan birinin olması 

dəqiqliyi ilə aparılır [1]. 

 Sazdır-nasazdır; 

 İşə yararlıdır- işə yararlı deyil; 

 Düzgün işləyir-düzgün işləmir. 

Lakin bir çox hallarda obyektin vəziyyətinin bu cür qiymətləndirilməsi tədqiqatçını 

qane etmir buna görə də vəziyyətin qiymətləndirilməsinin üçsəviyyəli funksional 

diaqnostikasından istifadə edilir: sazdır-nasazdır-işə yararlı deyil. (Şəkil 1)  

 

Şəkil 1: Texniki vəziyyətin üçsəviyyəli qiymətləndirilməsi sxemi 

Vəziyyətin dördsəviyyəli qiymətləndirilməsi də mümkündür: sazdır-nasazdır-işə 

yararlıdır-işə yararlı deyil. (Şəkil 1)  
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Şəkil 2: Texniki vəziyyətin dördsəviyyəli qiymətləndirilməsi sxemi 

Burada 1 SQ- göstəricilərin sərhəd qiymətləri, 2 SQ- göstəricilərin sərhəddənkənar 

qiymətləri, 3 SQ- isə göstəricilərin qəza qiymətləridir. 

Texniki vəziyyətin qiymətləndirilmə sxemlərindən  hansının  seçilməsindən asılı olaraq 

nəzarət edilən göstəricilərin ölçülmüş qiymətləri ilə onların əvvəlcədən verilmiş 

buraxılabiləcək sərhəd qiymətləri müqayisə edilir. Göstəricilər buraxilabilən sərhəd 

qiymətlərini aşarsa obyekt nasazdir kimi qiymətləndirilir. Obyektin texniki vəziyyətindən asılı 

olaraq bərpa işlərinə başlanılır. 
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ENERJİ EFFEKTİVLİYİ VƏ ONUN 

AZƏRBAYCANDA TƏTBİQİNİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ PERSPEKTİVLƏRİ 

 

Xülasə 

 

Məqalə enerji effektivliyi və onun artırılması ilə bağlı problemlərin tədqiqinə həsr 

edilmişdir. Bunun üçün öncə enerji effektivliyinin mahiyyəti açılmış, onun göstəriciləri və 

meyarlar sistemi təhlil olunmuşdur. Enerji effektivliyi yüksəldilməsi istiqmətində qabaqcıl 

dünya təcrübəsi, xüsusən də Avropa İttifaqı ölkələrdə gedən pozitiv meyllər dəyərləndirmələr 

aparılmışdır. Aparılan təhlil və qiymətləndirmələrlə müəyyən edilmişdir ki, həmin ölkələrdə 

reallaşdırılan enerji effektivliyi strategiyasının müsbət nəticələrindən Azərbaycanda da 

faydalanmaq üçün mühüm əsaslar və tələblər var. Bundan irəli gələrək, məqalədə bu qabaqcıl 

təcrübənin Azərbaycanda enerji sferasında aparılan islahatlar sisteminə də daxil edilməsi vacib 

şərt olaraq irəli sürülür və bu istiqamətdə müvafiq təkliflər əsaslandırılır. 

Açar sözlər:enerji effektivliyi, enerji təhlükəsizliyi,bərpaolunan enerji,Avropa İttifaqı, 

Azərbaycan Respublikası. 

 

1.Giriş 

 

Enerjieffektivliyimüasirdünyadaenerjitəhlükəsizliyinintəminatı qədər əhəmiyyətdaşıyır. 

O, yeni obyektiv reallıq olaraq bəşəri həyatın bütün sferalarına nüfuz edir, getdikcə dünyanın 

bir çox ölkələrinin siyasətində daha vacib prioritetə çevrilir. Bu baxımdan aparıcı dünya 

ölkələrində enerji strategiyaları müvafiq kontekstdə yenidən işlənir, korrektə olunaraq 

təkmilləşdirilir. Enerji effektivliyi rəqabətqabiliyyətliliyi artırır və istehlakçıların rifahının 

yüksəlməsinə kömək edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bütün enerjinin təxminən yarısı tikinti və 

istismara xərclənir, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə bu təxminən 30% təşkil edir. Bu 

ölkələrdə daha çox sayda məişət texnikasından istifadə olduğu üçün həmin göstərici də 

yüksədir. Statistikaya nəzər yetirdikdə görərik ki, Avropa İttifaqı ölkələrində ilkin enerji 

resurslarının istehlakının 40%-dən çoxu binaların payına düşür. Bu enerjinin təxminən üçdə 

ikisi yaşayış binalarına və üçdə biri isə qeyri-yaşayış binaları və qurğularına məsrəf olunur. 

Eyni zamanda, binalarda istifadə olunan enerjinin üçdə ikisi istilik, havalandırma və 

kondisioner sistemlərinin payına düşür. Avropa Komissiyasının hesablamalarına görə, iqtisadi 

cəhətdən səmərəli tədbirlərdən istifadə olunmaqla bina və qurğularda enerji istehlakının həcmi 

30% azaldıla bilər. Bu məqsədə nail olmaq üçün tikinti və daşınmaz əmlak bazarı sahəsində 

müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Bunlarla yanaşı, enerji effektivliyinin hakim olacağı digər 

sahələrin də sayı ilbəil artır. Hər bir istehlakçı bu istiqamətdə yeniləşən texnologiyalardan 

bəhrələnməyə çalışır. Enerji effektivliyi ənənəvi neft ölkəsi olan Azərbaycan Respublikasında 

da önəmli məsələ olaraq dövləti vəzifələr sırasında dayanır. Neft-qaz resursları potensialının 
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genişliyinə baxmayaraq, artıq ölkədə postneft erasının başlandığı gündəmə gətirilmişdir. Bütün 

bunları əsas götürərək qabaqcıl dünya təcrübəsinin genişliklə mənimsənilməsi əsasında 

Azərbaycan Respublikasında da enerji effektivliyinin yüksəldilməsi və bu istiqamətdə 

irəliləyişlərə nail olunması təqdim olunan məqalənin predmet və obyektini təşkil edir. 

 

2.Enerji effektivliyi meyarları və onun yüksəldilməsində qabaqcıl dünya təcrübəsi 

Enerji mənbələrinin mənimsənilməsi həmişə bəşəri həyatın, onun salamat qalmasının 

öncül üsullarından biri olmuşdur. Qloballaşan dünyada isə bu fenomen özünü daha qabarıq hiss 

etdirir. Enerji sərfinin səviyyəsi həyat səviyyəsinin ən mühüm iqtisadi və sosial 

göstəricilərindən olaraq qalır. Müasir sivilizasiyanın qlobal problemlərindən hər hansı birini 

aradan qaldırmaqla, istər-istəməz enerji ilə bağlı məsələlərin həlli zərurəti qarşıya çıxır. Reallıq 

belədir ki, sivilizasiyanın bütün tarixi əslində energetikanın inkişaf tarixidir. Yaşadığımız 

sivilizasiyanın yeni tarixi mərhələsi isə dünya ölkələrinin iqtisadiyyatının sürətli inkişafı, 

əhalinin artması, həmçinin həyat tərzinin təkamülü fonunda qlobal miqyasda enerji istehlakının 

artması ilə müşayiət olunur. Belə vəziyyət isə enerji effektivliyi məsələsinə qlobal çağırışlar 

gətirir. 

Enerji effektivliyi müxtəlif aspektlər baxımından şərh edilsə də o, ümumi olan təyinata və 

qiymətləndirmə göstəricilərinə malikdir. Qısa interpretasiyada əsasən enerji resurslarının 

rasional istifadəsi kimi tərifini tapır. Genişliklə o, istehsal, məişət və elmi-texniki sahələrdə 

enerji ehtiyatlarından səmərəli istifadənin əhəmiyyətini artırmağa yönəlmiş təşkilati, iqtisadi və 

texnoloji tədbirlər kompleksini ehtiva edir. Enerji effektivliyi bir bilik sahəsi olaraq 

mühəndislik, iqtisadiyyat, hüquq və sosiologiyanın qovşağında yerləşir. O, əhali üçün 

kommunal xərclərin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, ölkə üçün resurslara qənaət, 

məhsuldarlığın və rəqabətqabiliyyətinin artırılması, ekologiya üçün atmosferə atılmış istixana 

qazlarının məhdudlaşdırılması, enerji şirkətləri üçün yanacaq xərclərinin və tikinti üçün isə 

əsassız xərclərin azaldılması deməkdir. Enerji effektivliyini tənzimləyən ISO 50001 adlı 

beynəlxalq standartı qəbul edilmişdir [1, 4, 5, 12]. 

Enerji effektivliyini digər oxşar iqtisadi kateqoriyalar - enerji qənaətcilliyi və 

enerjitutumundan fərqləndirmək gərəklidir. Enerji qənaətcilliyi enerjinin son istehlakçıya 

çatdırılması və həmçinin enerji resurslarının istifadəsi zamanı itkilərin maksimal dərəcədə 

azaldılmasıdır. Bu baxımdan enerji effektivliyinin enerji qənaətcilliyindən başlıca fərqi enerji 

istehlakının azaldılması və onun daha faydalı məsrəfi ilə bağlıdır. Enerjitutumluğu isə məhsul 

vahidinin istehsalına sərf olunan enerjinin miqdarının göstəricisidir. Belə ki, enerji sərfiyyatı 

azdırsa, enerji səmərəliliyi də daha yüksəkdir [2, s. 36, 9]. 

Enerji effektivliyi və enerjiyə qənaət müvafiq qurğuların köməyi ilə də əldə olunur. Bu 

xüsusilə, insanın otaqda olması və ya olmamaşı zamanı istilik, havalandırma, elektrik 

enerjisinin verilməsini və onun dayandıraılmasını idarəedən sistemlərdir. Bu baxımdan simsiz 

sensor şəbəkələri enerjidən səmərəli istifadəyə nəzarətdə mütərəqqi texnologiyalar hesab edilir. 

Enerji effektivliyi məxsusi göstəricilər sisteminə malikdir. Onlar iqtisadi və insan 

fəaliyyəti, habelə enerji istehlakçısı ilə karbon dioksidinin - CO2 arasında qarşılıqlı hərəkətin 

təhlilində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu göstəricilər siyasətçilərə enerji effektivliyinin haradan 

hasil ediləcəyinə təəssüratlar verir. İstehlakçılara gələcəkdə enerji resurslarına qənaət 

edilməsini proqnozlaşdırmaq imkanı yaradır. 

Enerji effektivliyi texniki-iqtisadi təyinatlı olduğu üçün onun qiymətləndirilməsi 

ölçüləndir. Belə qiymətləndirmə isə məxsusi meyarların tətbiqi ilə reallaşır. 
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Enerji effektivliyinin göstəricisi dövlət standartları tərəfindən müəyyən edilmiş istənilən 

təyinatlı enerji resurslarının istehlakının və ya itkisinin mütləq və ya xüsusi miqdarıdır [3, s. 

118]. Təcrübədə konkret xüsusi vəziyyətdən asılı olan çox sayda müxtəlif meyarlara rast gəlinə 

bilər. Lakin burada onun üç əsas - termodinamik, təbii və iqtisadi növləri daha qabarıq nəzərə 

çarpır: 

Termodinamik meyarlar kimi ən çox istilik mühərrikləri və soyuducu maşınların 

dövrlərinin faydalı təsirlərinin termiki əmsalı daha geniş yayılmışdır. Ümumi formada, o, əldə 

edilən faydalı nəticənin ümumi xərclərə nisbəti kimi hesablanır. 

Təbii meyarlar daha geniş istehsal müəssisələrində enerji istifadəsinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsində tətbiq olunur. Buraya xüsusi və məcmu verilmiş şərti yanacağın 

sərfiyyatı və mənzil-kommunal təsərrüfatı obyektlərində enerjidən istifadənin effektivliyini 

şərtləndirən xüsusi meyarlar daxil edilir. 

Enerji istifadəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin iqtisadi meyarları daha geniş 

palitralıdır. Onlar alınan məhsulun növü, onun nomenklaturası, özünün və xarici enerji 

mənbələrindən istifadənin dərəcəsi, təkrar enerji resurslarının istehlakı, texnoloji proseslərdə 

daxili istiliyin miqdarı və s. ilə müəyyən olunur. 

Enerji effektivliyi Avropa İttifaqında davamlı və hərtərəfli artım və inkişaf üçün şəraitin 

yaradılmasına yönəlmiş “Avropa 2020” strategiyasının mərkəzi həlqəsini təşkil edir. Bu enerji 

təhlükəsizliyinin artırılması və istixana qazlarının və digər çirkləndiricilərin emissiyalarının 

azaldılması üçün ən səmərəli yollarından biridir. 

Avropa İttifaqında enerji siyasəti bir neçə aləti - enerji qənaətinin öyrədilməsi və enerji 

haqqında biliklərin yayılması üzrə Avropanın idraklı energetik proqramı (Intelligent Energy 

Europe), enerji səmərəli texnologiyaların informasiya mübadiləsi üçün BUİLD UP saytı, enerji 

səmərəliliyi sahəsində öz bacarıqlarını artırmaq istəyən tikinti bazarının peşəkarları üçün 

“Bacarıqlar proqramı” və s. özündə birləşdirir. Enerji effektivliyi sahəsindəAvropa İttifaqının 

qanunvericilik bazası Avropa Komissiyası tərəfindən hazırlanmış və Avropa Parlamenti ilə 

Avropa Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş direktivlərə əsaslanır. Həmin direktivlər üzv ölkələrin 

enerji istehlakı sahəsində konkret nəticələr əldə etməyə, onların yollarını və onlara nail olma 

üsullarını məhdudlaşdırmamağı öhdələndirir. 

Enerji effektivliyinin təminatı sahəsində bir çox beynəlxalq təşkilatlar məqsədli 

proqramlar qəbul edir. Bu istiqamətdə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin - İEA, Enerji 

səmərəliliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə beynəlxalq tərəfdaşlıq təşkilatı - IPEEC və 

digər beynəlxalq təşkilatların səyi yüksək qiymətləndirilir [10-12]. 

Beləliklə müasir zamanda enerji effektivliyinin əhəmiyyəti sürətlə artır və o, həyatımızın 

bütün guşələrini əhatə edir. Belə vəziyyət isə fəaliyyət səmərəliliyi baxımından onun bütün 

sferalarda indikativ tətbiqini zəruri edir. 

 

 

3.Azərbaycandaenerjieffektivliyisahəsində görülənişlərvə perspektivlər 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin etmək, əhalinin 

rifahını yüksəltmək, cəmiyyətin bütün istiqamətlərdə tərəqqisini sürətləndirmək, enerji 

təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək və habelə enerji effektivliyini artırmaq dövlət siyasətində və 

fəaliyyətində mərkəzi yer tutur [7, 8]. Bu inkişaf xətti çoxsaylı dövlət proqramlarında, sahəvi 

milli strategiyalarda, ayrı-ayrı inkişaf konsepsiyalarında və Strateji Yol Xəritələrində genişliklə 

öz əksini tapır. 
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Azərbaycan Respublikasında enerji təhlükəsizliyinin ümumi təminatı ilə yanaşı, onun 

tərkib hissəsi olan elektroenergetika təhlükəsizliyidə yetərli həddədir. Bu gün ölkənin ümumi 

generasiya gücü 7 min MVt-yə yaxındır. İmkan güc isə 85%-dən yüksəkdir [6]. Bundan başqa, 

ölkədə yeni enerji gücləri yaratmaq üçün karbohidrogen resurslarının zəruri balans ehtiyatı 

vardır. Buraya 27 min MVt-a yaxın bərpa olunun enerji ehtiyatı da daxil edilir. Bu gücü 

işğaldan azad edilmiş Qarabaq torpalarındakı alternativ. Yaşıl enerji mənbələri də qat-qat 

gücləndirir. Bütün bunlara baxmayaraq, ölkədə nüvə energetikası sahəsində də işlər davam 

etdirilir. Bununla yanaşı, daha biçimli səmərəliliyə və davamlı təhlükəsizliyə nail olmaq üçün 

enerji effektivliyi sahəsində də fəaliyyətlər genişlənir [5, 6]. Bu istiqamətdə energetika 

sektorunda islahatların sürətləndirilməsi haqqında ölkə prezidentinin sərəncamı xüsusi 

əhəmiyyət daşıyır. Həmin sərəncamda ölkədə energetika sektorunun uzunmüddətli inkişaf 

strategiyasının hazırlanmasını, elektroenergetika sektorunda rəqabətə əsaslanan liberal bazar 

modelinə mərhələli keçid hədəflənir. Burada başlıca məqam isə enerji effektivliyi ilə bağlıdır. 

Belə ki, bu mühüm dövlət sənədində elektroenergetika sisteminin səmərəliliyinin artırılması, 

bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin təşviq olunması və bu sferada özəl sahibkarlığın 

dəstəklənməsi kimi məsələlər xüsusi yer almışdır. Hədəflərə nail olmaq üçün energetika 

sektorunda qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə və yeni qanunlarının qəbuluna start 

verilmişdir. Həmin qanunların qəbulu və təkmilləşdirilməsi ilə ölkədə energetika sektorunda 

köklü islahatlar reallaşacaq, enerji sektoru üzrədaha səmərəli institusional mühit 

formalaşacaqdır. Əsası isə enerji effektivliyini artıran çoxsaylı yeni təsisatlanmalar 

yaranacaqdır. Burada enerji effektivliyinə nail olmaq üçün subyektlərin hüquq və vəzifələri, 

onlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi, standartlaşma və uyğunluq məsələləri də həllini 

tapacaqdır. Beynəlxalq mütərəqqi təcrübədə olduğu kimi ölkədə enerji effektivliyi xidmətləri, 

enerji auditi və enerji menecmenti kimi yeni institusional yaranışlar formalaşacaqdır. Bunun 

nəticəsində energetika sektorunda haqsız rəqabətin aradan qaldırılması, bu sferada şəffaflığın 

artırılması, istehsalçı, təchizatçı və istehlakçıların hüquqlarının qorunması kimi enerji 

effektivliyini şərtləndirən məsələlər də həllinə qovuşacaqdır. 

Azərbaycanda enerji effektivliyinin artırılması və təkmilləşdirilməsi istiqmətində aparılan 

araşdırmalar göstərir ki, bu istiqamətdə başlanan islahatların hədəflərinə nailolunmanı daha da 

sürətləndirmək və mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin yeni yaranışlarını da fəaliyyət dövriyyəsinə 

gətirmək zəruridir. 

 

5.Nəticə 

Müasir zamanda enerji effektivliyi məsələsinin ümumbəşəri problem olaraq həyatımızın 

yeni obyektiv reallığına çevrildiyi mübahisəsizdir. Bu baxımdan da Azərbaycan 

Respublikasında da enerji effektivliyinin artıtılması istiqamətində fəal işlər aparılır. Bununla 

yanaşı aparılan arışdırmalar göstərir ki, görülmüş işlərlə yanaşı aşağıdakıların da nəzərə 

alınması məqsədəuyğundur 

 enerji effektivliyi üzrə qabaqcıl dünya ölkələrinin, xüsusən də Avropa İttifaqının müsbət 

təcrübəsi nəzərə alınması; 

 enerji effektivliyini artıran standart və meyarları əks etdirən milli göstəricilər sisteminin 

müəyyən edilməsi; 

 özündə sahəvi direktivləri əhatə edən əlahiddə enerji effektivliyi strategiyasının işlənib 

hazırlanması; 

 karbon emissiyasının azaldılmasında enerji effektivliyi mexanizmlərinin geniş tətbiq 
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olunması; 

 enerji effektivliyi sahəsində texnoloji yenidənqurma işlərinin sürətləndirilməsi və bu 

proseslərin müvafiq istehsalların təşkili ilə möhkəmləndirilməsi; 

 sahəvi normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və adekvat insitusional 

təsisatlandırmaların aparılması. 

Bununla yanaşı, enerji effektivliyi göstəricilərinin dövlət əmlakının idarəedilməsi 

hesabatlarına daxil edilməsi, reaktiv enerji üzrə tarif və ödənişlərin tətbiq olunması, həmçinin 

enerji auditi, enerji meneceri kimi mütərəqqi institutların təşəkkülünün sürətləndirilməsi də 

vacib şərtlidir. 

Araşdırmalar və təhlillər bir daha göstərir ki, enerji effektivliyinin artırılmasında 

institusional tədbirlərlə yanaşı, prosesin təşviqi və onu təminatını şərtləndirən fəaliyyətlərin 

stimullaşdırılması da vacib və zəruridir. 
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Энергоэффективность и ее перспективы 

расширение сферы применения в Азербайджане 

 

Aннотация 

 

Статья посвящена исследованию проблем, связанных с энергоэффективностью и ее 

повышением.Для этого сначала была раскрыта сущность энергоэффективности, 

проанализированы ее показатели и система критериев.Проведены оценки передового 
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мирового опыта в области повышения энергоэффективности, в частности, позитивных 

тенденций в странах Европейского Союза. Проведенный анализ и оценки показали, что 

существуют важные основания и требования для использования положительных 

результатов стратегии энергоэффективности, реализуемой в этих странах, и в 

Азербайджане.Исходя из этого, в статье отмечается важность включения этого 

передового опыта в систему реформ в энергетическом секторе Азербайджана, и 

обосновываются соответствующие предложения в этом направлении. 

Ключевые слова: энергоэффективность,энергетическая безопасность, 

возобновляемая энергия, Европейский Союз, Азербайджанская Республика 
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The article is devoted to the study of problems related to energy efficiency and its 

improvement. To do this, the essence of energy efficiency was first revealed, its indicators and 

a system of criteria were analyzed. The assessments of the world's best practices in the field of 

energy efficiency improvement, in particular, positive trends in the countries of the European 

Union, were carried out. The conducted analysis and assessments have shown that there are 

important grounds and requirements for using the positive results of the energy efficiency 

strategy implemented in these countries and in Azerbaijan. Based on this, the article notes the 

importance of including this best practice in the system of reforms in the energy sector of 

Azerbaijan, and substantiates the relevant proposals in this direction. 
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 Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения нечетких алгоритмов 

при выборе технологического способа стального фасонного литья  в зависимости от 

технических требований к прочности, точности, повышению надежности готовых 

изделий, себестоимости отливки, от продолжительности технологического цикла и 

серийности. Разработана схема технологического процесса получения детали, в которой 

принятие управленческих решений осуществляется с применением теории нечетких 

множеств. Показан пример формирования матрицы компинтенции на основе требований 

нечеткой логики, определяющий систему логических высказываний. Выполнена 

экспертная оценка комбинаций значений входных переменных.    

  

 Ключевые слова:сталелитейное производство; способы литья; лингвистическая 

переменная; нечеткое множество;  база знаний; база данных; матрица компинтенции; 

экспертная оценка; интеллектуальная система; значение-множество. 

ВВЕДЕНИЕ. 

 Важнейшим направлением технического прогресса в машиностроительном 

производстве является усиление требований к прочности, точности, повышению 

надежности готовых изделий, уменьшению их массы. Это направление совершенствования 

машиностроительной продукции, в свою очередь, должно обеспечиваться применением 

литых заготовок из прогрессивных литейных сплавов, получаемых специальными 

технологическими способами литья. В результате появляется техническая возможность 

изготавливать отливки с более тонкими стенками, повышается геометрическая и весовая 

точность литых заготовок, улучшается качество литой поверхности, увеличивается 

эксплуатационная стойкость литых деталей.      

Эффективность совершенствования технической базы литейного производства достигается 

не только путем количественного роста или качественной заменой литейного 

оборудования, но также широким внедрением прогрессивных технологических процессов и 

специальных способов литья, позволяющих максимально механизировать и 

автоматизировать производство и резко снизить трудоемкость изготовления отливок и 

повысить производительность труда. В настоящие время в литейном производстве 

существует около 50 различных способов изготовления отливок. Эти способы могут быть 

разделены на две большие группы по видам применяемых литейных форм: литье в разовые 

песчано-глинистые формы и литье в постоянные металлические формы.    

 Выбор правильного технологического процесса получения отливки является важным 

фактором на ранних стадиях его проектирования. Нерациональный выбор 

технологического процесса может привести к потере качества отливки и финансовым 

убыткам. Выбор конкретного способа литья зависит от технических требований 

конструктора, себестоимости отливки, а также от продолжительности технологического 

цикла и серийности. Из нескольких возможных вариантов технологического процесса при 

прочих равных условиях выбирают наиболее экономичный, при равной экономичности – 

наиболее производительный [1]. При постановке специальных задач, например срочный 

выпуск отливки, малая партия, решающими могут оказаться другие факторы. Чтобы 

сравнить различные процессы получения отливки с целью выбора наиболее 

предпочтительного, необходимо провести классификацию способов получения по 
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различным критериям, найти средства их классификации и разработать классификатор с 

применением интеллектуальных систем. 

  

ТЕОРИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

 Нечеткая логика  являются обобщениями классической теории множеств и классической 

формальной логики. Данные понятия были впервые предложены американским ученым 

(азербайджансий приосхождения) Лотфи Заде  в 1965 г. Основной причиной появления 

новой теории стало наличие нечетких и приближенных рассуждений при описании 

человеком процессов, систем, объектов  нечеткая логика  являются обобщениями 

классической теории множеств и классической формальной логики, которая применяется в 

системах управления и распознавания образов и может быть использована при выборе 

способа получения литья. Она основана на наблюдении, что люди часто принимают 

решения на основе неточной и числовой информации, нечетких моделей или набора 

математических средств, представляющих неопределенность и неточную информацию, 

отсюда и термин «нечеткая логика». Правила нечеткой логики могут быть нестрогими, 

нечеткими, противоречащими друг другу. Выбор способа получения литья влияет на выбор 

других важных решений, таких как технологические инструменты, технологические 

параметры, контроль качества и т.д. Это в свою очередь влияет на оптимальный размер 

оснастки, затраты на трудоемкость получения отливки и на временный цикл ее получения. 

Различные методы литья характеризуются различными возможностями получения отливки 

(минимальной толщиной стенки, минимальной шероховатостью поверхности отливки, 

минимально допустимой пористостью, временем подготовки технологического процесса и 

т.д.). Одно из главных понятий в нечеткой логике − понятие лингвистической переменной. 

Лингвистическая переменная (ЛП) − это переменная, значение которой определяется 

набором словесных  характеристик некоторого свойства [2]. Например, ЛП «стального 

литье» определяется через способы: литье в песчаные формы (ЛПФ), литье под давлением 

(ЛПД), литье в кокиль (ЛК), литье в литье по выплавляемым моделям (ЛВМ), литье в 

песчаные оболочковые формы (ЛПОФ). Значения ЛП определяются через так называемые 

нечеткие множества (НМ), которые в свою очередь определены на некотором базовом 

наборе значений или базовой числовой шкале, имеющей размерность. Понятия нечетких и 

лингвистических переменных используются при описании объектов и явлений с помощью 

нечетких множеств.   

       

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Перед литейным производством стоит задача обеспечения высокой размерной и 

весовой точности отливок, совершенствования структуры литых заготовок, повышения 

стабильности всех качественных параметров литейной продукции, изготовления отливок 

без дефектов, снижения уровня брака. Такие тенденции развития литейного 

производства складываются, как показывает анализ, и за рубежом. Литейное 

производство  качественно изменяется, развиваясь в направлении уменьшения штучной 

массы и повышения потребительских свойств отливок. Эти факторы во многом будет 

определять развитие литейного производства  в обозримой перспективе.   

https://wiki.loginom.ru/articles/fuzzy-logic.html?_ga=2.6292018.1602268646.1616504386-1649155154.1616504386
https://wiki.loginom.ru/articles/set-theory.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8
https://wiki.loginom.ru/articles/fuzzy-logic.html?_ga=2.6292018.1602268646.1616504386-1649155154.1616504386
https://wiki.loginom.ru/articles/set-theory.html
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 Рассмотрим возможность применения нечеткой логики в условиях 

сталелитейного производства. Обычно в начале концептуального проектирования 

технологу заданы функциональные требования и соответствующие бизнес-требования, 

такие как время выхода на рынок, возможные объемы производства, и общая 

себестоимость. В концептуальной стадии проектирования технологи определяют 

критические требования, такие как размер, масса, особенности формы, допусков, 

требования к поверхности и др. На данном этапе существует достаточно информации, 

чтобы начать предварительное планирование процесса. Выбор оптимального и 

альтернативного способа получения литья с совместимыми сплавами, которые могут 

удовлетворить эти критические требования заказчика с минимальными припусками и 

затратами на обработку. Нечеткое множество определяется как решение уравнения 

             

  Y=fy(x1,x2,…,xn),     (1) 

 где, y – некоторая выходная переменная, однозначно определяющая принятое 

решение;           

 х1, х2, …, хn – входные переменные, на основании которых базируется 

решение.Для качественных переменных xi, …, xn и b предполагается, что известны 

множества всех возможных значений:        

  

Ui={vi , vi,...,vi }, i=1...n;     (2) 

Bi= { b, b,..., b}, (3) 

где,vi( vi) – балльная оценка, соответствующая наименьшему (наибольшему) 

значению входной переменнойvi ;       

b( b)  – балльная оценка, соответствующая наименьшему (наибольшему) 

значению выходной переменной b;i=1...n и qm – мощности множеств (2) и (3).  

 Выбор способа получения стального литья и разработка технологического 

процесса изготовления отливки определяются множеством факторов[3,4]. Во множестве 

из n переменных, принимаемых во внимание при принятии решения о целесообразности, 

девять переменных можно выбрать в качестве лингвистических переменных : A1 – масса 

отливки, A2 – назначение, A3 – серийность, A4 – габариты отливки, A5 – шероховатость, 

A6 – квалитет точности, A7 – толщина стенки отливки,A8 – сложность, A9 – наличие 

стержней.   

 В данном случае n=9. Выходная переменная b соответствует принятию решения о 

целесообразности выбора  более распространенныхспособа получения  литья из пяти 

рассматриваемых. Для оценки ЛПai, i=1…9 и y использованы качественные и 

количественные значения, сгенерированные в значение-множества:       

Ai= { ai,ai,…..ai} − значение-множество переменной xi, i=1…9; 

Основные факторы, влияющие на выбор способа получения литья [5, 6]. 
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 D={ d1 ,d2 ,...,dm} − значение-множество переменной y,     

 где  ai – p-й лингвистический значение переменной xi;p = 1…1i, i=1…n; dj – j-й 

лингвистический значение переменной y;       

 m – количество различных решений в рассматриваемой области.  

 Рассмотреныследующиезначение-множества:      

 A1 ={a1 − мелкие (М),  a1 − средние (С),  a1 − крупные (К),  a1 − особотяжелые 

(ОТ)};             

 A2={ a2 − отливкиобщегоназначения (ОНН),  a2− 

отливкиответственногоназначения (ООН),  a2 − отливкиособоответственногоназначения 

(ООО)};   

A3 ={  a3 − единичное (Е), a3 − мелкосерийное (МС),  a3 − серийное (С),  a3− массовое 

(М)};           

  A4 ={ a4 − мелкие (М),  a4− средние (С),  a4− крупные (К)};   

 A5 ={ a5 − тонкая (Т), a5 − средняя (С),  a5− грубая (Г)};     

 A6 ={ a6− высокий (В), a6− средний (С),  a6− крупный (К),  a6− низкий (Н)};  

 A7 ={  a7− оченьтонкая (ОТ),  a7− тонкая (ТК), a7− толстая (Т)};    

 A8 ={ a8 − особосложные (ОС),  a8− сложные (С), a8 − простые (П)};   

 A9 ={  a9− несколько (НС),  a9− один (О),  a9− нет (Н)};    

 D={ d1 − ЛПВМ, d2 − ПГФ, d3− литьевкокиль,  

d4 − ЛПД, d5 − литьевоболочковыеформы}.   

           

ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЛИТЕЙНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Основными подходами к включению неопределенности в математическую модель 

являются, во-первых, использование теории вероятностей и, во-вторых, использование 

теории нечетких множеств. И здесь речь идет о двух разных видах неопределенности.  

При использовании теории вероятностей неизвестная величина может принимать 

различные значения, и с каждым значением или с каждой группой значений связывается 

некоторая вероятность. При использовании теории нечетких множеств сами значения 

являются расплывчатыми, неопределенными.        

Идея, лежащая в основе формализации причинно-следственных связей между 

переменными, состоит в описании этих связей на естественном языке с применением 

теории нечетких множеств и лингвистических переменных. Цель настоящего раздела 

состоит во введении основных формализмов, необходимых для определения нечетких 

баз знаний, являющихся носителем экспертной информации.     
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 Нами рассматривается объект  с n входами и одним выходом.    

Переменные х1,х2,…,хn и y могут быть количественными и качественными.    

Нечетко-случайные величины, их моменты из литературыизвестно [7,8,9], что:  

 вслучаеколичественныхпеременныхx1 , 

1) i=1..nиb, нечеткиемножестваaiиdjопределяютсяследующимисоотношениями: 

 ai = ∫;  = ∫ µ dddjd ( d ) dj ,    гдеµ(xi)− 

функцияпринадлежностизначениявходнойпеременнойxi∈[xi , xi] термуai∈Ai ,  

p =1,li, i = 1, n ;        µ(d) − 

функцияпринадлежностизначениявыходнойпеременнойy∈[y, y]терму-

решениюdj,∈D , j = 1,m;        2) 

вслучаекачественныхпеременныхxi, i=1..nиy, 

нечеткиемножестваaiиdjопределимтак:       

      kikiqkpaiipia µ (υ )/υ 1 ∑= = , rrqrdjdyymj 

( )/ 1 ∑= = m ,  где ( ) kiapi µ ν − 

степеньпринадлежностиэлементаikνi∈U , термуipai∈A , ip =1,l ,i = 1, n , qik = 1, 

; (y ) djr µ − степеньпринадлежностиэлементаyr∈Yтермурешениюdj∈D , j = 

1,m.сформированнаяпотакимправилам, 

являетсяфрагментомматрицыкомпинтенции:      

 1) Размерностьэтойматрицыравна (n +1)× N , где (n+1) − числостолбцов, 

аN=k1+k2+…km − числострок.       

 2) Первые n столбцов матрицы соответствуют входным переменным 

xi,i=1,n, а (n+1)-ый столбец соответствует значениям j d выходной переменной 

y , j = 1,m; 

 3) Каждая строка матрицы представляет некоторую комбинацию значений 

входных переменных, отнесенную экспертом к одному из возможных значений 

выходной переменной y. При этом: первые к1 строк соответствуют значению выходной 

переменной  у = d1 , вторые k2 строк − значению  y= d2 ,..., последние km строк − 

значению y = dm;    4) Элемент ai , стоящий на пересечении i-го 

столбца и jp -й строки соответствует лингвистической оценке параметра xi в строке 

нечеткой базы знаний с номером jp . При этом лингвистическая оценка ai выбирается из 

терм-множества, соответствующего переменной xi, т.е.  ai∈ Ai ,i = 1,n   , j = 1,m  ,  p = 1,kj 

.              

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫБОРА СПОСОБА ЛИТЬЯ 

 Главная  применения матрицы компетенции способа литья — этонеобходимой 

для решения поставленной задачи, выполнена экспертная оценка комбинаций значений 

входных переменных.      

Соответственно, этапы формирования матрицы компетенций можно обобщенно 

представить следующим образом: 

1) подбор существующей или формирование собственной модели компетенций; 

2) выявление целевых должностей, их требований и характеристик; 
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3) формирование матрицы соответствия компетенций. 

 Для выбора способа получения литья построения матрицы компитенции, 

необходимой для решения поставленной задачи, выполнена модели оценка комбинаций 

значений входных переменных. Результаты оценки сведены в матрицу компетенции, 

которая определяет систему логических значения входных переменных х1, ...,хn с одним 

из возможных типов решения  dj, j = 1,m;   

ЕСЛИ (х1=а1 ) И( х2 = а2)  И...       

 ИЛИ (х1=а1 )  И (х2=а2 )  И... И (хn= an )  

ИЛИ (x1=a1 ) И … И (x2=a2 ) И  …И (хn=an ) ,  

ТО (y=d1 )  , ИНАЧЕ…        

 Таким образом, связь между входными параметрами  хn, ..,х1 и выходной 

переменной dj была формализована в виде нечетких логических высказываний. Данная 

система логических высказываний имеет название нечеткой базы компинтенции.   

  

Для принятия решения, позволяющего фиксированному вектору входных 

переменных  х1 ...хn поставить в соответствие решение dj, построена система логических 

уравнений на базе матрицы компинтенции и рассчитаны значения функций 

принадлежности различных решений при фиксированных значениях входных 

переменных. В качестве наиболее предпочтительного варианта выбрано решение с 

наибольшим значением функции принадлежности. Данная система логических решений 

заложена в программе для выбора наиболее рационального способа литья.   

     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В литейном производстве получение литья в постоянные металлические формы 

является прогрессивным способом, который обеспечивает высокую чистоту поверхности 

отливок и в большинстве случаев позволяет получить литье с меньшими затратами 

металла и труда, и, соответственно, с более низкой себестоимостью. Вот почему мы 

считаем обоснованным на литье, полученное на основе более прогрессивной технологии, 

позволяющей экономить материальные и трудовые ресурсы, распространить принципы 

ценового стимулирования, как это принято по основной продукции машиностроения, но 

с учетом специфики этого вида продукции и особенностей ценообразования на литье.  

 Рассмотрена возможность применения одного из методов искусственного 

интеллекта – нечеткой логики в формализации процесса выбора наиболее рационального 

способа получения отливки: по размерным характеристикам детали, техническим 

условиям конструктора и параметрам бизнестребований.     

 Рассмотренная методика формирования матриц компинтенции, с использованием 

алгоритмов нечеткой логики, может быть применена для оценки и управления качеством 

получаемых отливок в условиях современного автоматизированного производства. 
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Abstract. The article sets out the results of theoretical research on the improvement of heat-

protective properties of the node, supporting tubular steel trusses on a metal tubular column, 

located in the center of the room. The authors of the article used in their studies an existing 

node, which was used in the auxiliary premises module of Poltava City School № 24. 

Theoretical research on the existing variant of heat insulation of the nod has been performed in 

the scientific study. The article states the temperature  value on the outer surface of the steel 

column in the place of its adjoining to the ceiling, which at the design temperature of the 

outside air proved to be less than the temperature of condensate formation (dew point). The 

article offers the improved version of the insulation of the node, which provides for the location 

of heat insulating material in the middle of the column. This method allows to raise the 

temperature at the point where the column adjoins the ceiling above the dew point. The optimal 

location of the insulation and its thickness have been defined in this article. 

 

Introduction 

Recently, in the spheres of civil and industrial engineering, load carrying structures and 

cladding structures, made of metal, have become widely used. Since the metal has high-thermal 

conductivity               , the node connecting the column to the roof truss, needs 

insulation. Without heat insulation, the surface temperature in the upper part of the column can 

decrease below the dew point, which leads to corrosion of metal ties, humidification of heat 

insulating material in the covering, which results in the reduction of its thermal characteristics 

and delamination of the finishing coat on the ceiling. That is, the requirement of the norms [1] 

           is not fulfilled. Insulation of the nodes connecting roof trusses to the columns 

with the use of L-bars and beam channels is not a difficult task, since when they are insulated, 

metal ties are inside the insulation and their cross sectional area is much smaller than the 

surface area of heat insulating material. When tubular members are used, the heat insulating 

material is located only on their outer surface. The heat from the room comes out both through 

metal constructions and through the air in the middle of the tubular members. Since the air has 

much higher heat conduction than the heat insulating material, thermal characteristics of the 

nodes of the tubular members are worse than when using L-bars and beam channels. Therefore, 

improvement of the nodes of the tubular members is a crucial task. 

General problem statement and its connection with important scientific and practical 

tasks  

The study [2] examines the impact of climate change on the risks of damage to external 

enclosing structures during freezing and thawing of a brick wall in two parts of Switzerland. 

The article [3] investigates the causes of mold on wooden attics. Mechanical ventilation can be 

used to increase the humidity of the attics. 

The article [4] presents the results of research on modeling the temperature-humidity state of 

the cold attic and proposes optimal solutions to prevent the formation of condensate on the 

inner surface of the coating. 
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Article [5] is devoted to the methods of thermal modernization of the housing stock. The 

influence of the heating system on the optimal amount of additional insulation of enclosing 

structures has become clear. 

The scientific works[6-8]  present methods that should be used in the design of apartment 

buildings to improve their energy efficiency. Optimization of elements of enclosing structures 

of buildings is completed. Based on the study of optimization results, an estimate of potential 

energy savings is given. 

The articles [9-10] consider options for additional insulation of the outer corner of the brick 

wall. Variants of application of additional warming from the outside of a wall, in deepening on 

an external surface and in the middle of a stone are considered. The optimal amount of 

additional insulation is determined. 

The article [11] considers the problem of thermal modernization of external walls of 

prefabricated houses of the first mass series in Poltava. We analyzed the state of thermal 

protection of panel walls taking into account the design of the joint and the thickness of the 

panels. Recommendations for their thermal modernization according to modern regulatory 

requirements are developed. 

The article [12] includes information regarding the results of thermal imaging monitoring of 

frameless constructions with an insulating coating based on polyethylene foam. It is shown that 

hotair welding allows minimizing heat losses both at the joints of the sheets and in the areas 

adjoining to the base and to the side walls of the buildings. Furthermore, the possibility of 

obtaining a seamless joint during the installation process significantly increases the 

effectiveness of the insulating coating by means of minimizing cold bridges and eliminating 

leakages when connecting separate insulating elements. 

The authors of publications on the investigation of the ways to improve the thermal insulation 

of metal construction nodes, have not considered the problem of reduction of heat current 

through the air inside tubular members in trusses and columns. 

Research objective. The purpose of the work was to determine the optimal location of heat 

insulating material and its thickness inside the metal tubular column. For the criterion of 

optimality we have taken the minimum essential volume of heat insulating material, providing 

the temperature value at the point where the column adjoins the ceiling above the dew point. 

Definition of the purpose and objectives of the study  

The statement of basic materials and research results. In this study we have considered the 

existing node, which was used in the auxiliary premises module of Poltava City School № 24. 

The location of the major node of two triangular trusses on the metal tubular column of the 

middle row is shown in Figure 1. 
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Fig. 1. The location of the major node of two triangular trusses on the metal tubular column of 

the middle row. 

The design of the major node and the existing insulation of its elements are shown in 

Figure 2. 

a) b) 

  

 

Fig. 2. (a) the design of the major node; (b) the existing insulation of its subunits 

 

The insulation of subunits was made of “ROCKMIN” heat insulating material, which has 

the thickness of 30 mm and heat conduction                  . In the design of the garret 

(attic) floor there was used the same heat insulating material, which has the thickness of 150 

mm, laid on 16 mm thick gypsum plasterboards on load bearing elements, made of galvanized 

siding. 

Determination of the temperature at the point where the column adjoins the ceiling was 

performed on the basis of the heat flow pattern calculation. According to [1], for schools, the 

inside air temperature was assumed to be equal to        . The temperature in the attic, due 

to the insignificant resistance to heat convection of the attic covering, made of the profiled 

flooring, was assumed to be equal to the calculated outside air temperature for the I-st 

temperature range, which according to [1], is equal to         . The design model of the 

node for the calculation of the temperature field was applied to the axis of symmetry of the 

column (Figure 3a). The results of the temperature field calculation are shown in Figure 3b. 

        a) b) 

Node

Tubular columm

Garret  f loor

Tube t russTube t russ
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Fig. 3. (a) the scheme, taken up for the temperature field calculation; (b) the results of the 

temperature field calculation. 

The analysis of the temperature field showed that, at the calculated outside air temperature, 

the temperature at the point, where the column adjoins the ceiling, will be              . 

This is lower than the dew-point temperature, which, at the design parameters of the inside air, 

is          . This leads to steam condensation on the upper part of the column, to the 

delamination of the finishing coat on the ceiling (Figure 4a), to humidification of heat 

insulating material in the garret floor, and as a consequence, to reduction of its resistance to 

heat convection at the location of the column. In addition, significant difference between the 

temperature of the overhead and the bottom of the column leads to its significant deformation 

and the formation of a trash gap between the wall and the column (Figure 4b). 

 

 

 

a) b) 

  
 

Fig. 4. (a) delamination of the finishing coat on the ceiling; (b) formation, due to temperature 

deformations, of the trash gap between the wall and the column. 
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From this we can make a conclusion, that wrapping of the tubular members with heat 

insulating material does not significantly increase thermal characteristics of the node. 

Such poor-quality thermal characteristics of the node are explained by the fact that most of 

the heat current from the room passes through the node over the air inside tubular members. 

This is explained by the fact that heat conduction of the air in the middle of tubular members is 

much greater than heat conduction of heat insulating material. Heat current passes over the air 

alongside tubular members to parts of trusses without insulation and flows freely into the attic. 

In addition, the analysis of heat-protective properties of the attic covering showed that its 

resistance to heat convection is equal to                , which is less than the value 

normalized by [1] which us equal to                    . This is explained by the fact that 

the auxiliary premises module of Poltava City School № 24 was built at the time when thermal 

insulation norms in the country were lower. 

In further studies, the thickness of heat insulating material on the attic covering was 

increased to 200 mm. In this case, its resistance to heat convection was equal to    

             , which was higher than the normalized value. 

In order to bring the node, connecting the column to the truss, to heat transmission norms 

given in [1], it was proposed to fill the inner part of tubular members with heat insulating 

material. It is difficult to implement this in members of the girder. It is better to locate heat 

insulating material inside the tubular column. The heat insulating material, located in the 

middle of the tubular column, significantly reduces the heat current that passes through the air 

in the middle of tubular members. 

The authors of the article have conducted appropriate research in order to determine the 

thickness and location of heat insulating material in the middle of the column. 

At the first stage of our research we examined the change of temperature at the point where 

the column adjoins the ceiling with the thickness of the heat insulating material in the middle of 

the column from 10 mm to 160 mm. The upper part of heat insulating material coincided with 

the top of the column. The heat insulating material was in resting contact upon a 5 mm thick 

metal sheet inside the column. The heat conduction of the heat insulating material was accepted 

as                  . 

 

 

 

The research results are shown in Table 1. 

Table 1. The temperature gradient at the point where the column adjoins the ceiling. 

 

№ 

The thickness 

of heat 

insulating 

material, mm 

Temperature, 

 
№ 

The thickness 

of heat 

insulating 

material, mm 

Temperature, 

 

1 10 0.3 9 90 4.8 

2 20 1.1 10 100 5.2 

3 30 1.7 11 110 5.4 

4 40 2.5 12 120 5.6 
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5 50 3 13 130 5,8 

6 60 3.6 14 140 5.8 

7 70 4 15 150 5.3 

8 80 4.5 16 160 4.7 

 

As Table 1 shows, the maximum temperature at the point where the column adjoins the 

ceiling is observed when heat insulating material is 130 mm thick. As the thickness of heat 

insulating material increases further, the temperature decreases. This is due to the fact that the 

bottom of heat insulating material was below the ceiling and thereby reduced the heat current 

coming to the point where the column adjoins the ceiling, from the air inside the column. 

At the second stage we have investigated the temperature gradient at the point where the 

column adjoins the ceiling as the thickness of heat insulating material increased with the 

corresponding increase in the column height. The bottom of heat insulating material was taken 

at the level of the ceiling. The thickness of heat insulating material in the middle of the column 

was taken from 130 mm to 180 mm. 

The research results are shown in Table 2. 

 

Table 2. The temperature gradient at the point where the column adjoins the ceiling. 

 

№ 

The thickness 

of heat 

insulating 

material, mm 

Temperature, 

 
№ 

The 

thickness of 

heat 

insulating 

material, 

mm 

Temperature, 

 

1 130 5,8 9 210 8.9 

2 140 6,3 10 220 9.2 

3 150 6,8 11 230 9.5 

4 160 7,2 12 240 9.8 

5 170 7.6 13 250 10 

6 180 8 14 260 10.1 

7 190 8,4 15 270 10,3 

8 200 8,7 16 280 10,5 

 

As can be seen from Table 2, the maximum temperature at the point where the column adjoins 

the ceiling becomes higher than the dew point temperature (                     ) at 
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270 mm thickness of heat insulating material in the middle of the column. The third 

requirement of thermal insulation has been fulfilled. 

At the third stage we have investigated the temperature gradient at the point where the 

column adjoins the ceiling as the height of heat insulating material is reduced with the 

corresponding decrease in the column height and with the application of heat insulating 

material around the column head (from the top of the column to the top of heat insulating 

material). The thickness of heat insulating material in the middle of the column decreased from 

10 mm to 30 mm. The optimal variant was determined by the minimum volume of heat 

insulating material inside the column and around the column head. 

The research results are shown in Table 3. 

 

Table 3. The temperature gradient at the point where the column adjoins the ceiling. 

 

The thickness 

of heat 

insulating 

material, mm 

The thickness 

of heat 

insulating 

material 

around the 

column, mm 

Temperatu

re,  

Volume of heat insulating material, 

   

in the 

middle of 

the column 

around the 

column head 
The general 

270 0 10,3 0,014661 0 0,014661 

260 10 10,3 0,014118 0,0004806 0,0145986 

250 60 10,1 0,013575 0,0027632 0,0163382 

 

As the Table 3 shows, the smallest total volume of heat insulating material is observed in the 

cases of reduction of the thickness of heat insulating material in the middle of the column by 10 

mm and application of heat insulating material around the column head with the thickness of 10 

mm. 

The temperature fields of the node at each stage of the study are shown in Figure 5. 

 

 

 

a) b) c) 

  
 

 

Fig. 5. Temperature fields of the node, connecting tube trusses to columns at three stages of the 

studying: (a) the first stage; (b) the second stage; (c) the third stage. 
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The diagram of the best option for heat insulation of the node is shown in Figure 6 

 
Fig. 6. The diagram of the best option for heat insulation of the node, connecting tube trusses to 

the columns. 

 

Summary 

The insulation on the outside of tubular metal trusses and columns does not significantly reduce 

the heat current, that flows through the node, which connects those trusses and columns. This is 

explained by the fact that the warm from the room goes outside both through metal 

constructions and through the air in the middle of the tubular members. 

Poor-quality thermal characteristics of the node, connecting tubular members, lead to steam 

condensation on the upper part of the column, to the delamination of the finishing coat on the 

ceiling, to humidification of heat insulating material in the garret floor. 

The proposed arrangement of heat insulating material inside the tubular column provides an 

opportunity to improve thermal characteristics of the node according to the requirements of 

thermal protection standards. In particular, it will make it possible to raise the temperature at 

the point where the column adjoins the ceiling above the dew point. 

The optimum variant of insulation of the node in the auxiliary premises module of Poltava 

City School № 24, at which the volume of heat insulating material is minimal, provides for the 

arrangement in the middle of the column of 260 mm thick heat insulating material and the use 

of 10 mm thick heat insulating material around the column head. The bottom of the heat 

insulating material is located at the level of the ceiling. 

Since the optimal variant of insulation depends on many factors: the diameter of tubular 

members of the truss and column, metal thickness, thermal characteristics of the garret floor, 

the calculated temperatures of indoor and outdoor air, etc., then in each specific case 

appropriate calculations are needed. 
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BAŞ MİL KANALININ TƏSİR ZONASINDA MÖVCUD EKOLOJİ VƏZİYYƏT 

 

 

Xülasə 

 

Məqalədə Mil düzünün coğrafi mövqeyi, suvarma kanalları, onların tikildiyi tarixi şərait, 

düzənlikdəki əkinə yararli torpaq sahələrindən səmərəli istifadə olunması məqsədilə həyata 

keçirilmiş layihələr, torpaqların şorlaşmasının  səbəbi, kollektor-drenaj sistemlərinin tikintisi 

100 ildə düzənlikdə baş vermiş ekoloji dəyişiklikləri doğuran səbəblər və s. haqqında  

məlumatlar verilib. 

Açar sözlər: Su mənbəyi, kanal, dren, mexaniki suvarma, kəhriz, kanalın konstruksiyası, 

drenin konstruksiyası, qrunt suyu. 

 

Резюме 

 

В статье дана обширная информация о географическом положении Мильской равнины, 

оросительных каналов, исторических условий, в которых они были построены, 

реализованных проектах по эффективному использованию пахотных земель на 

равнинах, причинах засоления почв, экологических изменений в регионе, равнине через 

100 лет после строительства коллекторно-дренажной системы. 

Ключевые слова: Источник воды ,канал, дренаж, механическое орошение, кахриз, 

конструкция  канала, конструкция дренажа, грунтовые воды. 

 

Summary 

 

This article provides extensive information on the geographic location of the Mil Plain, the 

irrigation canals, the historical conditions under which they were built, the projects 

implemented to effectively use arable land on the Plains, the causes of soil salinization, 

environmental changes in the region, the Plain 100 years after the collector-drainage system 

was built. 

Key words: water source, canal, drainage, mechanical irrigation, kahriz, canal design, drainage 

design, groundwater. 

 

 

Dünyada XVIII əsrinortalarında əhalininsayı 500 mln. nəfərolduğuhalda,hazırkivaxta 7,8 

milyarddır. Yer kürəsinin içməli su və əkinə yararlı torpaq ehtiyatları BMT ekspertlərinin 

proqnozlarına görə 10 milyard əhalini ekoloji baxımdan təmiz qida məhsulları ilə təmin edə 

bilər.  
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Odur ki, hazırkı dövrdə dünya ölkələrində dövlətlərin əsas işlərindən biri mövcud su və 

torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi istiqamətində layihələrin hazırlanması və 

həyata keçirilməsi olmalıdır. Mil düzündə bu sahədə uğurlu siyasət aparılıb.  

Kür-Araz düzənliyinin cənub hissəsində yerləşən Mil düzü, şimal hissədə Qarqar çayına 

kimi uzanır və Qarabağın düzən hissəsinə qovuşur. Şərq tərəfdən Kür çayı ilə Şirvan düzündən, 

cənub hissədə Araz çayı ilə Muğan düzündən ayrılır. Qərbdə Qarabağın düzən hissəsindən 

başlamaqla relyefinə görə Kür və Araz çaylarının birləşdiyi yerə doğru yer səthinin mailliyi 

azalır. Düzənlikdə yer səthinin yüksəkliyi Arazla Kürün qovuşduğu yerdə - 15.0 metrdir. Mil 

düzünün Qarabağın düzən hissəsinə qovuşduğu yerdə yer səthinin yüksəkliyi 70.0 metrdir. Mil 

düzündə İmişli, Beyləqan və Ağcabədi rayonlarının təsərrüfatları yerləşir. Düzənliyin ümumi 

sahəsi 369,5 min hektardır[1,s.10;2,s.7]. 

Düzənlikdə 1925-ci ilə kimi suvarma suyunun mənbəyi çaylar, kəhriz və yeraltı sular 

olub. 1933-cü ildə Orconikidze (indiki Xanqızı) adına kanalında tikinti işləri tamamlanıb. 

1948-ci ildəartezian quyularından, 1958-ci ildəYuxarı Qarabağ kanalından, 1976-cı ildə Baş 

Mil kanalından, 1991-ci ildən isə Yuxarı Mil kanalından su qəbul etməklə əkin sahələri 

suvarılıb [4,s.52-54;5,s.69]. 

Mil düzünün 131,5 min ha suvarılan sahəsinə 9 su mənbəyindən suvarma suyu verilir. 

Magistral kanallar Mil düzündə müxtəlif illərdə tikilib(Cədvəl 1). 

 

Mil düzündə suvarılan sahələrin su mənbələrinə görə paylanmasıCədvəl1 

 

№ Suvarma suyunun mənbələri Suvarma sistemi 

olan 

sahələr,min.ha 

Kanalların su götürdüyü yer 

1  Köhnə Xanqızı kanalı, 

(Orconikidze) 

35,5 Araz çayı 

2 Yuxarı Qarabağ kanalı 25,3 Mingəçevir su anbarı 

3 Baş Mil kanalı 30,0 Araz çayı 

4 Araz çayından mexaniki suvarma 5,9 Araz çayı 

5 Kür çayından mexaniki suvarma 8,6 Kür çayı 

6 Qarqarçay 6,7 Qarqarçay 

7 Xonaşaçay 0,9 Xonaşaçay 

8 Kəhrizlər 0,7 Yeraltı sular 

9 Artezian və subartezian quyuları 17,9 Yeraltı sular 

 Cəmi: 131,5  

 

Mil düzənliyində nəql etdiyi sərfə və hiravliki parametrlərinə görə fərqlənən müxtəlif 

ölçülərdə uzunluqları təxminən 847 km olan çoxsaylı suvarma kanalları var. Düzənliyin 

suvarma şəbəkəsinin sıxlığı 3,3-16,2 m/ha intervalındadır. Əkin sahələrinin suvarılmasında 

istifadə olunan ümumi sərf 71,3 m3/san-dir. Mənbələrindəki suvarma sularının keyfiyyətləri 

müxtəlifdir. 
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Köhnə Xanqızı və Yeni Xanqızı adlandırılmış bu kanalların yerində şəkil 1-də göründüyü 

kimi suvarma kanalları olub [2,s.7,38; 6,s.21]. Tarixi mənbələrdə IV-VI əsrlərdə tikildiyi qeyd 

olunan, Araz çayından Qarqarçaya kimi uzanan ilk tikilmiş kanalın adı Govuz arx olub. 

 

 

 
 

Şəkil 1.1869-cu ildə Muğan vəMil düzlərinin sxematik planı 

 

 

 
 

Şəkil 2.Yuxarı Qarabağ kanalının təsir zonasında ərazilərin sxematik planı  
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Mənbələrdə kanalın adı Borbos kimi də yazılıb. Ərəblərin işğalından sonra kanal Govur 

arx adlandırılıb. Bu sistemdəki kanallar Monqollar tərəfindən tam dağıdılıb. Teymurləng XIV 

əsrin sonlarında kanalı bərpa edib. Nadir şah tərəfindən XVII əsrin birinci yarısında yenidən 

dağıdılıb. 1866-cı ildə Qarabağlı Əhmədbəy Cavanşir Araz çayından 8 km uzunluğunda kanal 

çəkdirərkən Govur arx kanalını bərpa etdirib. Düzənlikdə pambıq istehsal etmək məqsədilə çar 

hökuməti 1881-ci ildə Govur arx kanalını bərpa etmək üçün yeni layihə sənədləri hazırladıb. 

Çoxsaylı səbəblərdən hazırlanmış layihə həyata keçməyib. Sovetlər dönəmində 1927-1933-cü 

illərdə Govur arx kanalının məcrası əsasında yeni kanal tikilib. Kanal dövrünün tanınmış 

bolşeviklərindən biri olan Orconikidzenin şərəfinə “Orconikidze kanalı” adlandırılıb. Kanala su 

Beyləqan rayonunun Əmirzeyitli kəndinin yanında Araz çayından öz axını ilə verilib. Araz 

çayının məcrasında mexaniki tənzimləmə aparmaqla kanala lazım olan miqdarda su axıdılıb. 

Torpaq məcrada tikilmiş Köhnə Xanqızı kanalının uzunluğu 64 km olub. Araz çayından 

sugötürmə qabiliyyəti 45 m
3
/san, olan kanalın suyu ilə Beyləqan və Ağcabədi rayonları 

ərazisində təxminən 46 min hektar əkin sahəsi suvarılıb. 

Torpaq məcrada tikilmiş suvarma sistemindən 1933-1970-ci illərdə istifadə olunub. 

Azərbaycan Respublikasında 1970-1985-ci illərdə kənd təsərrüfatı sahəsində ciddi inkişaf 

dövrü olub. Torpaq sahələrindən səmərəli istifadə olunması, günün ən vacib tələblərinə 

çevrilib. Mil düzünün iqtisadi baxımdan ən əlverişli bölgəsi olan Köhnə Xanqızı kanalının təsir 

sahəsindəki ərazilərdə becərilən  bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq məqsədilə əsaslı 

meliorasiya tikintilərinin aparılmasına başlanıb. 

Tərtib olunmuş Baş plana əsasən şəkil 3-də verilmiş sxematik planlardakı ərazilərdə 1-ci 

mərhələdə 1971-1975-ci illərdə Ağcabədi rayonunun ərazisində 13907 hektar, 2-ci mərhələdə 

1976-1984-cü illərdə Beyləqan rayonu ərazisində 53744 hektar sahədə geniş miqyasda 

meliorasiya tikintiləri həyata keçirilib [2,s.78,88-90; 4,s.52-54; 5,s.67-70]. 

Köhnə Xanqızı suvarma bsistemində paylayıcı kanallar torpaq məcrada olub. 1933-cü 

ildən istismar olunan bu sistemlərdə illər ötdükcə becərilən bitkilərin məhsuldarlığı aşağı 

düşüb. Kanalın təsir zonasındakı  suvarılan sahələrdə su çatışmadığına görə 69753 hektar 

əvəzinə  

 
Şəkil 3.Baş Mil kanalının təsir zonasında magistral kanalların və kollektorların 

sxematik planı 
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Beyləqan Ağcabədi, İmişli rayonlarının ərazilərində 46888 hektar əkin sahəsinə suvarma 

suyu verilib. 

Bu sahələrdə əsasən pambıq, heyvandarlıqda yem bazasını yaratmaq məqsədilə  ot 

bitkiləri, dənli bitkilər və çoxillik ağaclar becərilib. Pambıq əkilən sahələrin hər hektarından 

1972-ci ildə maksimum 20.5 sentner, yem bitkilərinin hər hektarından 29.4 sentner, taxıl 

sahələrindən isə 14.4 sentner məhsul götürülüb. 

Qeyd olunduğu kimi, Köhnə Xanqızı kanalına Araz çayından mexaniki tənzimləmə 

aparmaqla su qəbul olunduğundan, iyul-avqust aylarında çayda suyun sərfi kəskin azaldığına 

görə, əraziyə  tələb olunan həcmdə su nəql olunmasında problemlər yaranıb. Problemi həll 

etmək üçün Baş Mil kanalının ( BMK) tikinti layihəsi gündəmə gəlib. 

Baş Mil kanalı 1976-cı ildə istismara verildikdən sonar (şəkil 3.) Köhnə Xanqızı kanalı 

suvarma suyunu əsasən bu kanaldan alıb. Lazım olduqda Araz çayından Xanqızı kanalına  8-15 

m
3
/san su verilib. Yəni Köhnə Xanqızı kanalı əkin sahələrinə tələb olunan suyu Baş Mil 

kanalından götürüb. Bu sistemdəki kanallar torpaq məcrada tikildiyindən 1971-1985-ci illərdə 

baş plana əsasən yenidən qurulub.Köhnə Xanqızı kanalına toxunmadan ona paralel Yeni 

Xanqızı kanalı tikilib.  

Yeni Xanqızı kanalının ilkin sərfi 32 m
3
/san olub. Beton üzlük çəkilmiş Yeni Xanqızı 

suvarma sisteminin tikintisi 1985-ci ildə başa çatıb. Kanala Baş Mil kanalından 40.0 m
3
/san 

suqəbul edilib. Əsas kanalın uzunluğu 58.5 km olub. 

1971-1985-ci illərdə aparılmış meliorasiya tikinti işlərinin nəticəsi olaraq Yeni Xanqızı 

kanalından su alan 9 ədəd təsərrüfatlararası kanallara beton üzlük çəkilib (şəkil 3.). Bu 

kanallardan 5-i R-1; R-2; R-3; R-4; R-5 Beyləqan rayonunu ərazisində, 4-ü isə R-6; R-7; R-8; 

R-9 Ağcabədi rayonunun ərazisindədir. Təsərrüfatlararası kanalların uzunluğu: R-1; L=18.7 

km; R-2, L=14.7 km; Beyləqan şəhərindən keçənR-3, L=7.0 km.; R-4, L=12.3; R-5, L=12.0 

km. Beyləqan rayonunun ərazisində yerləşən təsərrüfatlararası kanalların ümumi uzunluğu 76.5 

km-dir. 

Yeni Xanqızı kanalında PK-394-də R-6 təsərrüfat kanalı su alır ki, buradan Ağcabədi 

rayonunun ərazisi başlayır. Ağcabədi rayonunun ərazisində kanalın təsir zonasında əkin sahəsi 

13907 hektardır. Yeni Xanqızı kanalının bu hissədə normal sərf 9.65m
3
/san, farsirovka sərfi 

Qf=12.06 m
3
/san-dir.  

Mil düzündə 1940-cı ildə kollektor-drenaj sistemlərinin tikintisi planlaşdırılsa da II Dünya 

müharibəsinin başlanması səbəbindən bu sahədə işlər dayandırılıb.  

1950-ci ildən düzənlikdə kollektor-drenaj sisteminin tikilməsi üçün hazırlıq işlərinə 

başlanıb. Müxtəlif səbəblərdən bu sahədə nəzərdə tutulmuş işlərin hıyata keçirilməsi  

dayandırılıb. Kollektor-drenaj sistemləri tələb olunan layihə göstəricilərinə uyğun tikilmədikdə 

ərazinin hidrogeoloji və meliorasiya şəraitinə ciddi təsir edir. Mil düzündə hazırkı dövrə kimi 

mövcud drenaj sistemi nəzərdə tutulan layihə göstəricilərinə uyğun işlədilməyib [4]. 

Mil düzündə kollektor-drenaj sistemlərinin tikintisinə 1953-cü ildə başlanıb. Suvarma 

sistemlərindəki tarlalardan səth sularını kənarlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş sahə 

sutoplayanları dərinləşdirilərək açıq drenlərə çevrilib (şəkil 3.). Köhnə Xanqızı suvarma 

sistemində Beyləqan rayonu ərazisi üçün əsas kollektor k-2 (Orcanikidze adina) tikilib. K-2 

kollektorun uzunluğu 54.0 km olub. K-2kollektoruna su axıdan əsas kollektorlar: K-2-1-in 

uzunluğu 33 km, K-2-2-nin uzunluğu 6.7 km, K-2-3-ün uzunluğu 7.2 km, K-2-4-ün uzunluğu 

6.8 km, K-2-5-in uzunluğu 7.0 km, K-2-6-nın uzunluğu 8.2 km olub. Kollektorlara dren 
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sularını axıdan drenlərin ilkin variantlarda dərinlikləri 3.0-3.5 m., ara məsafələri 1000-1200 m 

olmaqla açıq konstruksiyada tikilib. 

Ağcabədi rayonu ərazisində Köhnə Xanqızı suvarma sistemindəki əsas kollektor K-3-dür. 

K-3 kollektorunun uzunluğu 13.2 km olub. Kollektora su axıdan kollektorlar: K-3-1 

kollektorunun uzunluğu 12.3 km, təsir zonasındakı sahə 4430 hektar, mənsəbdə sərfi isə 1.55 

m
3
/san olub. K-3-2-nin uzunluğu 9.3 km, təsir sahəsi  4060 ha, sərfi 1.42 m

3
/san; K-3-3 

kollektorunun uzunluğu 17.3 km, təsir sahəsi 6060 hektar, sərfi 1.92 m3/san olub. Ümumilikdə  

K-3 kollektoru 18300 hektar ərazidəndren suyu qəbul edib. Mənsəbdə su nəqletmə qabiliyyəti 

6.4  m
3
/san olub. K-3 kollektoruna toplanmış dren suları Yuxarı Qarabağ kanalının altından 

keçirilərək Mil-Qarabağ kollektoruna axıdılıb. 

Araşdırmalardan görünür ki, tikilmiş drenlərin layihə göstəriciləri düzgün təyin edilməyib. 

Drenin tikilməsində tələb olunan müəyyən amillər nəzərə alınmayıb. Mövcud kollektor-drenaj 

sistemində drenlərarası məsafələr  sahələr üzrə müxtəlifdir. Düzənlikdə drenlərarası məsafə 200 

m olan sahə ümumi sahənin 13.2%-ni; 300 m olan sahə 3.2%-ni; 400m olan sahə 21.8%-ni; 500 

m olan sahələr 11.2%-ni; 600 m olan sahələr 17.5%-ni; 700 m olan sahələr 4.3%-ni; 800 m 

olan sahələr 10.2%-ni; 1000 m olan sahələr 11.2%-ni; 1200 m olan sahələr 6.2% -ni; 1500 m-

dən çox olan sahələr isə 1.2%-ni təşkil edir. 

Araşdırmalardan aydın olur ki [4,s.55-56], Köhnə Xanqızı suvarma sistemində qrunt 

sularının səviyyəsini tələb olunan dərinlikdə saxlamaq üçün tikilmiş mövcud kollektor-drenaj 

sistemlərinin istismara verildikdən sonrakı müddətlərdə görülən istismar tədbirlərinin 

keyfiyyətindən asılı olmayaraq artıq sistemlərdə istismar müddətləri başa çatıb. Sistemin 

müəyyən hissələri tam yararsız vəziyyətdədir. Sistemin yenidən qurulmasına ehtiyac vardır. 

Kollektor-drenaj sistemlərinin layihə gücündə işləməməsi nəticəsində dren suları ərazidən 

tələb olunan vaxta kənar olunmur. Əkin sahəsində yeraltı qrunt sularının səviyyəsi böhran 

dərinliyindən yuxarıdir. İllər ötdükcə düzənlikdə təbii mühit dəyişib, ekoloji tarazlıq pozulub 

və torpaqlarda şorlaşma prosesi başlayıb. 

Mil düzənliyində kollektor-drenaj sistemi olan sahələr təxminən 92 min hektardır. Mil 

düzündən hər il 200 mln m
3
 həcmində müxtəlif minerallaşma dərəcəsinə malik dren suları 

sahələrndən kənarlaşdırılır. İstismar olunduğu müddətdə kollektor-drenaj sistemləri ərazisinin 

ekoloji vəziyyətinə  ciddi təsir göstərib. Mövcud kollektor-drenaj sistemləri layihə 

göstəricilərinə uyğun işləmir. Drenlərarası məsafənin düzgün olmaması kollektor-drenaj 

sistemlərinin səmərəsiz iş rejiminə şərait yaradıb [4,s.55-56]. 

İstismar müddətində mütamadi olaraq drenlərdən, kollektordan müvafik qurumlar su 

nümunələri götürür, sərflər ölçülür. Drenlərdə  sularının kimyəvi tərkibi qidalandığı yeraltı 

suların tərkibinə uyğundur. 

Mil düzündə aparılmış meliorasiya tikintilərinin coğrafiyası illər ötdükcə genişlənmiş 

suvarılan sahələr və kənd təsərrüfatı bitkilərindən toplanmış məhsulun miqdarı  artmışdır. 

1950-ci ildən 1999-cu ilə kimi düzənlikdə suvarılan torpaq sahələri 3.5 dəfə artıb. Suvarma 

aparılan sahələrin təxminən 70 faizində drenlər tikilib. 

Köhnə Xanqızı suvarma sistemi 1933-cü ildə istismara verildikdən sonra, əkinə yararlı 

torpaq sahələrindən səmərəli istifadə olunmuşdur. Sistem tikilən illərdə (1927-1933) qrunt 

suyunun səviyyəsi 10-15m dərinlikdə olub. Suvarma suyundan artıq istifadə olunması və torpaq 

kanallardan sızma suları hesabına illər ötdükcə qrunt sularının səviyyəsi yer səthindən 1-4 m 

dərinliyə kimi yuxarı qalxıb. Yeraltı duzlar torpağın üst bitki qatına qalxıb. İllər ötdükcə ayrı-
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ayrı sahələrdə bitkilərin məhsuldarlığı aşağı düşüb. Bəzi sahələr isə tamamilə əkin 

dövriyyəsindən çıxıb. 

Ümumilikdə K-3 kollektorunun təsir zonasında 18300 hektar əkin sahəsi var. Köçəri 

quşların məskən saldığı Ağgöl dövlət qoruğunda ekoloji mühiti saxlamaq üçün K-2 və K-3 

kollektorlarının dren suları davamlı olaraq Ağgölə axıdılır (şəkil 3.) [4,s.55]. 

Azərbaycan hökümətinin 2 mart 1978-ci il tarixdə 26 saylı xüsusi qərarı ilə Ağgöl dövlət 

qoruğu yaradılıb. Qoruğun sahəsi 4.4 min hektar olub. Qoruğun sahəsi 31 dekabr 1987-ci ildə 

5.18 min hektara çatdırılıb. Qoruq Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının ərazisindədir. Göldə 

suyun minerallıq dərəcəsi 50-100 q/litr arasında dəyişir. Suyun tərkibində xlor və natriumun 

birləşmələri üstünlük təşkil edir. Suyun göldə maksimum dərinliyi 1.5-2.0 m, orta dərinlik isə 

0.6-1.0 m-dir. Yay fəslinin sonlarında gölün suyu azalır. Kürçayının daşması hesabına 

yaranmış Ağgöldə  Mingəçevir su anbarı tikiləndən sonra su səthinin sahəsində azalma prosesi 

getdiyinə görə K-2; K-3 kollektorlarının gətirdiyi dren suları Ağgölə istiqamətləndirilib.   

Yuxarı Mil kanalına su Füzuli rayonundakı Mahmudlu kəndindən 4 km şərqə doğru Baş 

Mil kanalından verilir. Kanalın uzuluğunun 65,15 km olacağı nəzərdə tutulub. Kanalın 20,37 

km başlanğıc hissəsi 1991-ci ildə, 2-ci mərhələdə,  4,23 km, hissəsi 2006-cı ildə istismara 

verilib. 1914-cü ildə Yuxarı Mil Kanalının son hissəsini əhatə edən 40,55 km uzunluğunda 

layihənin həyata keçirilməsi işlərinə başlanıb. Kanalın sonu Minəxorlu kəndinin yaxınlığında 

Qarqarçaya tökülməklə bitir. 

Yuxarı Mil kanalı layihəsinin həyata keçirilməsi ilə Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi və 

Ağdam rayonları ərazilərində 37238 hektar torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin edilib. 

Birinci və ikinci mərhələdə tikilmiş 24,6 km hissədə kanalın əhatə etdiyi suvarılan sahə 14238 

hektar olub. Becərilən sahənin 10301 hektarına su öz axını ilə verilib. Mexaniki üsulla 3937 

hektar sahə suvarılıb. Kanalın 2014-cü ildən sonra tikilmiş 40,55 km uzunluğundakı hissənin 

təsir zonasında 23000 hektar əkin sahəsi olub. Layihəyə görə bu sahənin 21200 hektarında 

beton kanallardan ibarət açıq suvarma sistemləri, qalan 1800 hektarında isə polietilen boru 

kəmərlərindən ibarət qapalı suvarma sistemləri yaradılıb. Layihəyə görə Baş Mil kanalından su 

öz axını ilə Yuxarı Mil kanalına verilir.  

Yuxarı Mil kanalının təsir zonasında olan Beyləqan rayonunda qış otlaqları və Torpaq 

Ehtiyat Fondunda 2057 hektar,  Ağcabədi rayonunda 4625 hektar, Ağdam rayonu ərazisində isə 

8496 ha torpaq sahəsi suvarılır. 

Suvarılan əkin sahələrində taxıl və yem bitkiləri üstünlük təşkil edir. Ərazilərdə pambıq, 

taxıl, şəkər çuğunduru, üzüm, tərəvəz, kartof, soğan və digər bitkilər becərilir. Taxıl bitkiləri 

içərisində payızlıq arpa, payızlıq buğda və dənlik qarğıdalı üstünlük təşkil edir. 

Becərilən bitkilərdən pambıq və yoncanın məhsuldarlığı nəzərdə tutulanlardan aşağı olur. 

Heyvandarlıq düzənlikdə kənd təsərrüfatı sahəsində əsas yeri tutur. Heyvandarlıq üçün yem 

bitkilərinin əkin payı məhsul növləri arasında daha üstündür.  

Hazırda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün istifadə olunan torpaq sahələrinin 

əkinə yararsız hala düşməsinin başlıca səbəbi ətraf mühit problemlərindən biridir. Torpaqların 

eroziyası və istifadə olunan torpaqların şoranlaşması müşahidə olunur.  

Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində həyata keşirilən layihələr ölkədə aparılan iqtisadi 

islahatların geniş miqyas almasını, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həmçinin 

artırılmasını və əhalinin ərzaq məhsulları ilə davamlı olaraq təminatını təmin edən əsas 

arqumentlərdən biridir.  
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Yuxarı Mil Kanalının təsir sahəsindəki ərazilərdə yerləşmiş Beyləqan, Ağcabədi və 

Ağdam rayonunda əhalinin sayı təxminən 383476 nəfər təşkil edir. Torpaq sahiblərinin sayı 

təqribən 61000 nəfərdir. Hər bir torpaq sahibinə 2,5 hektar sahə düşür. Fermer təsərrüfatlarının 

sayı isə 23500-dür. Fermer təsərrüfatının hər birinə təqribən 6,5 hektar sahə düşür.  

Hidrogeologiya sahəsində tanınmış tədqiqatçı, alim Ə.K.Əlimovun Mil düzündə uzun 

illər apardığı tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsasən qrunt sularının1930-2008-ci illərdə orta illik 

səviyyəsinin dəyişmə qrafiki tərtib edilib. (Şəkil 4.) 

Qrafikdən göründüyü kimi 1960-cı ilə qədər qrunt suyunun səviyyəsi yer səthinə 

yaxınlaşıb,1965-ci ildən sonra demək olar ki, qrunt suyu səviyyəsinin dəyişmə tempi azalıb. 

Bunu Mil düzündə kollektor drenaj sisteminin işi ilə əlaqələndirmək olar. Mil-Qarabağ 

kollektorunun istismara verildikdən sonra qrunt suyunun səviyyəsi demək olar ki, tənzimlənib. 

 
 

Şəkil 4.Mil düzündə qrunt suyunun səviyyəsinin illər üzrə dəyişmə dinamikası 
 

Drenaj sularının orta minerallıq dərəcəsinin 1930-2008-ci illərdə dəyişməsi Şəkil 5 -də 

göstərilmişdir.  

 

 
Şəkil 5.Mil düzündə qrunt sularının orta minerallıq dərəcəsinin illər üzrə dəyişmə 

dinamikası 

 



 

 

99 
 

Qrafikdən göründüyü kimi qrunt suyunun minerallığı 1950-1960-cı illərdə bölgədə 

drenajın tikintisiylə bağlı kəskin aşağı düşüb və bu proses sonrakı illərdə davam edib. 

Mil düzündə torpaqların orta şorluq dərəcəsinin 1930-2008-ci illərdə dəyişməsi Şəkil 6-

da verilib.  

 

 

 
Şəkil 6.Mil düzündə torpaqların şorluq dərəcəsinin illər üzrə dəyişmə dinamikası 

 

Torpaqlarda orta şorluq dərəcəsi 50-ci illərlə müqayisədə 65-ci ildə aşağı düşüb və bu 

proses sonrakı illərdə davam edib. Drenaj sistemi olmayan ərazilərdə torpaqların orta şorluq 

dərəcəsi qalxıb. Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində 1970-1982-ci illərdə həyata keçirilmiş 

layihələrin  nəticəsi olaraq 1980-ci illərdə torpaqlarda orta şorluq dərəcəsi aşağı olub.  
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ПОДГОТОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

Для предотвращения образования накипи в системах горячего водоснабжения 

часто при подготовке воды используют процесс умягчения. При этом из питьевой воды 

удаляют катионы жесткости, которые важны для человеческого организма. Отсутствие 

катионов жесткости в питьевой воде способствует образованию некоторых видов 

болезней.  

В данной статье рассматриваются технологии обработки воды для систем горячего 

водоснабжения с получением воды питьевого качества, а также разработанная новая 

технология обработки воды Cl-анионированием. Согласно этой технологии для 

предотвращения образования накипи в системах горячего водоснабжения 

обрабатываемая питьевая вода пропускается через анионит в Cl – форме, 

регенерируемый раствором NaCl. Основная часть бикарбонат и сульфат ионов воды 

заменяется на хлор ионы анионита. Таким образом, в отличие от традиционных 

технологий, согласно которым в воде снижается количество катионов жесткости, здесь 

из обрабатываемой воды извлекаются бикарбонат и сульфат анионы. В питьевой воде 

остаются катионы жесткости, необходимые для человеческого организма, но в то же 

время предотвращается процесс образования накипи в системах горячего 

водоснабжения.  

Ключевые слова: питьевая вода, накипь, горячее водоснабжение, хлор-

анионирование, жесткость, сульфаты, бикарбонаты. 

В системы горячего водоснабжения подается вода с температурой не более 75°С. 

Для её подготовки используется вода из городского водопровода При этом, воду для 

горячего водоснабжения берут из городского водопровода. Вследствие этого в 

теплообменных аппаратах оседает накипь, которая в конечном итоге оказывает 

отрицательное влияние на теплообменные процессы. Поэтому, снижается 

производительность теплообменных аппаратов, а также увеличивается удельный расход 

тепла, необходимый для приготовления горячей воды. Для того, чтобы не происходили 

описанные процессы, проводят глубокое умягчение нагреваемой воды. Однако, нужно 

принять во внимание, что к качеству горячей воды, предназначенной для бытовых нужд 

абонентов, предъявляются такие же требования, как и питьевой воде. [1]. По данным [2-

5] употребление людьми умягченной или же обессоленной воды, в которых отсутствуют 

соли кальция и магния приводит ко многим видам заболеваний. В качестве примера 

можно привести такие заболевания как предрасположенность к переломам, к 

нейродегенеративным изменениям, преждевременным родам, рождению детей с 

недостаточным весом возникающие при употреблении воды, в составе которой 

отсутствуют катионы кальция или же их содержание мало. Иногда это может служить 

причиной заболевания некоторыми видами раковых болезней. На здоровье 
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отрицательное влияние оказывает отсутствие в воде также и ионов магния: внезапная 

смертность, некоторые виды сердечных болезней, поздний токсикоз беременных и даже 

раковые болезни [2]. Согласно данным [2], даже в развитых странах мира люди не 

получают с продуктами питания необходимое и достаточное для здоровой 

жизнедеятельности человеческого организма количество катионов кальция и магния. 

Эти катионы в организм в основном должны поступать в составе питьевой воды. 

Поэтому, умягчение или же обессоливание воды, подаваемой в систему горячего 

водоснабжения крайне не допустимо. Несмотря на это, в настоящее время, многие, к 

сожалению, используют домашние обратно осмотические аппараты для доочистки 

питьевой воды. Используемые в этих аппаратах вещества, такие как доломит или же 

другие виды известняка (обычно из-за малой их растворимости в воде), для 

минерализации полученной обессоленной воды в последней стадии обработки воды не 

обеспечивают повышения общей жесткости воды до требуемого необходимого для 

человеческого организма значения.  

По рекомендации ВОЗ принимаются следующие значения концентрации катионов 

кальция и магния в питьевой воде [2]: 

- кальций – 10÷20-30 мг/л; 

- магний - 20÷50 мг/л; 

- при этом общая минимальная жесткость составляет 2-4 мг-экв/л. 

Однако в Азербайджане нет нормы, ограничивающей минимальное значение 

катионов жесткости в питьевой воде централизованного водоснабжения. В России 

имеется ограничение на минимальную общую жесткость только для воды, 

расфасованной в емкости – 1,5 мг-экв/л [6]. 

Для приготовления воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, 

применяются такие технологии как подкисление, Н-катионирование с «голодным» 

режимом регенерации катионита раствором кислоты, магнитная обработка, обработка 

воды магнезитом, известкование с последующим подкислением и т.д. При подкислении 

и при магнитной обработке воды, концентрация катионов жесткости в воде не меняется. 

При других же видах обработки воды, концентрация катионов жесткости в воде 

снижается, иногда даже ниже допустимого для человеческого организма, значения. Не 

всегда и не везде имеется возможность применения технологии обработки воды с 

подкислением, вследствие существующих в некоторых предприятиях запрета на 

применение кислоты, как агрессивного химического реагента. На таких предприятиях, 

как детские учреждения, гостиницы, университеты и т.д. следует применять технологии 

обработки воды, использующие для её очистки легкодоступных и не агрессивных 

реагентов.  

В таких случаях целесообразно использовать например, технологию частичного Na 

– катионирования воды. Если имеется разрешение на 

применение реагента кислоты, то можно для 

подготовки питьевой воды использовать технологии 

Н-катионирования с регенерацией катионита 

раствором кислоты, в «голодном» режиме, либо же 

частичное Н-катионирование воды.  

Технологическая схема приготовления воды 

для горячего водоснабжения с частичным Na – 
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катионированием воды показана на рис.1. Как следует из этого рисунка, исходная вода 

вначале подается в трехходовой клапан, где разделяется на два потока. Один из них 

пропускается через  Na – катионитный фильтр (Na), загруженный катионитом пищевого 

качества. Другой поток подается мимо фильтра и смешивается умягченной в Na-

катионитном фильтре водой. Жесткость смеси, т.е. частично-умягченной воды (ЧУВ) 

регулируется трехходовым клапаном и должна быть не менее требуемой минимальной 

концентрации катионов жесткости в питьевой воде. Далее ЧУВ пропускается через 

фильтр, загруженный активированным углем (АУ). В этом фильтре вода освобождается 

от свободного хлора, запаха, привкуса и т.д.  

Как известно, расход воды через  Na-катионитный фильтр при этом определяется 

выражением: 

         
  

  
 , м

3
/час;                                                   (1) 

где    - расход питьевой воды, м
3
/час;    и    – 

жесткость, соответственно, питьевой и исходной воды, 

мг-экв/л.  

Na-катионитный фильтр регенерируется раствором 

NaСl. После фильтра с активированным углем питьевая 

вода подвергается дезинфекции в аппарате 

ультрафиолетовой дезинфекции (АУФД) и подается 

потребителям.  

На предприятиях, где разрешается использование 

реагента кислоты, для получения питьевой воды можно 

применить технологию частичного Н-катионирования 

воды по рис. 2.  Согласно этой технологии исходная вода вначале подается в 

трехходовой клапан, где делится на два потока. Один из потоков пропускается через Н-

катионитный фильтр (Н), работающий до проскока     -ионов в фильтрат. Выбор 

указанного режима Н-катионирования воды обуславливается получением стабильного 

качества Н-катионированной воды, что упрощает автоматизацию установки. Н-

катионированная вода, после Н-катионитного фильтра смешивается с другим потоком, 

пропускаемым мимо Н-катионитного фильтра. Полученная смесь с необходимой 

определенной щелочностью пропускается через фильтр АУ. Отличие указанной 

технологии получения питьевой воды для горячего водоснабжения от технологической 

схемы по рис. 1 заключается в том, что здесь режим обработки воды ограничивается 

двумя параметрами: жесткостью (  ) и щелочностью (  ) питьевой воды. По поводу 

жесткости питьевой воды все доводы были изложены выше. Очевидно, что при Н-

катионирование воды значение её щелочности уменьшается. Минимальное значение 

щелочности воды с одной стороны ограничивается нормами технологического 

проектирования оборудований, с другой стороны требованиями, предъявляемыми к 

качеству питьевой воды. Первое ограничение для минимального значения щелочности 

предусматривает концентрацию (0,3÷0,5) мг-экв/л. Второе ограничение существует не во 

всех государствах и её минимальное значение колеблется в пределах (0,5÷1,0) мг-экв/л 

[7].   
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Часть воды, пропускаемой через Н-катионитный фильтр, с учетом необходимого 

значения щелочности получаемой питьевой воды (  ), как известно, можно определить 

выражением: 

  
  

     

  
,                                                                 (2) 

где,   и  - соответственно, концентрации анионов и щелочности в исходной воде, 

мг-экв/л.  

С другой стороны, жесткость питьевой воды также должна удовлетворять 

требованиям, предъявляемым к ее минимальному значению. С учетом этого, часть воды, 

пропускаемая через Н-катионитный фильтр, определяется выражением:  

  
    

  

  
 .                                                                 (3) 

При работе Н-катионитного фильтра должно соблюдаться условие   
    

 . 

Отсюда при известном значении щелочности питьевой воды, её жесткость можно 

определить значением: 

        
     

  
 , мг-экв/л.                                                  (4) 

При известном значении жесткости питьевой воды, её щелочность можно 

определить выражением: 

           
  

  
 , мг-экв/л.                                           (5) 

С учетом того, что минимальное значение щелочности в питьевой воде должно 

быть не менее 0,3 мг-экв/л, можно написать:  

   
  

  
          , мг-экв/л.                                               (6) 

Где      - концентрация анионов сильных кислот в питьевой воде, мг-экв/л. 

После определения значения    или    выражениями (2) или (3) определяется часть 

воды, пропускаемая через Н-катионитный фильтр.  

Рассмотренные выше технологии частичного Na- или Н-катионирования воды 

предусматривают снижение в воде концентрации катионов жесткости, которые как уже 

было изложено выше, имеют важное значение для человеческого организма. С другой 

стороны, уменьшение концентрации катионов жесткости в воде необходимо для 

снижения накипеоборазования в системе горячего водоснабжения. Однако, для 

снижения накипеобразования можно уменьшить в воде концентрации 

накипеобразующих сульфат и бикарбонат анионов. Принимая это во внимание, авторами 

разработана технология подготовки питьевой воды для горячего водоснабжения.  

Согласно новой технологии [8] в воде снижаются концентрации    
   и      

 - 

ионов. Указанное достигается пропусканием обрабатываемой воды через фильтр, 

загруженный высокоосновным анионитом пищевого качества, в “  ”- форме, 

регенерируемый раствором NaCl. Снижение концентрации    
 -ионов позволяет 

уменьшить в нагреваемой воде концентрации, образующихся из них     и    
   - ионов. 

Снижение в воде, таким образом, концентраций    
   и     

  ионов позволяет 

уменьшить накипеобразование в теплопередающих поверхностях в системе горячего 

водоснабжения.  

При значениях карбонатной жесткости (  ) в воде меньше 2 мг-экв/л (мягкая вода) 

накипь и шлам в системах теплоснабжения, как правило, не образуется. В условиях 

      мг-экв/л, на поверхности нагрева образуется тонкий слой накипи (если     и 
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RCl+ мг/л). Здесь значение  обозначает индекс насыщения воды карбонатом кальция 

(индекс Ланжелье). Поэтому снижение значения карбонатной жесткости меньше 2 мг-

экв/л, достижение которого по новой технологии не предоставляет трудности, позволяет 

работать без образования накипи на теплопередающих поверхностях системы горячего 

водоснабжения не снижая при этом концентрации катионов жесткости в воде, которые 

полезны для человеческого организма.  

Технологическая схема осуществления указанной технологии показана на рисунке 

3.  

Согласно этой схеме, питьевая вода вначале пропускается через анионитный 

фильтр (А) и фильтр, загруженный активированным углем (АУ).  В анионитным 

фильтре, загруженным высокооснов-ным анионитом, основная часть     
   и     

  -

ионов воды обменивается на    - 

ионы, содержащиеся в анионите. Далее 

обработанная вода пропускается через 

фильтр с активированным углем. Здесь 

вода очищается от свободного хлора, 

запахов и привкусов, от природных 

органических соединений. Далее вода 

собирается в бак очищенной воды, 

откуда насосом через аппарат 

ультрафиолетовой дезинфекции 

(АУФД) подается на горячее 

водоснабжение.  

После истощения анионита     
   и     

  - анионами осуществляется его 

регенерация раствором (8÷12)%-й NaCl. Скорость пропуска раствора соли через загрузки 

анионита принимается (4÷6) м/ч.  

Установка, работающая по разработанной технологии внедрена в г. Баку в 

Азербайджанской Дипломатической Академии (АДА) и эксплуатируется уже более 3 

лет. Значение рабочей обменной емкости анионита и остаточное содержание     
  и 

    
 -ионов воды, работающей на питьевой воде из городской сети практически не 

менялись. «Отравления» анионита органическими веществами обрабатываемой воды, 

которое имеет место на химобессоливающих установках, здесь отсутствуют. Это 

объясняется тем, что при каждой регенерации раствором NaCl анионит очищается от 

поглощенных из воды органических соединений. Эксплуатация анионитного фильтра в 

течение более трех лет показала эффективность данной технологии. При этом рабочая 

обменная емкость поглощения пищевого качества анионита Purolite A200EMBCl при 

удельном расходе соли на регенерацию (45÷55) кг/м
3
, получается в пределах (330÷370) г-

экв/м
3
. Остаточная концентрация     

 - ионов в обработанной воде, при исходной 

концентрации 4,4 мг-экв/л, меняется в пределах от 0,6 до 3,2 мг-экв/л. Среднее значение 

    
 - ионов при этом колеблется в пределах от (1,7÷ 1,9) мг-экв/л.  

В результате эксплуатации этой установки устранены все недостатки, связанные с 

забиванием трубопроводов горячего водоснабжения, засорением подогревателей и сеток 

смесителей воды накипью.  
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Выводы: 

1. При подготовке воды для горячего водоснабжения не целесообразно применять 

технологии умягчения воды, снижающих концентрацию катионов жесткости 

ниже необходимого для человеческого организма. 

2.  При подготовке воды для горячего водоснабжения не обязательно снижать 

содержание катионов жесткости в питьевой воде. При этом для предотвращения 

образования накипи в системе горячего водоснабжения в воде можно снизить 

концентрации накипеобразующих сульфат и бикарбонат анионов. 

3. Для снижения концентрации сульфат и бикарбонат анионов в питьевой воде 

разработана и исследована технология обработки воды хлор - анионированием. 

4. При применении разработанной технологии хлор-анионирования воды, 

использовании высокоосновных анионитов, карбонатная жесткость питьевой 

воды снижается ниже 2 мг-экв/л.  
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DETERMINATION OF DEPTH IN THE TURNING SECTION OF FREE-FLOW 

DRAINAGE STRUCTURES 

They observe a torsional flow at the turnings of non-pressire waterworks of chute type more 

often. The torsion  flow at the turnings can run even if botto, slope and width slope are equal to 

O. 

We use the expressions of the Euler equations written in the polar coordinate system to 

determine the hydraulic parameters. These equations can be written as following  incylindrical 

coordinate system [1; 2]: 
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where: velocity projections in the ur and uθ-polar coordinate system; jr, jθ, and jz-acceleration  

projections of volumetric force in the spatial polar coordinate system. 

The scheme of the turnings of the structure is shown in Figure 1a. 

The flow continue equation is expressed in a simple polar coordinate system as follows: 

 

  
       

 

  
            (2) 

where the h-depth of the radius of the arbitrary r from the center point of the curve "O". When 

the bottom of the transmitter coincides with the horizontal horizontal axis, ur = 0 and jr = 0. 

Then the first equation of the system (1) will be as follows: 

  
 

 
 

 

 

  

  
        (3) 

The second equation of the system (1) 

  

 

   

  
    

 

  

  

  
                                             (4) 

isintegrated using Bernoulli equation. 
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Fig.1. The position of the waterworks at the turnings: a) the plan of the loop; b) bottom line 

linear flows; c) fixed depth currents; d) horizontal axis flows along the transverse axis 

The third equation is written as follows without any changes: 

    
 

 

  

  
        (5) 

Given the equation (5) of the force momentum projection of the z axis j_z = -g, we obtain this 

equation: 

        ,       (6) 

The C-integral constant is defined as C = Patm + ρgz0 by substituting the terms p = patm and z 

= z0 on the free surface of the flow in equation (6). When writing this in formula (6), the 

pressure at any point is found by the following formula: 

P=Patm+ρg(z0-z)       (7) 

If the bottom line of the waterworks at turns is at the angle α = arctg k below the horizontal line 

(Fig. 1, b), considering the height of location zbot=kz of an arbitrary point in the botton 

relatively to its radius draving from zero point of coordinate axes on the plan and the flow 

depth h=z0-zbot using expression (7) wee obtain the formula to find the pressure at an arbitrary 

point with (r,z) coordinates: 

                                     (8) 
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(8) Let each side of the expression be differentiated according to the radius of the center of the 

curve of the point: 

  

  
      

  

  
 .      (9) 

If we replace (9) in (3): 
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Basing on fig1,b the projection of spesific kinetic energy head at an arbitary point according to 

the rotation angli of the flow at its turning in the polar coordinate system is found as folawing  : 

  
 

  
                (12) 

Given equation (12) in expression (11): 

  

  
 

       

 
            (13) 

When the bottom line of the transmitter generates an α angle with the horizontal line at the 

vertical axis, the denominator y = H0-h  assumes the variable (13), if the depth of the flow from 

the center point of the loop is an arbitrary radius h (Figure1, b). differential equation: 

  

  
  

 

 
   .      (14) 

The last statement can also be written as follows: 
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 When integrating all sides of the equation (15) indefinitely, we obtain the expression for the 

depth h by inserting the accepted expression of y : 

        
 

  
 ,      (16) 

where: C is an integral constant, taking into account equation (16) of the terms r = r0 and h = h0 

as following: 

     
           

      (17) 

By inserting expression (17) in (16), we need the following expression to find the depth of h for 

the arbitrary radius. 

       
  
 

  
    

     
 

  
    

  
 

  
  (18) 

Thus, this expression determines the depth of flow in the slope of the non-invasive watercraft. 
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В.В. МАМЕДОВА, Г.Р.АЛИЕВ 

OПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ В ПОВОРОТНОМ УЧАСТКЕ БЕЗНАПОРНЫХ 

ВОДООТВОДЯЩИХ СООРУЖЕНИЙ 

Резюме 

В данной работе получены формулы для определить режима движения воды от 

зависимости критического радиуса, находящей точке центра поворотного участка. 

 

 

 

Aslanov Bayram Mirazim oğlu 

      AzMİU 

Konusvari formalı sərt svayların ikilaylı qrunt mühitində 

yükgötürməyə  hesablanması 

 

Açar sözlər: dəyişən en kəsikli,  hesabi müqavimət, yan sürtünmə, yükgötürmə 

qabiliyyəti, konusvari formalı sərt svay. 

 Yükgötürücü dərin özül qurğusu kimi svay dayaqları xaricdə və ölkəmizdə geniş tətbiq 

olunurlar. Dəniz  mühitində və quru ərazilərdə svay dayaqlarını tətbiq etməklə, üst tikililərdən 

əsasən şaquli yük bünövrə qruntuna ötürülür. Çoxlaylı qrunt mühitinin üst layı zəif 

(yükgötürmə qabiliyyəti aşağı olan) qrunt olduqda, qurğulardan düşən yüklərin aşağı laylara 

ötürülməsi dərin salınan svay dayaqları vasitəsilə həyata keçirilir . 

 Dəyişən en kəsikli svay dayaqlarının özül qurğusu kimi tətbiqi düşən yüklərin miqdarı 

artdıqca, svayı əhatə edən qrunt laylarının tədricən sıxlaşdırılması ilə nəticələnir. Dəyişən en 

kəsiyə malik svay dayaqlarından daha əlverişlisi olan konusvari formalı sərt svayları hesab 

etmək olar. Belə svaylar iti uclu və kəsik konusvari  konstruksiyalar  şəklində  hazırlanırlar. 

 Kəskin konus formalı sərt svay dayağına ikilaylı qrunt mühütində svayın oturağına 

ikinci laydakı qruntun hesabi müqavimət yan səthinə (üzünə) isə hər bir qrunt layından 

sürtünmə qüvvələri təsir göstərir. Belə məsələlər həll edilərkən qrunt laylarının hər ikisində də 

svayın laylarda yerləşmə dərinliyindən asılı olaraq en kəsik sahəsi və en kəsiyin xarici konturu 

ilə məhdudlanan perimetri nəzərə alınmalıdır. 
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 İkiyalı qrunt mühitində yerləşən konusvari formalı dərin salınmış  svay dayağının en 

kəsiyinin yuxarı ucundakı radiusu  r0, aşağı ucundakı radiusu r2, birinci qrunt təbəqəsinin 

dərinliyi h1, svay dayağının ikinci qrunt təbəqəsində yerləşmə dərinliyi h2 olarsa (şəkil 1), bu 

təbəqələrin kontakt səthində svay dayağının en kəsiyinin radiusu üçbucaqların oxşarlığı 

qanunundan tapılır: 
     

     
 

     

  
;              

     

  
  
  

 ,  (1) 

 Svay dayağına yuxarı ucu səviyyəsində mərkəzi oxu üzrə təsir göstərən şaquli qüvvə N 

olarsa, svayın yükgötürməsi aşağıdakı şərtin ödənilməsi ilə müəyyən olunur 1: 

      ,  (2) 

burada: ke – etibarlılıq əmsalı : ke =1,15 1,2; Fd  - svayın yükgötürmə qabiliyyəti olub, 

ikitəbəqəbəli qrunt mühitində aşağıdakı düsturla təyin olunur 2: 

                                     
  
   

  
         (3) 

c- svayın qruntda iş şəraiti əmsalı olub,   c  = 1,0 qəbul olunur;   CR   və   cf   -  svay 

dayağının yüklənmə vəziyyətini nəzərə alaraq, aşağı ucuna və yan səthinə göstərilən 

müqavimət təsirlərinə görə qrunt mühitində iş şəraiti əmsalları olub, qruntların növünə əsasən 

qiymətləri məlumat cədvəlindən tapılır; 
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Şəkil 1. Konusvari formalı svay dayağının ikisaylı qrunt mühitində qrunt mühitində 

yükgötürməyə hesablanma sxemi 

 

R – svay dayağının aşağı ucu səviyyəsində oturacaq müstəvisinə təsir göstərən qrunt 

mühitinin hesabi müqaviməti; 

A – qrunt mühitinə söykənən svayın aşağı ucunun oturacaq hissəsinin sahəsi: 

       
 ;            (4) 

u1i – birinci qrunt təbəqəsinin n1sayda bərabər qalınlıqlı bölünmüş zolaqlarından i saylı zolağın 

mərkəzi xətti üzrə svay dayağının en kəsiyinin kontur xəttinin perimetri: 

                      ,          (5) 

z1i - birinci qrunt təbəqəsinin i saylı zolağının mərkəzi xəttinin bünövrə səthindən yerləşmə 

dərinliyi: 
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     (6) 

 - konusvari svayın yan səth xətti ilə şaquli xətt arasında qalan bucaq : 

       
     

     
;             

f1i - birinci qrunt təbəqəsinin i saylı zolağının svayın yan səthinə sürtünmə müqaviməti olub, 

bünövrə səthindən  z1i dərinliyinə və lay qruntunun konsistensiyasına görə məlumat  

cədvəlindən seçilir; 

l1i– birinci qrunt layının i saylı zolağının svay dayağının üzünə dərinlik boyunca sürtünən 

hissəsinin uzunluğu: 

    
  

      
         (7) 

u2i – ikinci qrunt təbəqəsinin svayın yerləşmə dərinliyi üzrə n2 sayda bərabər qalınlıqda 

bölünmüş zolaqlarından i saylı zolağın orta xətti boyunca svayın en kəsik konturunun 

perimetri: 

                           (8) 

z2i - bünövrə səthindən ikinci qrunt təbəqəsinin i saylı zolağının orta xəttinədək olan dərinlik: 

             
  

  
 

 

 
 
  

  
       

 

 
  

  

  
     (9) 

 f2i - ikinci qrunt layının i saylı zolağının svay dayağıının yan tərəfdəki üzünə təsir göstərən 

sürtünmə müqavimətidir və  bu lay qruntunun növü ilə zolaq mərkəzinin bünövrə səthindən   

z2i  dərinliyinə görə məlumat cədvəlindən seçilir; 

l2i – ikinci qrunt təbəqəsinin i saylı zolağının konusvari svayın yan üzünə dərinlik 

istiqaməti üzrə sürtünən hissəsinin uzunluğudur: 

    
  

      
          (10) 

(4)÷(10) ifadələrini (3) – də yerinə yazdıqda, konusvari formalı svay dayağının ikilaylı qrunt 

mühitində yükgötürmə qabiliyyəti hesablamaq üçün aşağıdakı yekun düsturu alırıq: 

            
   

    

    
 
  

  
           

 

 
  

  

  
     

  

  
            

  
   

  
   

 −12∙ 2 2   (11) 

Beləliklə, bu hesablama metodikasından istifadə etməklə həm sərt, həm də çevik 

konusvari formalı svay dayaqlarını iki və çoxlaylı qrunt mühitində yükgötürmə qabiliyyətinin 

təyin edilməsinə hesablamaq olar. Hər bir qrunt təbəqəsi daxilində zolaqların sayı nə qədər çox 

götürülərsə, hesablamaların nəticələri də bir o qədər dəqiq alınar. Bu hesablama 

metodikasından dəniz və çay hidrotexniki qurğularının, bina və körpülərin bünövrələrindən 

tədbiq olunan konusvari formalı svay dayaqlarının yükgötürməyə yoxlanılmasında istifadə 
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etmək olar. Hesablama üsulundakı (1)÷ (11) düsturlarından qeyd olunan müvafiq sahələr üzrə 

layihəçi–konstruktorlar və Elmi–tədqiqat İnstitutlarının mütəxəssisləri istifadə edə bilərlər. 
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Xülasə  

 Hesablanma metodikasında ikilaylı qrunt mühitində konusvari formalı svay dayağının 

hər bir layda en kəsik forması və hesabi eninin dəyişməsi nəzərə alınmaqla yükgötürmə 

qabiliyyətini təyin edilməsi üşün zəruri düstur alınmışdır. 
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Neft emalı müəssisələrinin texnoloji qurğularından çıxan istehsal sularının 

təmizlənməsi üçün qurğu 

 

Xülasə 

Təklif olunan qurğuda hava su axını ilə boruya sorulduğuna görə əlavə təzyiq yaranmır 

və neft hissəciklərinin parçalanması baş vermir. Bundan başqa suya qarışmış hava 

qabarcıqlarının bilavasitə neft və neft məhsulları hissəcikləri yaxınlığında sudan ayrılması 

çirkləndiricilərin onlara daha yaxşı yapışmasını və üzüb su səthinə çıxmasını təmin edir. 

Problemin həllinin perspektivli yollarından biri də texnoloji qurğulardan çıxan işlənmiş suların 

bilavasitə yerində, yığcam qurğularda neft və neft məhsullarından ilkin təmizlənməsidir 

Alınmış nəticələr, texnoloji prosesin kimyəvi reagentlərin istifadəsini və hava-su 

qarışığı yaratmaq üçün əlavə qurğu və enerji sərfi tələb etməməsi və yığcamlığı hava-su 

qarışığı ilə işləyən nazik laylı nefttutanın üstünlüyünü sübut etməklə onların yerli təmizəyici 

qurğu kimi istehsal çirkli sularını təmizlənməsində tətbiqini tövsiyyə etməyə əsas verir. 
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Summary 

In the proposed installation, no additional pressure is created due to the air being sucked 

into the pipe by the water flow, and the decomposition of oil particles does not stop. In 

addition, the separation of water bubbles from water in the immediate vicinity of oil and oil 

product particles ensures that the pollutants adhere better to them and break away from the 

water surface. 

One of the most promising ways to solve the problem is the initial treatment of wastewater 

from technological installations with oil and oil products directly on the spot, in compact 

facilities. 

The results show that the process does not require the use of chemical reagents and 

additional equipment and energy to create an air-water mixture, and the compactness proves the 

superiority of thin-film petroleum products in the air-water mixture. 

 

Резюме 

 В предлагаемой установке не создается дополнительное давление за счет 

засасываемого в трубу воздуха потоком воды, и не прекращается разложение частиц 

масла. Кроме того, отделение пузырьков воздуха от воды в непосредственной близости 

от нефти и частиц нефтепродуктов гарантирует, что загрязняющие вещества лучше 

прилипают к ним и отрываются от поверхности воды. 

Одним из перспективных способов решения проблемы является первичная очистка 

сточных вод технологических установок на месте, от нефти и нефтепродуктов на 

компактных объектах. 

            Результаты показывают, что процесс не требует использования химических 

реагентов и дополнительного оборудования и энергии для создания воздушно-водяной 

смеси, а компактность доказывает превосходство тонкопленочных нефтепродуктов в 

воздушно-водной смеси. 

Açar sözlər .istehsal suları,təmizlənmə səmərəs,neft məhsulları,mexaniki qarışıqlar,asılı 

maddələr. 

Key words. Production waters, cleaning efficiency, oil products, mechanical mixtures, 

essential ingredients. 

Ключевые слова. Производственные воды, эффективность очистки, нефтепродукты, 

механические смеси, основные ингредиенты. 

 Neftemalı zavodlarındaistehsalsularını təmizləmək 

üçüntətbiqediləntexnolojisxemlərmürəkkəbolmaqlayanaşı bir çoxqüsurlaradamalikdirlər. 

Bunlardan ənbaşlıcası texnolojisxemə daxilolanqurğularınböyükhəcmə malikolmalarıdırki, 

budaneftvə neftməhsulları toplananböyükaçıqsəthlərinyaranmasınavə nəticədə 

onlarınbuxarlanması ilə atmosferin çirklənməsinə gətirib çıxarır. Neftvə neftməhsulları ilə 

çirklənmiş istehsalsularınınmövcudtələblərsəviyyəsində təmizlənə bilməməsiisə 

sututarlaraaxıdılanbelə sularlaaxırıncıların çirklənməsinə səbəbolur. 

Probleminhəllininperspektivliyollarındanbiridə texnolojiqurğulardan çıxanişlənmiş 

sularınbilavasitə yerində, yığcamqurğulardaneftvə neftməhsullarındanilkintəmizlənməsidir. Bu 
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ümumzavodtəmizləyiciqurğularının çirkyükününvə nəticədə onlarınhəndəsi 

ölçülərininazalmasını təminetməklə yanaşı təmizləmə səmərələrininartmasınadə şəraityaradar. 

 AzərbaycanMemarlıqvə İnşaatUniversitetinin «Mühəndis sistemləri və qurgularının 

tikintisi» kafedrasındaneftvə neftməhsulları ilə çirklənmiş istehsalatsularınınyerlitəmizlənməsi 

üçünyığcamqurğularınyaradılması sahəsində aparılanelmi-tədqiqatişlərininnəticəsində 

yüksəktəmizləmə səmərəsinə maliknefttutanlartəklifedilmişdir. 

BuqurğularAzərbaycanRespublikasınınpatentlərinə layiqgörülmüşlər1,2. 

Qurğulardayerləşdirilmiş naziklaylı bloklarprosesinsürətlə getməsinə imkanverir. 

 Birincinefttutandakı naziklaylı bloklardasuyunağır (mexanikiqarışıqlar) və 

yüngülfazalardan (neftvə neftməhsulları) təmizlənməsionlarınxüsusi çəkisi (sıxlığı) ilə 

suyunxüsusi çəkisiarasındaolanfərqhesabınabaş verir. İkincinefttutandaisə 

yüngülfazanınsudanayrılmasürətiniartırmaq üçünaxınahavadaxiledilir. Havanınaxına daxil 

edilməsiqurğunungiriş borusu üzərində yerləşdirilmiş xüsusihavasoranelementinköməyilə 

yerinə yetirilir. Nəticədə hava-suqarışığı yaranırvə qurğununbirincibölməsində yerləşdirilmiş 

xüsusipaylayıcı sisteminköməyilə onunbütüncanlı enkəsiksahəsiboyubərabərpaylanır. Sudakı 

neftvəneftməhsulları havaqabarcıqlarınınsəthinə yapışaraqsudansürətlə ayrılırlar. 

Budasuyuntəmizlənmə səmərəsini 20-25% artırmağaimkanverir. 

 Keçən əsrin 70-ciillərindənbaşlayaraqişlənmiş istehsalatsularınınneftvə 

neftməhsullarındantəmizlənməsi üçüntəzyiqliflotasiya üsulundanistifadəyə üstünlükverilməyə 

başlanmışdır3. Müasirflotasiyaqurğuları üç texnolojisxemə malikdir: 

təmizlənəcəksuaxınınınbütünlüklə havailə zənginləşdirilməsi; axınınyalnızbirhissəsininhavailə 

zənginləşdirilməsivə axınınbirhissəsinihavailə 

zənginləşdirdikdənsonratəmizlənəcəksuaxınınaqarışdırılması. Bunlardan birinci variant daha 

sadə sxem olduğundun ikinci  nefttutanda bu üsuldan istifadə edilmişdir. Təzyiqli flotasiya 

qurğularında bu üsulun nöqsanı sudakı neft və neft məhsulları hissəciklərinin daha da 

xırdalanması və emulsiya halına keçməsidir ki, bu da təmizləmə səmərəsinə mənfi təsir 

göstərir. Təklif olunan qurğuda hava su axını ilə boruya sorulduğuna görə əlavə təzyiq 

yaranmır və neft hissəciklərinin parçalanması baş vermir. Bundan başqa suya qarışmış hava 

qabarcıqlarının bilavasitə neft və neft məhsulları hissəcikləri yaxınlığında sudan ayrılması 

çirkləndiricilərin onlara daha yaxşı yapışmasını və üzüb su səthinə çıxmasını təmin edir. 

Su ilə təmizləyici qurğuya daxil olan neft və neft məhsullarının üzüb su səthinə çıxma 

kinetikasının təhlili göstəri ki, onların əsas hissəsi birinci 10-15 dəqiqə müddətində sudan 

ayrılır. Bu müddət ərzində sudakı iri dispersli mexaniki qarışıqlar da çökürlər. Neft emalı 

zavodlarının birində aparılmış istehsalat sınaqlarının nəticələri şək.1 və şək.2-də göstərilmişdir. 
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Şəkil 1. 

Şəkil 1-də nefttutanların təklif olunan konstruksiyalarında istehsalat suyunun 

karbohidrogenlərdən təmizlənməsində alınmış nəticələr göstərilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

sınaq tədqiqatları zamanı təmizlənmək üçün qurğuya verilən istehsalat suyunda 

karbohidrogenlərin miqdarı 275-654 mq/l arasında dəyişmişdir. Bu da alınan nəticələrin qrafik 

işlənməsində müəyyən qanunauyğunluğun alınmasına əngəl törətsə də hava daxil etmədən (1 

əyrisi) və hava daxil etməklə (2 əyrisi) suyun təmizlənmə səmərələri arasındakı fərqi aşkar 

etmək mümkün olmuşdur.. Belə ki, birinci variantda alınan sıçrayış nəticələrdən fərqli olaraq 

hava-su qarışığı yaratmaqla suyun təmizlənməsi prosesində nisbi sabitliyi təmin etmək 

mümkün olmuşdur. Bunu sudakı asılı maddələrin təmizlənməsinə də aid etmək olar (şəkil 2). 
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Təmizlənmiş suda karbohidrogenlərin və mexaniki qarışıqların miqdarı 10-14 mq /l həddində 

olmuşdur, halbuki istismarda olan nefttutanlardan çıxan sularda bu miqdar 70 mq/l-dən az 

olmur 5.  

Alınmış nəticələr, texnoloji prosesin kimyəvi reagentlərin istifadəsini və hava-su 

qarışığı yaratmaq üçün əlavə qurğu və enerji sərfi tələb etməməsi və yığcamlığı hava-su 

qarışığı ilə işləyən nazik laylı nefttutanın üstünlüyünü sübut etməklə onların yerli təmizəyici 

qurğu kimi istehsal çirkli sularını təmizlənməsində tətbiqini tövsiyyə etməyə əsas verir.  
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Dağlıq ərazilərdə yol və hidrotexniki tikintilərdə tədbiq edilən dairəvi en kəsikli 

tunellərinstatiki hesablanması. 

Статический расчет тоннелей круглого очертания для гидротехнического и 

дорожного строительства применяемых в горных местностях. 

Static calculation of round tunnels for hydraulic engineering and road construction used 

in mountainous areas 

Abstract. Tunnels of various profiles and purposes are widely used in hydraulic 

engineering and road construction. The construction of such tunnels is carried out in a soil 
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environment with different physical and mechanical properties. The main requirement for the 

stability and durability of structures is the issue of deformation from the effects of static and 

dynamic loads on them. This article proposes a method for the static calculation of the tunnel 

made according to the Winkler model. Calculation formulas were obtained to determine the 

bending moments shearing transverse and longitudinal forces. 

Açar sözlər: dairəvi tunellər, statiki təsir, qrunt mühiti, Vinkler modeli  

Keywords: circular tunnels, static effect, ground environment, Winkler model. 

Intoduction.Tunnels of various cross-sections are built in the field of hydraulic 

engineering, especially in reservoirs, as part of water intake facilities and in rocky areas at road 

crossings. If the route of such a tunnel passes through an unstable structural soil environment, 

its perimeter is drilled in an arc-rectangular shape and the space between the drill line and the 

tunnel ring is filled with concrete mortar (Figure 1). However, when a circular tunnel passes 

through a solid ground environment, the excavation line of the soil is also along the edge of the 

circle, and there is no need to fill a large amount of cement mortar between the soil and the 

tunnel ring. During the construction of the tunnel, two or four joints are laid. Two seams are 

placed along the horizontal center line of the circular tunnel, and four seams are placed above 

and below the horizontal center axis, symmetrical with respect to the vertical center axis, as 

shown in Figure 1. These seams connect the different parts of the tunnel in a playful and rigid 

way. By connecting the ends of different parts of a circular tunnel with two types of joints, 

rigid third type supports, these parts can be calculated separately under the influence of static 

loads, which can result in the calculation of all parts of the tunnel ring. 

Materials and methods. The calculation of the upper element of the ring of circular 

tunnels operating in the pressurized hydraulic mode for static effects is the same as the 

calculation method of the arch element of the unpressurized hydraulic tunnel in the form of an 

arc. That is, it is possible to determine the deformation and internal forces of the tunnel with the 

existing formulas, whether the outer points of the upper AB element of the circular tunnel ring 

are either articulated or rigidly closed.  Z.Given that the distances from the top of the tunnel to 

the groundwater level and the natural surface of the earth are ho and Ho, respectively, the 

irregular intensity along the radius line at an angle to the vertical center axis it is necessary to 

use the expression of the load. This load is found as the sum of the projections of the 

hydrostatic pressure acting on the tunnel along the radius line, the active and reactive pressure 

loads of the soil on this line (Rf axis) (Figure 1): 

       w a rq q q q      ,  (1)

 

Here:  wq   - the intensity of the hydrostatic pressure load (under the influence of 

groundwater) in the section under consideration 1: 

   1 cosw w o oq h R           (2) 

 aq  -projection of the active pressure load ordinate of the soil on the Kp axis: 
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   2 0 2
2 45 1 cos sin

2
a ek o oq tg h h R


   

 
        

 
;(3)

 

 rq  - is the projection of the ordinate of the load due to the reactive resistance of the ground 

on the Kf axis, which can be determined on the basis of the Winkler model as follows 1-6: 
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   (4) 

m2- hardness index of the soil below the groundwater level, t/m
4
;

 

wc – The service life of a circular tunnel is a stable subsidence, which is found in the 

condition that the support reactions on the upper and lower parts of the tunnel ring are equal 

to each other. 

Results and discussion. 

When a tunnel structure is built, it is affected by active and reactive loads. The values of 

the intensity of the active pressure load of the soil at the three characteristic upper, middle and 

lower points of the circular cross-section tunnel are determined by the following expressions 

7-9: 
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Based on the principle of continuity of deformation and internal forces, the final reaction 

force (Nc = ND) for the separated CD element at the bottom of the tunnel can be found from the 

condition that the algebraic sum of the projections of all forces acting on this element on the Oz axis 

is zero.: 

 2 sin 2 cos 0
2

z D o

o

O N bR q d




                              (5)

 

(2) If we find the reaction force ND by writing the expressions (4) in the formula (1) and the 

result obtained in equation (5): 
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(6) 

Using formula (6), the Wc parameter can be found by the following formula:
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(7) 

Once the final reaction forces are known, it is necessary to use the condition that the 

sum of the projections of all forces on the Kt and Kf axes is zero to determine the longitudinal 

forces N and shear Q formed in the tunnel ring in the section forming an angle φ with the vertical 

central axis of the tunnel. To do this, the effect of all forces on half of the lower CD ring of the 

tunnel must be considered. The projections of the loads and impacts on the Kt axis are total (Figure 

1):    sin cos 0
2

f D o

o

K Q N bR q d

 



 
   




        (8) 

Given the expression of q in equation (8), the force N from this equation is determined as 

follows:                                  
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 (9)                                  

 

The Kt projections of all forces are expressed as follows: 
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(10)                                   

The force Qφ is found from equation (10) as follows: 
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              (11)                      

 

Taking into account that the vertical and horizontal displacement at the bottom of the circular 

tunnel ring is the value of flour, Wn, bending moment due to external loads, shear and longitudinal 

force Qn, Nn external load intensity qn, the bending moment in the section at any angle can be 

found by the following formula: 
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(12)      

where: qn is the value of the final external load intensity at the bottom of the tunnel and is 

calculated by the following formula when 1 = 0 in expressions (1)  (4): 
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(13)  

The differential equation 6,9 of the vertical displacement of the lower half-circle of the tunnel 

in any section is written as follows: 

22
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Substituting (1), (4) in (12) and the resulting final expression in (14), this equation is given 

by: 
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(15)  

By integrating the differential equation (15) twice in succession, we obtain the following 

expression to find the vertical displacement of the lower semicircle of the tunnel in any section. 10-

12: 
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(16) 

here: 

3
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(17)  

The differential equation for the horizontal displacement of the lower element of a circular 

tunnel ring is given by 13: 

0.
du

w
d

 

      

(18)  

Substituting expression (16) into equation (18), the horizontal displacement of an arbitrary 

section from this equation is determined as follows.: 
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where: An, Bn, and Cn are integral constants, which can be found due to the loss of 

stability and boundary conditions of the lower element of the circular tunnel ring (19). 

If the stability of the lower ring element of the tunnel is lost symmetrically, the 

parameters of flour and Qn are zero:; . Considering these conditions in (19), the constant Cn in the 

obtained equation is found as follows for the constant An:

 

3
22 2

.2

1 139
C tg 45 .

16 2 271

on o n
n ek o o

n n

A bR w
h h R

EJ

 

 

  
       

   

 

(20) 

To find the constants An and Bn, first consider expression (20) in (19), if any, and the 

conditions in formula (16); These constants are found from the equations obtained by substituting 
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the condition (19) as follows:
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(22) 

The following equations are obtained from the conditions in (12) and (19), taking into account the 

condition in case of loss of stability in a symmetrical form when the ends of the lower element of 

the circular tunnel ring are fastened in the form of joints (in the form of the second type of support): 



 

 

126 
 

 

  

   



   

2

. .

2 0 2
. 2

. . 2 . .

.

3 3

. .2 2

sin 1 cos

1 cos 45
2

1 cos sin 1 cos

cos * 0;

1
cos sin

1 1

n n o böh n o böh n o

o w o o böh ek o

o böh böh c ek o o böh

böh

o o
n böh böh

n n

M Q R N R q bR

bR h R tg h h

R m w h h R

M

R R
Q

EJEJ EJ

 


  

  



 
 

    

            

         

 

  
 



   



 

2

2
3 3

. .2 2

3 2 0 2
. . . 2

2

. . .

1

1

1 1 1
sin sin 2 45

4 3 4 2

1 1 1
cos 2 cos

16 9 3

o
o

n

o o
n böh n n o n o n böh w o

n n

o n böh w o n böh böh

n ek o o o n böh böh

R
R

R bR
w N M bR q R w h

EJ

R w R w tg

w h h R R w



  
 


    

 

  
   
  


             

  
       

   


   






 

2 .

3 3

. . . . .

. .

1 1 7 1
sin sin 2 sin sin

12 16 9 27

1
cos sin * 0.

c n ek

o böh o böh böh böh böh

n n böh n n böh n

n

m w w h

h R

A B C u

    

   





















 
   
  


         


    


 

(23) 

Ncrt of longitudinal force. and Qcrt of shear force. The condition that the determinant made from 

the coefficients in equations (23) of the unknown parameters Qcrt  and Ncrt equal to zero is used to 

find the crisis values 14-15: 
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(24) 

 

From the opening of the determinant (24) φcr. We also obtain the following trigonometric 

equation to find: 
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(25) 

The value of critical can be found selectively or graphically from equation (25). Taking into 

account the value found in ifadboh. In expressions (9) and (11), the crisis values of the longitudinal 

and shear forces are calculated by the following formulas: 
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                      (27) 

 

Conclusion.The proposed method for static calculation of tunnels based on the Winkler model 

makes it possible to determine the internal and longitudinal-transverse critical forces. The practical 

significance of the study is determined by the fact that the proposed calculation methods can reduce 

the cost of costs associated with the optimal calculation of reinforcement and concrete 
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Резюме.Тоннели различных профилей и назначений широко применяются   в 

гидротехническом  и дорожном строительстве. Строительство таких тоннелей проводиться в 

грунтовой среде с различными физико-механическими свойствами. Основным требованием 

для устойчивости и долговечности конструкций  является   вопрос деформации от 

воздействий на них  статических и динамических нагрузок. В данной статье предлагается 

методика статического расчета тоннеля   производимой по Винклеровской модели.  Были 

получены расчетные формулы для определения перерезывающих поперечных сил и 

изгибающих моментов.Практическая значимость исследования определяется тем, что 

предлагаемые методы расчета   позволяют снизить себестоимость расходов связанные с 

оптимальным расчетом арматуры и бетона. 
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Summary. Tunnels of various profiles and purposes are widely used in hydraulic engineering and 

road construction. The construction of such tunnels is carried out in a soil environment with 

different physical and mechanical properties. The main requirement for the stability and durability 

of structures is the issue of deformation from the effects of static and dynamic loads on them. This 

article proposes a method for the static calculation of the tunnel made according to the Winkler 

model. Calculation formulas were obtained to determine shear shear forces and bending moments. 

The practical significance of the study is determined by the fact that the proposed calculation 

methods can reduce the cost of costs associated with the optimal calculation of reinforcement and 

concrete. 
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Doktorant   S.Ş. Danyalov 

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya  

Elm-İstehsalat Birliyi 

 

QULABƏND-XƏTAİ PİLOT TƏSƏRRÜFATI  

TORPAQLARININ  SU-DUZ  BALANSI 

 

 Xülasə. Məqalə Şirvan düzündə yerləşən Qulabənd-Xətai pilot təsərrüfatı torpaqlarında su-

duz balansının tərtibinə və su-duz rejiminin formalaşma istiqamətinin müəyyən edilməsinə həsr 

olunmuşdur. Tərtib edilmiş su balansına əsasən müəyyən edilmişdir ki, əraziyə daxil olan suyun 

miqdarı oradan xaric olan suların miqdarından 926 m
3
/ha çoxdur. Bu qrunt sularının  səviyyəsinin 

tədricən qalxmasına və qeyri məhsuldar buxarlanmanın artmasına gətirib çıxarır. Ərazi üzrə tərtib 

edilmiş duz balansı göstərir ki, buxarlanma hesabına hər il torpaq-qrunt qatında 21 ton/ha-dan çox 

zərərli duzlar yığılıb qalır və nəticədə torpaq-qrunt  profili boyu il ərzində zərərli duzların miqdarı 

0,08-0,16 % artır. Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, Şirvan düzündə fəaliyyət göstərən kollektor-

drenaj şəbəkəsi suvarılan əraziyə daxil olan izafi suları oradan vaxtında xaric edə bilmir. Ona görə 

də su-duz rejimini tənzimləmək üçün əlavə tədbirlərin hazırlanması, həmçinin mövcud kollektor-
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drenaj şəbəkəsinin effektivliyinin artırılması və onun ən əlverişli parametrlərinin təyin edilməsi 

tələb olunur. 

 Açar sözlər: su, duz, balans, rejim, torpaq, kollektor-drenaj şəbəkəsi, tədbirlər. 

 

 Giriş. 1994-cü ildən başlayaraq həyata keçirilən aqrar islahat nəticəsində torpaqlar 

özəlləşdirilmiş və böyük təsərrüfat sahələri kiçik təsərrüfatlarla əvəz edilmişdir. Suvarma aparılan 

kiçik təsərrüfatlarda böyük sahələri əhatə edən kollektor-drenaj şəbəkələrinin və irriqasiya 

sistemlərinin işində çətinliklər yaranmış,  torpaqların meliorativ vəziyyəti pisləşməyə başlamış və  

kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı xeyli aşağa düşmüşdür [1]. Yaranmış vəziyyətdən çıxmaq 

üçün 1997-ci ildə respublikanın 6 inzibati rayonunda, o cümlədən Ucar rayonunda nüminəvi özəl 

fermer (pilot) təsərrüfatları  yaradılır. Ucar rayonunda yaradılan Qulabənd-Xətai pilot təsərrüfatında 

mövcud olan irriqasiya-meliorasiya sistemləri yenidən qurulur və 1998-ci ildə Sudan İstifadəedənlər 

Assosiasiyası (indiki Birliklər) təşkil olunur.  Görülən kompleks meliorativ tədbirlərdən sonra pilot 

təsərrüfatının torpaqlarında kənd təsərrüfatı bitkilərindən 10 il ərzində yüksək məhsuldarlıq əldə 

edilir. Lakin yenidən – 2008-ci ildən başlayaraq məhsuldarlıq azalmağa başlayır [1].Aparılan 

tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, məhsuldarlığın azalmasına bilavasitə torpaqlarda təkrar 

şorlaşmanın yaranmasıdır. Odur ki, torpaqlarda təkrar şorlaşmanın yaranma səbəblərini 

aydınlaşdırmaq və müvafiq tədbirlər hazırlamaq məqsədilə Qulabənd-Xətai pilot təsərrüfatı 

torpaqlarının su-duz rejiminin formalaşma istiqamətinin müəyyən edilməsi zərurəti ortaya çıxır. 

 Tədqiqatın məqsədi Qulabənd-Xətai pilot təsərrüfatı torpaqlarının su və duz balanslarının 

tərtib edilməsi və onun əsasında su-duz rejiminin formalaşma istiqamətinin müəyyən edilməsi və 

şorlaşmaya qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması üçün elmi bazanın yaradılmasından ibarətdir. 

 Tədqiqat obyekti  Şirvan düzünün Ucar rayonunda yerləşən Qulabənd-Xətai pilot 

təsərrüfatı torpaqlarıdır. 

 Tədqiqatın metodikası. Su və duz  balanslarını tərtib etmək üçün konkret şərait nəzərə 

alınmaqla hesabat sxemi seçilmiş və bu sxemə əsasən ümumi su və duz balanslarının təyini 

tənliyindən istifadə edilmişdir. Balans tənliklərinə daxil olan kəmiyyətlərin təyini metodları və 

qiymətləri məqalənin “Təhlil və müzakirələr” bölməsində şərh edilmişdir. 

 Təhlil və müzakirələr. Humid  zonalardan fərqli olaraq arid zonalarda su balansı 

özünəməxsus şəkildə formalaşır. Belə ki, arid zonalarda yerüstü axınlar az olur, torpaq suvarma 

yolu ilə nəmləndirilir və bu məqsədlə külli miqdarda suvarma suyundan istifadə olunur. Bu zaman 

su balansında müxtəlif dərəcəli kanallardan gedən süzmə itkiləri xüsusi yer alır. Belə bir şəraitdə 
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ümumi su balansı tənliyini tərtib etmək üçün hesabat sxemi seçilir. Arid zonalarda   balans tənliyini 

tərtib etmək üçün hesabat sxemi şəkildə təsvir edilən kimi formalaşır (şək.). 

 

Şək.  Ümumi su balansını tərtib еtmək üçün sxеm: 

A-atmоsfеr çökütüləri; U-buxarlanma; Tp-transpirasiya; Q-suvarma 

suyu; P-yеraltı ilə gələn axın; О-yеraltı ilə gеdən axın; D-drеnaj 

mоdlu;  P-təzyiqli sularla qidalanma; QSS-qrunt sularının səviyyəsi. 

 

Qeyd edək ki, meliorativ işləri əsaslandırmaq və bəzi prosesləri proqnozlaşdırmaq məqsədilə 

su balansının tərtibi metodikası  A.N. Kostyakov [12] tərəfindən irəli sürülmüş və sonralar bir sıra 

müəlliflərin işlərində inkişaf etdirilmişdir [3, 5, 6, 7, 10, 13, 14]. 

 Konkret şəraitdə və hesabat sxeminə (şək.) görə ümumi su balansı tənliyi aşağıdakı kimi 

ifadə olunur: 

 W=Q+A+Ф+(П-О)-(U+T)+P-D,   (1) 

buradaQ – suvarmaya verilən  suyun miqdarı;A – atmоsfеr yağıntıları;Ф – kanallardangеdən süzmə 

itkiləri;P – yеraltı ilə gеdənaxın;О–yеraltıilə gеdənaxın;U – fiziki buxarlanma;T – 

bitkilərtərəfindəntranspirasiya;P – təzyiqli sularlaqidalanma;D – drеnajlaaparılan sularınmiqdarıdır. 

Kəmiyyətlərm
3
/havə yam/gün-lə ifadə оlunur.  

Ümumi subalansıtənliyində W ərazininvə yaqrunt sularının еhtiyatınındəyişməsini 

təcəssüm еtdirir.  

Mailliyi az оlan ərazilərdə yеraltı ilə gələn P və gеdən О axınları bir-birinə bərabər qəbul 

еtmək оlar. Əgər ərazidə drеnaj sistеmi fəaliyyət göstərmirsə, оnda drеnajla aparılan sular da (D) 

sıfıra bərabər оlacaq. Lakin tədqiq еdilən ərazidə drеnaj sistеmləri mövcud оlduğundan ümumi su 

balansı tənliyində D saxlanılır. 
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Ümumi su balansı tənliyinə daxil оlan еlеmеntlər müxtəlif üsullarla və düsturlarla təyin 

еdilir. Bizim tədqiqatlarda suvarma suyunun miqdarı Şirvan düzündə əkilən kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin nizamlanmış hidrоmоdul qrafikinə əsasən təyin еdilmişdir 4. Hidrоmоdul qrafikinə 

əsasən Q-in çоxillik оrta qiyməti 4200 m
3
/ha təşkil еdir.  

Atmоsfеr yağıntılarının illik miqdarı Şirvan düzündə fəaliyyət göstərən hidrоmеtеrоlоji 

məntəqənin 7 illik məlumatlarına əsasən 290-300 mm və ya 2900-3000 m
3
/ha təşkil еdir (cəd.1).  

        Cədvəl  1 

İqlim amillərinin çоxillik оrta qiymətləri, su səthindən fiziki  

buxarlanma və qrunt sularının оrta yatım dərinliyi 

Aylar 
Yağıntı, 

(A), mm 

Nəmlik 

çatışma-

mazlığı 

(D0), mb 

Küləyin 

sürəti 

(v), 

m/san 

Su 

səthindən 

buxar-

lanma 

(Е0), mm 

Qrunt 

 sularından  

buxarlanma 

(U), mm 

Ərazi üzrə 

qrunt sula-

rının оrta 

dərinliyi 

(h), m 

Yanvar 

Fеvral 

Mart 

Aprеl 

May 

İyun 

İyul 

Avqust 

Sеntyabr 

Оktyabr 

Nоyabr 

Dеkabr 

24,1 

12,8 

28,3 

29,9 

65,6 

36,3 

7,4 

9,2 

2,4 

33,5 

35,6 

8,6 

1,0 

1,4 

3,4 

7,0 

7,8 

13,7 

18,3 

16,5 

12,3 

6,0 

4,2 

1,4 

1,6 

1,3 

1,5 

2,0 

2,0 

1,2 

1,8 

2,0 

1,8 

1,2 

1,2 

0,9 

20,5 

24,3 

68,0 

98,0 

110,4 

154,1 

213,7 

200,7 

150,6 

82,4 

60,0 

24,8 

2,9 

4,1 

15,6 

26,5 

29,8 

50,9 

53,4 

48,2 

30,1 

14,8 

12,0 

3,5 

1,90 

1,80 

1,65 

1,50 

1,50 

1,40 

1,55 

1,60 

1,70 

1,80 

1,75 

1,90 

Cəmi: 293,7   1207,5 291,8 
 

 

 

Bütünnövsuvarmakanallarındangеdənsızmaitkiləriaşağıdakıdüsturlatəyin еdilmişdir8: 
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 1

1
 


QФ ,     (2) 

BuradaQ– suvarmanоrması, m
3
/ha;  = 1234  - оlub, suvarma şəbəkəsinin ümumifaydalı iş 

əmsalı;  1,2,3,4 – müvafiqsurətdə magistral, təsərrüfatlararası, sahə və müvəq-

qətikanallarınfaydalı iş əmsallarıdır.  

Cillitоrpaqlardainşaеdilmiş magistralkanalınfaydalı iş əmsalı 0,952, təsərrüfatlararası 

kanalın-0,950, sahə kanallarının 0,942, müvəqqətikanaların 0,90 təşkilеdir2. 

Suvarma sistеminin ümumi faydalı iş əmsalı  =0,952·0,950 0,942 0,900 = 0,77-yə 

bərabərdir. Suvarma nоrmasının çоxillik оrta qiyməti Q=4200 m
3
/ha və suvarma sistеminin faydalı 

iş əmsalının  = 0,77 оlduğu halda (2) düsturuna əsasən kanallardan gеdən sızma itkiləri 

12541
77,0

1
 4200  








Ф m

3
/hatəşkil еdir.  

Tоrpaqdanvə yaqruntsularındangеdənbuxarlanmasusəthində gеdənfiziki 

Buxarlanmavə qruntsularınınyеrləşmə dərinliklər (h) əsasındatəyinеdilmişdir. 

Su səthindən gеdən buxarlanma (Е0) V. K. Davidоv  düsturuna əsasən təyin еdilmişdir 

[13]: 

) 125,01( 55,0
8,0

0 vDnE  ,     (3) 

burada   n – aylarda günlərin sayı;   D – havanın nəmlik çatışmazlığı mb;v – küləyin оrta aylıq 

sürətidir, m/san. 

(3) düsturu ilə hеsablanan buxarlanmanın miqdarı 1 saylı cədvəldə əks еtdirilmişdir. 

Qrunt sularından və ya tоrpaqdan gеdən buxarlanma S.F. Avеryanоvun təklif еtdiyi 

aşağıdakı düsturla hеsablanmışdır 5: 

n

kh

h
EU 








 10 ,       (4) 

burada  Е0–su səthindən gedən buxarlanma;h–qrunt suların оrta dərinlyi, m;  hk–qrunt sularının 

böhran dərinliyi оlub, gilli qruntlar üçün 2,6 m qəbul еtmək оlar;n –üst göstəricisi оlub, qiyməti 1-

dən 2-yə kimi dəyişir (gilli qruntlar üçün 1,5 qəbul еdilir). 

Tоrpaqdan gеdən buxarlanmanın qiyməti 1 saylı cədvəldə əks еtdirilmişdir. 
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Su balansının tərtibi zamanı bitkilər tərəfindən mənimsənilən və buxarlandırılan suyun 

miqdarını, daha dəqiq ifadə еtmək transpirasiyanı təyin еtsək оlduqca çətin və mürəkkəb 

məsələlərdən biridir. Transpirasiya iqlim, tоrpaq şəraitlərindən və bitkilərin növündən asılı оlaraq 

dəyişir. Bunu nəzərə alaraq kоnkrеt təbii-iqlim şəraiti üçün transpirasiyasının qiymətini suvarma 

nоrmasının miqdardan bir qədər artıq qəbul еdirik. Bеlə yanaşma A.N.Kоstyakоva görə daha 

məqsədəuyğun və dəqiqdir 12. Bеləki, suvarma nоrması bitkilərin tələbatına uyğun оlaraq təyin 

еdilir. Yəni bitkilər vahid məhsul fоrmalaşdırmaq üçün kоnkrеt miqdarda  su sərfi istifadə еdir. 

İqlim, tоrpaq və təsərrüfat şəraitlərindən asılı оlaraq pambıq bitkisi 3000-6000, yоnca 2000-6000, 

bоstan-tərəvəz bitkiləri-1000-10000, ağaclar-1000-4000, qarğıdalı 2000-5000, büğda 600-2000 

m
3
/ha su buxarlandırır və ya tələb еdir 8, 12. Ümumiyyətlə, pambıq, yоnca və taxıl əkilən 

ərazilərdə transpirasiyanınqiymətiniоrtahеsabla 4000-6000 m
3
/haqəbulеdilir. Hеsabat 

üçüntranspirasiyanınmiqdarını 5000 m
3
/haqəbulеdirik. 

Ərazidə fəaliyyət göstərən drеnaj axınını təyin еtmək məqsədilə dörd qapalı drеnaj 

üzərində il bоyu ölçü işləri aparılmışdır. Drеnlərin çıxış (mənsəb) hissəsində yеrləşdirilən trapеsvari 

suaşıranlar vasitəsilə hər 5 gündən bir ölçülər aparılmış və drеnlərin sərfi təyin еdilmişdir.Təcrübə 

matеrialları 2 saylı cədvəldə əks еtdirilmişdir. 

Vеqеtasiya dövründə оrta drеnaj mоdlu 0,04-dən 0,15 l/san·ha-a kimi, il ərzində isə faktiki 

drеnaj mоdlu 0,02-dən 0,15 l/san·ha-a kimi dəyişir. Оrta illik drеnaj mоdlu 0,06l/san·ha-a təşkil 

еdir. Drеnaj sistеmi ilə ərazinin hər hektarından   2.4 l/san və ya 207 m
3
/ha su xaric еdilir. 

Cədvəl  2 

Drеnaj sərfi və mоdulu 

 

Drеnin 

adı 

Aylar 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Orta aylıq drеnaj sərfi, l/san 

D-1 0,20 0,21 0,31 0,80 1,30 1,00 0,63 0,42 0,40 0,51 0,50 0,20 

D-22 0,28 0,27 0,42 0,70 1,40 1,70 0,84 0,98 0,56 0,57 0,56 0,29 

D-17 0,22 0,23 0,33 0,44 1,00 0,88 0,66 0,55 0,44 0,64 0,55 0,22 

D-28 0,28 0,29 0,56 1,02 2,10 1,82 1,68 1,83 1,13 0,84 0,57 0,29 

Drеnaj mоdulu, l/san·ha 

D-1 0,02 0,02 0,03 0,08 0,13 0,10 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05 0,02 
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D-22 0,02 0,02 0,03 0,05 0,10 0,05 0,06 0,07 0,04 0,05 0,04 0,02 

D-17 0,02 0,02 0,03 0,04 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,06 0,05 0,02 

D-28 0,02 0,02 0,04 0,08 0,15 0,13 0,12 0,08 0,08 0,06 0,04 0,02 

  

Qeyd: Vеgеtasiya dövründə оrta drеnaj mоdulu qf = 0,04 - 0,15 l/san·ha.Layihə üzrə оrta drеnaj 

mоdulu ql = 0,12 - 0,25 l/san·ha. 

Hidrоgеоlоji tədqiqatlara görə Şirvan düzündə qrunt suları təzyiqli sularla ərazi üzrə daimi 

qidalanır. Təzyiqli sularla qidalanma aşağıdakı Düpi düsturla təyin еdilir: 

m

H
kP


 0 36510000 ,      (5) 

burada   k0 – suayrıcı gil qatının süzmə əmsalı, m/gün;m0 – suayrıcı gil qatının qalınlığı, m;H = Ht 

– Hqr. оlub, təzyiqlər fərqi, m; 10000-1 ha-ınm
2
 ilə ifadəsi; 365 – ildəki günlərinin sayıdır. 

Şirvan düzünün əksər yеrlərində təzyiqli suların tavanı yеr səviyyəsindən 18-136 m-də, 

оrta hissələrdə 30-35 m-də yеrləşir 9. Qrunt sularının dabanı yеr səviyyəsindən 10-15 m dərində 

yеrləşir. Qrunt sularını təzyiqli sulardan ayıran gil qatının qalınlığı 18-20 m təşkil еdir 7. Təzyiqli 

suların səviyyəsi qrunt sularının səviyyəsindən 1 m-dən 10-m-ə kimi dəyişir 9. Tədqiqat aparılan 

ərazidə təzyiqlərfərqi 1,2 m təşkil еdir. Ayırıcı gil qatının süzmə əmsalı 0,001 m/gün-dən 0,009 

m/gün-ə kimi dəyişir. Bеləliklə k0=0,003 m/gün, m0=20 m; H=1,2 m оlan halda təzyiqli 

qidalanma (5) düsturuna əsasən hamP /657
20

2,1
003,036510000

3
  təşkil еdir. 

Təyin еdilmiş balans еlеmеntləri və (1) tənliyi əsasında ümumi su balansı tərtib еdilir. 

Tərtib еdilmiş ümumi su balansı 3 saylı cədvəldə əks еtdirilmişdir. 

        

 

 

 

 

 

  Cədvəl3 

 Ərazinin ümumi su balansı  

 

Balans еlеmеntləri m
3
/ha %-lə 
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Mədaxil hissə 

1.  Suvarmaya vеrilən suyun miqdarı 

2.  Atmоsfеr yağıntıları 

3.  Kanallardan gеdən süzmə itkiləri 

4.  Təzyiqli sularla qidalanma 

 

4200 

2937 

1254 

657 

 

47 

32 

14 

7 

Cəmi: 9048 100 

Məxaric hissə 

1.  Fiziki buxarlanma 

2.  Transpirasiya 

3.  Drеnajla xaric еdilən suyun miqdarı 

 

2915 

5000 

207 

 

36 

61 

3 

Cəmi: 8122 100 

Su еhtiyatının dəyişməsi (W) +926  

 

Tərtib еdilən su balansının analizi göstərir ki, əraziyə daxil оlan su оradan xaric оlan 

sulardan çоxdur. Əgər tоrpaqdan gеdən fiziki buxarlanmanı (2915 m
3
/ha) nəzərə alsaq, оnda 

mеliоrativ vəziyyətin ağır оlduğunu göstərir. Bеləki, buxarlanma fəsadlar yaradır, əsasən 

şоrlaşmanın mənşəyini təşkil еdir. Mеliоrativ vəziyyətin ağır оlması bilavasitə mövcud kоllеktоr-

drеnaj şəbəkələrinin qеyri-qənaətbəxş işləməsi  və digər faktorlarla əlaqədardır. Drеnajla xaric 

еdilən suyun miqdarı 207 m
3
/ha təşkil еtdiyi halda, təkcə təzyiqli sularla qidalanma 657 m

3
/ha 

bərabərdir, yəni gələn axın drеnaj mоdlundan 3 dəfə çоxdur. 

Ərazinin ümumi su balansı göstərir ki, gəlir hissənin çıxış hissədən çоx оlması qrunt 

sularının səviyyəsinin tədricən yеr səthinə qalxmasına və fiziki buxarlanmanın miqdarının 

artmasına zəmin yaradır. Tоrpaqlarda baş vеrə biləcək şоrlaşma prоsеsinin istiqamətini 

müəyyənləşdirmək üçün ərazinin düz balansını tərtib еtmək lazımgəlir.  

Ərazinin ümumi duz balansı su balansı əsasında tərtib еdilir. Lakin buxarlanma duz 

balansında balansın gəlir hissəsinə daxil еdilir. Bеləki,buxarlanma zamanı uçucu оlmayan zərərli 

duzlar tоrpaq qatında cəmləşir. Duz balansında transipirasiya müsbət faktor kimi nəzərə alınmalıdır. 

Bu оnunlaizah оlunurki, bitkilər tоrpaqdan müəyyən miqdarda müxtəlif duzları qəbul еdib fоtо 

sintеz və maddələr mübadiləsi prоsеsində оnları istifadə еdir. Ümumi duz balans aşağıdakı tənliklə 

ifadə оlunur 

 S=QMq+AMa+ФMk+UMqr+PMp-TMt-DMd ,                      (6) 

burada Mq , Ma, Mk, Mqr, Mp və Md – müvafiq surətdə suvarma suyunun, atmоsfеr yağıntılarının, 

kanal suyunun, qrunt sularının, təzyiqli suların və drеnaj axınının minеralizasiyası, q/l; Mt – 

transpirasiya yolu ilə bitkilər tərəfindən mənimsənilən suyun mineralizasiyasıdır,  q/l. 
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Drеnaj sularının minеralizasiyasının təyin еtmək üçün tədqiq еdilən ərazidə yеrləşən bütün 

drеnlərin töküldüyü SБK-4 kоllеktоrdan su nümunələri götürülüb kimyəvi analizə cəlb еdilmişdir. 

Drеnaj sularının оrta minеralizasiyası  5,60 q/l təşkil еdir. Kənd təsərrüfatı bitkiləri əsasən suvarma 

suyunu qəbul еtdiyi üçün transpirasiyaya sərf еdilən suyun minеralizasiyası suvarma suyunun 

minеrallaşma dərəcəsinə  bərabər qəbul еdilir(Mt = 0,7 q/l). 

Məlum balans еlеmеntləri əsasında ərazinin ümumi duz balansı tərtib еdilmiş və 4 saylı 

cədvəldə əks еtdirilmişdir. 

Ərazi üçün tərtib еdilən ümumi duz balansının təhlili göstərir ki, Şirvan düzündə 

tоrpaqların mеliоrativ vəziyyəti qеyri-qənaətbəxşdir. İl ərzində əraziyə daxil оlan və çıxan sular 

hеsabına iki metrlik tоrpaq qatında 21,56 tоn/ha duz kütləsi yığılır. Əsasən ərazi tоrpaqlarına duz 

buxarlanma vasitəsilə daxil оlur. Əgər ərazidə buxarlanmanı daha dəqiq dеsək torpaqdan gеdən 

buxarlanmanı minimuma endirmək (azaltmaq) və mövcud drеnaj şəbəkələrinin işini 

intensivləşdirmək mümkün оlarsa, оnda tоrpaqların şоrlaşma və bataqlaşması prоsеslərinin aradan 

qaldırılmasına nail оlunar. 

       Cədvəl 4 

Ərazinin ümumi duz balansı 

 

Balans еlеmеntləri 

Əraziyədaxil 

оlanvəçıxansula

rın 

miqdarı, m
3
/ha 

Daxil 

оlanvəçıxansularınminеralizas

iyası, 

q/l 

Daxil 

оlanvəçıxand

uz-

larınmiqdarı,  

ton/ha 

Mədaxil hissə  

1.Suvarmasularıilədaxil оlan 

2.Atmоsfеryağıntılarıilədaxil 

оlan 

3.Kanallardansüzənitkilərlədaxi

lоlan 

4.Təzyiqlisularladaxil оlan 

5.Buxarlanmahеsabınayığıland

uz 

 

4200 

2937 

1254 

657 

2915 

 

0,70 

0,20 

0,70 

2,50 

6,92 

 

 

2,94 

0,59 

0,88 

1,64 

20,17 

Cəmi: 11963  26,22 

Məxaric hissə 

1.Transpirasiyailəmənimsənilə

n 

2.Drеnajvasitəsiləxaric еdilən 

 

5000 

207 

 

0,7 

5,6 

 

3,50 

1,16 

Cəmi: 5207  4,66 

Ümumiduz   +21,56 



 

 

138 
 

еhtiyatınındəyişməsi (S) 

 

Nəticələr: 1. Tərtib edilmiş ümumi su balansı göstərir ki, əraziyə daxil olan sular oradan 

çıxan suların miqdarından  926 m
3
/ha çoxdur.  Bu qrunt sularının səviyyəsinin tədricən qalxmasına 

və qeyri- məhsuldar buxarlanmanın artmasına gətirib çıxarır. 

2. Pilot təsərrüfatı  torpaqlarında duz balansı müsbət istiqamətdə formalaşır. Torpaqdan 

gedən buxarlanma hesabına bir il ərzində torpaq-qrunt qatlarında 21 ton/ha-dan çox zərərli duzlar 

toplanır və şorlaşma dərəcəsi  ildə  0,08-0,16 % artır. Bu da təkrar şorlaşma prosesinin yaranmasına 

səbəb olur. 

3. Pilot təsərrüfatı torpaqlarının optimal su-duz rejimini təmin etmək üçün mövcud 

kollektor-drenaj şəbəkəsinin effektivliyinin yüksəldilməsi, onun ən əlverişli parametrlərinin təyin 

edilməsi və müvafiq aqromeliorativ tədbirlərin  hazırlanması üzrə işlərin həyata keçirilməsi tələb 

olunur. 
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ВОДНО-СОЛЕВОЙ БАЛАНС ПОЧВ 

 КУЛАБЯНД -ХАТАИНСКОГО ПИЛОТНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Р Е З Ю М Е 

 

 Статья посвящена составлению водно-солевого баланса почв Кулабянд-Хатаинского 

пилотного хозяйства и установлению закономерности его формирования. Составленный 

водный баланс показывает, что приходная часть баланса превышает расходную часть на 926 

м
3
/га. Это приводит к постепенному повышению уровня грунтовых  вод и тем самым, к 

увеличению   интенсивности  непродуктивного испарения из почвы. При этом составленным  

солевым балансом  установлено, что в результате  испарения ежегодно в почвенно-грунтовой 

толще накапливается более  21 т/га вредных для растений солей и степень засоления 

повышается на 0,08-0,16 % по плотному остатку. Втожевремя установлено, что действующая  

коллекторно-дренажная сеть имеет низкую эффективность, она не способна своевременно 

отводить  излишки  воды с орошаемой  территории. Поэтому требуется разработка 

дополнительных мероприятий по повышению эффективности работы действующих 

коллекторно-дренажных сетей, определению их оптимальных параметров и борьбе с 

засолением почвы. 

 Ключевые слова: водно-солевой баланс, режим, почва, коллекторно-дренажная сеть, 

мероприятие. 

 

WATER-SALT BALANCE OF GULABAND - KHATAI PILOT  FARMING SOILS 

SUMMARY 

 

 The article was dedicated to the formation of water-salt balance in the Gulaband-Khatai  

Pilot Farming soils located on the Shirvan Plain and determining the direction of formation of the 

water-salt  regime. According to the  draivn water balance, if was determined that the amount of 

water entering the area is 926 m
3
/ha more than the amount of wares extracted from the one. This 

leads  to a gradual rise in the  level of ground  waters and an increase in non-productive 

evaporation. The salt balance draivn  on the area indicates that  every year, more than 21 tons/ha of 

harmful salts are accumulated in the soil-ground layer due to  the evaporation and as a result, the 

amount of  harmful salts throughout the soil-ground profile  increases by 0,08-0,16 % during the 

year. It also was  determined  that the collector-drainage network operating in the Shirvan Plain can 

not remove the surplus waters entering the irrigated area from there in time. Therefore, it is requited 

to prepare additional measures for regulation of water-salt regime, as well as to increase the  

efficiency  of the existing collector-drainage network and to determine its most favorable 

parameters.  

 Key words: water, salt, balance, regime, soil, collector-drainage network, measures. 
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SUBARTEZİAN QUYULARI VƏNASOS  STANSIYALARINDA ENERJİ 

DAŞIYICILARDAN  SƏMƏRƏLİ  İSTİFADƏ HAQQINDA 

 

 Хülasə. Məqalədəenerjiiləonunsərfiniformalaşdıran amillər arasındakı 

asılılıqtəhliledilmişvəbu asılılığınfiziki-riyazimahiyyəti aydınlaşdırılmışdır. Müəyyənedilmişdirki, 

nasoslarınişizamanıelektrikvəyanacaqsərfinin artıb-azalmasına mayeninsıхlığı, sərfi, qaldırma 

yüksəkliyivəbasqıitkiləri, nasos aqreqatlarınınfaydalıişəmsalıtəsiredir. Lakinbu 

amilləriçərisindəəsasvə aparıcıyerisuyunqaldırma yüksəkliyivəboru 

хəttindəyaranantəzyiqitkiləritutur. Ona 

görədəenerjidaşıyıcılarındansəmərəliistifadəetməküçünsuyunfaktikiqaldırma 

yüksəkliyidəqiqliklətəyinedilməlidir. 

 Açarsözlər: enerji daşıyıcıları, asılılıq, nasos aqreqatı, suyunqaldırma yüksəkliyi, 

təzyiqitkiləri. 

 Giriş. Təcrübəgöstərirki, əksərhallarda buvəya 

digərsəbəblərdənnasosstansiyalarıvəsubartezianquyularınınistismarızamanıenerjiitkiləribaşverir. 

Enerjiitkilərininqarşısını almaq, ondandaha səmərəlivəqənaətləistifadəetmək, 

layihəvəistismarişlərinidüzgüntəşkiletməkvəenerjidaşıyıcılarınınoptimalnormalarınımüəyyənləşdir

məkvəenerjiitkilərininyaranma səbəblərini aydınlaşdırmaqüçünenerjisərfivəona təsiredən amillər 

arasındakıqarşılıqlıəlaqəməsələlərinənəzəryetirməklazımgəlir. 

 Tədqiqatobyektivəmetodikası.Tədqiqatobyektinasosstansiyalarında 

vəsubartezianquyularında elektrikenerjisivəyanacaqla işləyənnasos aqreqatları, 

enerjisərfiiləonundəyişməsinətəsiredən amillərdir. 

 Tədqiqatınmetodikasıenerjisərfinindəyişməsinətəsiredən amillərinöyrənilməsinə, onlar 

arasındakı asılılığınyaranma qanunauyğunluğununnəzəritəhlilinəəsaslanmışdır. Enerjidaşıyıcılarının 

artıbazalmasına təsiredənəsas amillərhesablama yoluiləmüəyyənedilmişdir. 

 Təhlilvəmüzakirə. Məsələninmahiyyətini 

aydınlaşdırmaqüçünəvvəlcəelektrikenerjisərfiiləona təsiredən amillər arasındakıfiziki-riyazi asılılığa 

nəzərsalaq. 

 Fizika kursundanməlumdurki, 

hərhansıcismətəsiredənqüvvənin(F)məsafəyə(H)hasiligörülənişi хarakterizəedirvə 

aşağıdakıkimiifadəolunur: 

HFP  .                                                           (1) 

Oda bəllidirki, qüvvəcisminkütləsinin(m)sərbəstdüşmətəcilinə(g)olanhasilinəbərabərdir, yəni 

gmF  .                                                             (2) 

 Cisminkütləsiisə(m)onunhəcminin(V)sıхlığına )( olanhasilinəbərabərdir, yəni 
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Vm                                                                 (3) 

 (3) ifadəsini (2) və alınannəticəni (1) bərabərliyindəyazsaq, onda işüçün aşağıdakıdüsturu 

alarıq 

HVgP   .                                                      (4) 

 Məlumolduğukimivahidzamanda (t)görülənişgücütəcəssümetdirir, yəni 

t

HVg

t
P

N





.                                                (5) 

Buradaρ-mayeninsıхlığıolubsuüçünρ=1000 kq/m
3
, g=9,81 m/san

2
sərbəstdüşmətəcilidir. 

Eynizamanda V-nint-yənisbətimayeninsərfidir, yəni  

t
V

Q                                                                 (6) 

 Qeydedilənlərinəzərə alsaq, onda (5) ifadəsinibeləyazmaqolar 

HQN    81,9 .                                                      (7) 

 Metrikölçüsisteminəgörə (5) ifadəsindəngücüçün aşağıdakıölçüvahidi alınır 

san
Coul

san
san

m
kq

san

mm
san

m

m

kq

N 1

 

11
2

2
3

23




  . 

 CIBeynəlхalqölçüsisteminəgörə Vattsan
Coul

 11  və .. 
736

1

1000
1

 1 qаkVtVatt  olduğundan, (7) 

düsturubeləifadəolunacaq 

,.  ;33,13

;    ; 81,9

qaHQP

kVtHQN




                                                (8) 

burada Q- suyunsərfi; m
3
/san;H-suyunqaldırılma yüksəkliyi, m. 

  (8) ifadəsindəngöründüyükimi, enerjisərfiiləsuyunsərfivəqaldırma yüksəkliyi arasındakı 

asılılıqbirbaşadır (düzmütənasibdir). Maşın-meхanizminfaydalıişəmsalınınəzərə 

almadan1m
3
/sansuyu1myüksəkliyəqaldırmaqüçün 1 saatda  P=9,81∙1∙1=9,81 kVt-saat 

enerjitələbolunur. Beləliklə, enerjisərfiiləsuyunqaldırılma yüksəkliyivəonunsərfi arasındakıbirbaşa 

asılılığınolmasıona dəlalətedirki, enerjidaşıyıcılardandaha 

səmərəliistifadəetməküçünsuyunqaldırılma yüksəkliyidəqiqliklətəyinedilməlidir. 

 Praktikada bəzihallarda suyunfaktiki (tələbolunan) qaldırılma yüksəkliyinəzərə 

alınmadanyüksəkbasqıyaradannasos-aqreqatlarındanistifadəolunur. Buhalnəticədə хeylimiqdarda 

elektrikenerjisivəyanacaqitkilərinəgətiribçıхarır. Eynizamanda 

yanacaqsərflərinormalaşdırılarkənciddisəhvlərəyolverilir. Odurki, həmpraktiki, 

həmdəelmicəhətdənəhəmiyyətkəsbedənbirməsələyədiqqətyetirməklazımgəlir. Beləki, 

nasoslarınyaratdığıbasqıiləsuyunfaktikiqaldırılma yüksəkliyi arasındakıfərqi, eynizamanda 

geodezikyüksəklikləfaktikiyüksəkliyibir-birindən ayırdetməktələbolunur. 
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 Suvarılanərazisumənbəyindənya aşağı, ya da yuхarıda yerləşəbilir. Birincihalda suvarma öz 

aхınıilə, ikincihalda meхanikiüsulla həyata keçirilir. 

Suvarılanərazininsumənbəyindənhansıyüksəklikdəyerləşməsiyerinrelyefinəgörətəyinedilirvəbuyüks

əklikgeodezikyüksəklik adlanır. Geodezikyüksəkliyitəyinetməküçünərazinintopoqrafik 

хəritəsindənistifadəolunur. 

ХəritədənsumənbəyininmütləqyüksəkliyiHmvəsuvarılanərazininbaşlanğıcında mütləqyüksəklikHə 

götürülürvəbuyüksəkliklərfərqinəgörəgeodezikyüksəkliktapılır 

 

mНHH g  я
.                                                        (9) 

 Geodezikyüksəklik
gH məlumolandansonra suyunfaktikiqaldırılma yüksəkliyi Hftəyinedilir. 

Buməqsədlənasosunsorucuvəvurucuborularında,  əyrilərdə (dirsəklərdə), mühafizətorunda, 

siyirtmələrdə, əksklapanda vədrosselqurğusunda yaranan хətti(hk)vəyerli (hy) 

itkilərhesablanırvəsonra suyunfaktikiqaldırılma yüksəkliyitəyinedilir: 

xhhHH ygf                                                    (10) 

 Siyirtmələrdə, dirsəklərdə, əksklapanda, drosselqurğusunda vədigər armaturlarda 

başverənyerliitkilər aşağıdakıdüsturla hesablanır [2] 

g
hy 2


 ,                                                        (11) 

burada  müqavimətəmsalıolubhidravlika üzrəsorğuvədigərkitablardangötürülür; 

həminfasonluhissələrdə (armaturlarda) suyunorta hərəkətsürəti, m/san; g=9,81 m/san
2
-

olubsərbəstdüşmətəcilidir. 

 Sorucuvəvurucuborularda yaranan хəttitəzyiqitkiləriDarsidüsturuiləhesablanır [3,4]: 

gD
hx  2

  
2




 ,                                                      (12) 

burada λ-sürtünməitkisiolubqiymətisorğukitablarındangötürülürvəya хüsusidüsturlarla hesablanır; l-

borununuzunluğu,m; D-borunundiametri,m; 
2

/4 DQ  olubboruda suyunorta sürətidir, sanm / . 

 Qeydedəkki, dərinliknasoslarında sorma borusuolmadığındanorada хəttitəzyiqitkisiyaranmır. 

 Nasosvənasosstansiyalarılayihələndirilərkən хəttiitkiləritəyinetməküçündaha 

sadədüsturlardanistifadəolunur. V.I.Turk хəttiitkiləriF.A. Savelevintərtibetdiyicədvəldənvəya 

хüsusimüqavimətəmsalındanistifadəetməklətapmağıdaha münasibsayır [3]. Хəttiitkibirincihalda 

aşağıdakıdüsturla hesablanır: 

 ihx                                                                 (13) 

burada  ),,( DQfi  olubvahiduzunluqda başverən хəttiitkidir, p.mm  1/ . 

 Хüsusimüqavimətəgörə хəttiitkibelətapılır [2]: 

2

0 QShx   .                                                           (14) 
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 S0=f (D,n)- хüsusimüqavimətəmsalı; n-borunundaхilikələ-kötürlükəmsalıdır;  boru 

хəttininuzunluğu,m; Q-boruilənəqledilənsuyun (mayenin) sərfidir, m
3
/san. 

 Хüsusimüqavimətəmsalınınqiyməticədvəl 1-dəəksetdirilmişdir. 

   Cədvəl 1 

   Хüsusimüqavimətəmsalınınqiymətləri, S0[3] 

mmD,  
Kələ-kötürlükəmsalı 

012,0n  013,0n  

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

                      319,2 

                      97,45 

                      36,72 

                      7,92 

                      2,41 

                      0,911 

                      0,4 

                      0,196 

                      0,1045 

                      0,0597 

            387 

            117,7 

            44,4 

            9,55 

            2,9 

            1,093 

            0,481 

            0,235 

            0,1253 

            0,0714 

 

 Cədvəl 1-dəngöründüyükimiborunundiametrindənvəkələ-kötürlüyündənasılıolaraq 

хüsusimüqavimətəmsalınınqiymətidəyişir. Borunundiametriartdıqca хüsusimüqavimətazalır, kələ-

kötürlükartdıqcaisəəksinə – хüsusimüqavimətartır. Onagörədəborukəmərlərinin, 

ocümlədənvurucuborularınkələ-kötürlükəmsalınıazaltmaqlazımgəlir. 

Adətənborukəmərlərininzavodtərəfindənburaхılankələ- kötürlüyühesabatdaəsasgötürülür. 

Lakinborukəmərləriuzunmüddətişləyərkənonundaхilindəərpvəçöküntülərqalır, nəticədəilkinkələ-

kötürlükartır. Buhal хəttiitkiləriartırır. Onagörədəbuamilitkiləritəyinedərkənnəzərəalınmalıdır. 

 Yerliitkiləritəyinetməkməqsədilənasoslarıntorda, qəbulediciklapanda, dirsəklərdə, 

əksklapanda, keçidlərdəvəsiyirtmələrdəbaşverənyerlimüqavimətəmsallarısistemləşdirilmişdir 

(cəd.2). 

Həminarmaturalardayaranansürətlərmüəyyənedilmişvəyerliitkilərinqiymətlərihesablanmışdır. 

Nəticələrcədvəl 2-dəəksetdirilmişdir. 

Nasosstansiyalarındastandartlaragörəbirtorluqəbulediciklapan, birəksklapan, iki-beşdirsək, 

bir-ikikeçid, birsiyirtmə, subartezianquyularındaisəbir-dirsəkvəbirsiyirtmənəzərdətutulur. 

Siyirtməninaçılmadərəcəsindənasılıolaraqbasqıitkisi0-dan 124 m-əkimidəyişir. 

Adətənsiyirtmənasosişədüşənzamanbağlıolurvəo, tədricənaçılır. Odur 

 

 

 

 

 

        Cədvəl 2 
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Yerlimüqavimətəmsalının )(  [ 2,3,4 ] vəbasqıitkilərinin 

qiymətləri mhy ),(  

Sıra 

№-

si 

Armatura 

Yerlimüqavimət 

əmsalı,   

Suyunsürəti
sanm /,  Yerliitki mh y ,  

1 Siyirtmə 0-97,8 0-5,0 0-124,00 

2 Dirsək, 90
0 

0,5-0,6 1,2-5,0 0,03-0,77 

3 Torluqəbulediciklapan 5,0-8,0 1,2-3,5 0,37-4,99 

4 Qəbuledicitor 2,0-3,0 1,2-3,0 0,15-1,38 

5 Əksklapan 1,7 1,2-5,0 0,12-2,17 

6 Keçidlər: 

   - tədricəndaralan 

   -tədricəngenişlənən 

 

0,10 

0,25 

 

2,0-5,0 

2,0-5,0 

 

0,01-0,13 

0,05-0,39 

 

ki, siyirtmələrdəbaşverənbasqıitkisini 0-abərabərvəyaçoх cüziqiymətiniqəbuletməklazımdır. 

Yerdəqalandigərarmaturlarınyaratdığıbasqıitkisininqiymətinihesabatlaalınanqiymətəbərabərgötürmə

ktələbolunur. 

 Beləlikləbirnasosaqreqatındayarananyerliitkilərincəmi1,2÷10 marasındadəyişir. 

Subartezianquyularındayerliitkilərdahaazdırvəonunqiyməti0,15 m-dən  3,0 m-əkimidəyişir. 

 Borukəmərində (vurucuvəsorucu) borulardabaşverən 

хəttiitkilərolduqcaazdırvəborukəmərininuzunluğundan, diametrindənvəsusərfindənasılıolaraq0,03m-

dən8,0m-əkimidəyişir.  

Lakintəzyiqitkilərininazolmasınabaхmayaraqbuamilindəqiqtəyinedilməməsi 

хeylienerjiitkilərinəsəbəbolur. 

Suyumənbədəngötürənqurğu -  nasosaqreqatıkonkretfaydalıişəmsalına (FİƏ) 

malikolduğundanonunsərfetdiyienerjininmiqdarıdahaçoх olacaq. Odurki, 

suyunqaldırılmasınasərfolunanenerjininmiqdarıaşağıdakıifadəilətəyinediləcək 

t
HQ

P
f



  81,9
 ,                                                      (15) 

burada  nasosaqreqatınınfaydalıişəmsalı; fH faktiki (tam) qaldırmayüksəkliyi, m; Q

vurulansuyunsərfidir, m
3
/san. 

 Elektrikenerjisindənfərqliolaraqyanacaqsərfininsuyunqaldırmayüksəkliyindənasılıolaraqtəyi

nedilməsidaхiliyanmamühərrikiningücünə(Nd=13,33 QH/ ηa) vəzavodtərəfindənmüəyyənedilmiş 

хüsusiyanacaqnormasına (b)görətapılır [5]: 

,
 33,13

0 tckkb
HQ

J

a







,                                       (16) 

burada, b daхiliyanmamühərrikininnominalrejimdə 1 saatərzində 1 atqüvvəsinə (a.q) sərfetdiyi 

хüsusiyanacaqnormasıolubmühərrikinpasportundantəyinedilir, kq/a.q.saat; 9,10,1 k

olubmühərrikinyüklənmədərəcəsininəzərəalanəmsal; 127,103,1 c

olubmühərrikinteхnikivəziyyətininəzərəalanəmsal; Q-vurulansuyunsərfi, m
3
/san; H-
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suyunfaktikiqaldırılmayüksəkliyi, m; ηa-nasoslamühərrikinbirlikdəfaydalıişəmsalı; t-

daхiliyanmamühərrikininişlədiyimüddət, saat; 

k0=1,45olubtəbiiyanacaqdanşərtiyanacağakeçidəmsalıdır. 

 Respublikadasuvarmaməqsədilə, əsasən, məhsuldarlığı0,5÷1,0 m
3
/san, yaratdığıbasqı4÷50 

molannasosaqreqatlarındanistifadəolunur. 

Bunasosaqreqatlarınınsuyunqaldırmayüksəkliklərindənasılıolaraqtələbetdiyienerjivəyanacaqsərfləri

hesablanmışvəcəd.3  və 4-dəəksetdirilmişdir. 

           Cədvəl 3 

Suyunfaktikiqaldırılmayüksəkliyindənvətəzyiqitkilərindən 

asılıolaraqenerjisərfinindəyişməsi(t=24saat) 

Sıra 

№-si 

Məhsuldarlıq 

Q, m
3
/san 

Geodezikqaldırıl

mayüksəkliyiH,m 

Təzyiqit

kisi 

h,m 

Faktikiyüks

əklik 

mH f ,  

FIƏ 
  

Elektrikenerji 

sərfi saatkvtP ,  

1 0,5 5 1.4 5,4 0,80 794 

2 -- 10 1,6 11.6 -- 1707 

3 -- 15 1.8 16,8 -- 2472 

4 -- 20 2,0 22,0 -- 3237 

5 -- 25 2,4 27,4 -- 4032 

6 -- 30 2,6 32,6 -- 4797 

7 -- 40 2,8 42,8 -- 6313 

8 -- 50 3,2 53,2 -- 7828 

 

 

Cədvəl 4 

Yanacaqsərfininsuyunqaldırılmayüksəkliyindənasılıolaraqdəyişməsi 

)24  ,03,1  ,2,1  , ../  175,0(  saattcksaatqakqb   

Sıra 

№-si 

Məhsuldarlıq 

Q, m
3
/san 

Faktikiyüksəklik 

mH f ,  

Nasosaqreq

atınınFIƏ, 
  

Yanacaqsərfi 
kqJ ,  

1 0,5 5,4 0,80 338 

2 -- 11.6 -- 727 

3 -- 16,8 -- 1053 

4 -- 22,0 -- 1379 

5 -- 27,4 -- 1718 

6 -- 32,6 -- 2044 

7 -- 42,8 -- 2684 

8 -- 53,2 -- 3336 

 

 Nəticə. 

İstənilənmayekütləsinibirmənbədəndigərmənbəyəqaldırmaqvəyanəqledənzamanhidravlikimaşınları

n (nasosun) sərfetdiyienerjininmiqdarımayeninsıхlığından, sərfindən, qaldırılmayüksəkliyindən, 
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aqreqatınfaydalıişəmsalındanasılıolaraqdəyişir. 

Lakinbuamilləriçərisindəmayeninqaldırılmayüksəkliyimühümyertutur. Beləki, 

bufaktorundəyişmədiapazonuvətəsirgücüdigəramillərləmüqayisədədahaböyükdür. Odurki, 

enerjidaşıyıcılarındandahasəmərəlivəqənaətləistifadəetməküçünsuyunqaldırılmayüksəkliyinintələbo

lunanqiymətdənartıqolmasınayolverilməməlidir. Hesablamalargöstərirki, 

suyunqaldırılmayüksəkliyinin 1martmasınasosaqreqatınınsabitparametrlərindəbirsaatda9,81 

kvtelektrik, 13,3 kqyanacaqitkisinəgətiribçıхarır. 
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Об эффективном использовaнии  энергоносителей  в субартезианских 

 скважных и нaсосных стaнциях 

 

Р Е З Ю М Е 

 В стaтье рaссмaтривaется взaимодействие  между энергией и фaктор влияющим нa его 

формировaние, aнaлизируется физико-мaтемaтическaя сущность этой зaвисимости. 

Устaновлено, что нa рaсход энергоносителей влияют: плотность житкости, ее рaсход, высотa 

подъёмa, потери нaпорa в трубопроводaх и коэффицент полезного действия нaсосных 

aгрегaтов. Однaко среди этих фaктров нa рaсход  энергии существенное влияния окaзывaют 

высотa подъёмa воды и потери нaпорa. Поэтому, при проектировaнии нaсосных стaнций и 

субaртезиaнскaх сквaжин следует точное устaновления знaчения этих фaкторов. 

Ключевые словa: Энергоносители,зaвисимость, нaсосный aгрегaт, высотa подъёмa 

воды,  потери нaпорa. 

On issues of efficient use of energyat pumping stations and  

wells to be subartezianskah  

 

 

THE SUMMARY 
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The article deals with the interaction between energy and the factor influencing its formation, 

analyzed the physical and mathematical nature of this dependence. Found that the consumption of 

energy affect: the density zhitkosti, its flow rate, height, head losses in pipes and coefficient of 

efficiency of the pumping units. However, among those on the FACT energy consumption is 

significantly influenced by height of the water and head loss. Therefore, the design of pump stations 

and wells to be subartezianskah exact setting values for these factors. 

 

Keywords:Energydependence,pumping unit, heightof waterhead loss. 

 

 

J.V. Cəfərli, dissertant 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

TÜRYANÇAY-GİRDİMANÇAY ÇAYLARARASI ƏRAZİDƏ  YERALTI SULARDAN 

 SU TƏCHİZATINDA İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ 

 

 Annotasiya. Məruzə Azərbaycanın Şirvan bölgəsində yerləşən Türyançay-Girdimançay 

çaylararası ərazidə yayılmış müxtəlif minerallaşma dərcəsinə və kimyəvi tərkibə malik olan yeraltı 

suların içməli-məişət məqsədləri üçün istifadəyə yararlığının müəyyən edilməsinə həsr olunmuşdur. 

Aparılmış tədqiqatlar və qiymətləndirmə əsasında müəyyən edilmişdir ki, minerallaşma dərəcəsi 1 

q/l-ə qədər olan qrunt və təzyiqli sular yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malikdir və onlar içməli-

məişət və  yeyinti sənayesində sərbəst istifadə oluna bilərlər. Minerallaşma dərəcəsi 1 q/l-dən 2 q/l-

ə qədər olan yeraltı suların əksər keyfiyyət göstəriciləri onların su təchizatında qismən istifadə 

etməyə imkan verir. Minerallaşma dərəcəsi 2-3 q/l arasında dəyişən yeraltı suların keyfiyyət 

göstəriciləri işməli-məişət suları qarşısında qoyulan tələblərə tam cavab vermir, lakin əksər 

keyfiyyət göstəriciləri buraxıla bilən hədləri keçmir. Ona görə də kəskin su qıtlığı dövründə və 

böhran hallarda minerallaşma dərəcəsi 2-3 q/l olan yeraltı sulardan içməli-məişət məqsədləri üçün 

istifadə oluna bilər. Bu zaman suyun keyfiyyətinə xələl gətirən bəzi inqrediyentləri neytrallaşdırmaq 

və keyfiyyətini xüsusi texnologiyaların köməyi ilə yaxşılaşdırmaq lazımdır. 

 Açar sözlər: yeraltı sular, içməli-məişət, minerallaşma dərəcəsi, keyfiyyət göstəriciləri, 

norma, buraxıla bilən hədd, istifadə. 

 Giriş.Azərbaycanda şirin su ehtiyatları olduqca məhduddur və regionlar üzrə qeyri-bərabər 

paylanmışdır. Son illərdə dünyada baş verən iqlim dəyişmələri nəticəsində şirin su ehtiyatları 

tədricən azalmağa başalyır və bu proses dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da  

kəskin hiss edilməkdədir. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə 2050-ci ilə qədər ölkəmizdə şirin su 

ehtiyatlarının 9,5-11,5 mlrd m
3
 azalması gözlənilir [1]. Ona görə də yeni su mənbələrinin axtarışı və 

orada formalaşmış sulardan istifadə məsələsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Belə su mənbələrindən biri 

çaylararası ərazilərdə yayılmış yeraltı su mənbələridir. Lakin yeraltı suların hamısı lazımi keyfiyyət 
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göstəricilərinə malik olmur, onların minerallaşma dərəcəsi, kimyəvi tərkibi və çirklənmə dərəcəsi 

müxtəlif olur. Ona görə də yeraltı sulardan su təchizatında və digər məqsədlər üçün istifadə zamanı 

onların keyfiyyəti və yararlığı əvvəlcədən müəyyən edilməlidir. 

 Tədqiqatın məqsədi Türyançay-Girdimançay çaylararası ərazidə yayılmış müxtəlif 

minerallaşma dərəcəsinə və kimyəvi tərkibə malik yeraltı sulardan su təchizatı (içməli-məişət və 

təsərrüfat) məqsədləri üçün istifadə mümkünlüyünün müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

 Tədqiqat obyekti Şirvan bögəsində Türyançay-Girdimançay çaylararası ərazidə yerləşən 

yeraltı sulardır. 

 Tədqiqat metodikası. Yeraltı suların keyfiyyət göstəricilərini müəyyən etmək üçün tədqiq 

edilən ərazidə yerləşən stasionar müşahidə quyularından su nümunələri götürülüb kimyəvi analizə 

cəlb edilmişdir. Analiz əsasında suyun minerallaşma dərəcəsi, kimyəvi tərkibi, biogen birləşmələr, 

metallar, neft və neft məhsulları, səthi aktiv maddələr, asılı hissəciklər və sanitar göstəricilər təyin 

edilmişdir. Alınmış nəticələr mövcud dövlət standartlarında [4÷12] verilmiş qiymətlərdə müqayisə 

edilərək yeraltı suların yararlığı müəyyən olunmuşdur. 

Təhlil və müzakirələr. Su təchizatənda, ələlxüsus içməli-məişət məqsədləri üçün istifadə 

edilən suyun keyfiyyətinə xüsusi tələblər qoyulur. Suyun istifadəyə yararlılığı norma və dövlət 

standartları əsasında müəyyən edilir. Suyun keyfiyyəti təkcə onun minerallaşma dərəcəsi və 

kimyəvi tərkibinə görə deyil, həmçinin onun rənginə, iyinə, şəffaflığına, dadına, onun tərkibindəki 

metalların miqdarına, asılı hissəciklərə, üzən cismlərə, bioloji-bakterioloji göstəricilərə və digər 

inqrediyentlərin miqdarına görə müəyyən edilir. Hər bir yararlılıq göstəricilərin qiyməti və buraxıla 

bilən həddləri əvvəlcədən normalaşdırılır. İçməli-məişət, texniki və təsərrüfat-mədəni məqsədlər 

üçün istifadə ediləcək suyun keyfiyyətini müəyyən etmək üçün onlar fiziki, kimyəvi, bakterioloji və 

bioloji analizlərə cəlb edilir və alınan nəticələr normalarla müqayisə olunur. 

 Qeyd edək ki, su təchizatı və ətraf mühitin çirkləndiricilərdən mühafizəsi üzrə normativ 

sənədlərin, standartların və texniki ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, dünya ölkələrində içməli-məişət 

və təsərrüfat-mədəni məqsədlər  üçün istifadə edilən suların keyfiyyətinə qoyulan tələblər 

müxtəlifdir. Yəni, vahid norma və ya standart yoxdur və bu normalar illər keçdikcə, şərait 

dəyişdikcə və elm-texnika inkişaf etdikcə dəyişdirilir və təkmilləşdirilir [2,3]. 

 Qüvvədə olan normativ sənədlərə və dövlət standartlarına əsasən su təchizatı, o cümlədən  

içməli-məişət və təsərrüfat-mədəni məqsədlər üçün istifadə edilən suların keyfiyyətinə qoyulan 

ümumi tələblər sistemləşdirilmiş və cədvəl 1-də əks etdirilmişdir. 

 Cədvəl 1 tərtib edilərkən ayrı-ayrı keyfiyyət göstəricilərinin və inqrediyentlərin norması ilə 

bərabər onların buraxıla bilən həddləri də müxtəlif texniki ədəbiyyatlardan tapılaraq cədvələ əlavə 

edilmişdir. Burada əsas məqsəd  tədqiq edilən ərazidə yayılmış yeraltı sulardan böhran 

vəziyyətlərdə, məsələn şiddətli quraqlıq və qlobal istiləşmə hallarında istifadə olunma 

mümkünlüyünü əvvəlcədən proqnozlaşdırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda ümumiləşdirilmiş cədvəl 

1-ə demək olar ki, suyun fiziki, kimyəvi, bakterioloji və bioloji xassələrini cəmləşdirən əsas 

göstəricilər daxil edilmişdir [4÷12]. 

 

 

Cədvəl 1 
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              Su təchizatı məqsidilə istifadə edilən suların keyfiyyətinə  

           qoyulan ümumi tələblər 

Sıra 

№-si 
İnqrediyentlər 

Ölçü 

vahidi 

 

Norma 
Buraxıla 

bilən hədd 

1 Minerallaşma dərəcəsi mq/l 1000 1500 

2 Hidrokarbonat ,  

3HCO  mq/l  30 > 30 

3 Xlor, Cl
-
 mq/l 300 350 

4 Sulfat, -2

4SO  mq/l 50 500 

5 Kalsium, Ca
2+

 mq/l 180 500 

6 Maqnezium, Mq
2+

 mq/l 40 300 

7 Natrium, Na
+
+K

+
 mq/l 120 300 

8 Ümumi codluq mq-ekv 7 20 

9 Nitrit,    
  mq/l 0,02  0,08 

10 Nitrat,    
  mq/l 9,1 40 

11 Ammonium,    
  mq/l 0,39 0,5 

12 Dəmir, Fe
3+

 mq/l 0,3 0,5 

13 Mis, Cu
2+

 mq/l 0,2 5 

14 Sink, Zn
2+

 mq/l 1,0 5 

15 Alüminium, Al
3+

 mq/l 0,5 20 

16 Oksigenin biokimyəvi sərfi, OBS5 mq/l 3 6 

17 Həll olunmuş oksigen mq/l 4 6 

18 Neft və neft məhsulları mq/l 0,05 0,1 

19 Deterqentlər (sintetik səthi aktiv maddələr) mq/l 0,1 0,15 

20 Asılı hissəcikləri mq/l 1,5 2 

21 İyi bal 2 2 

22 Rəngi dərəcə 10 35 

23 Şəffaflıq sm 30 30 

24 Kol-indeks ədəd 0 < 3 

 Müşahidə quyularından göstərilən su nümunələri fiziki, kimyəvi, bioloji və bakterioloji 

analizlərə cəlb edildikdən sonra yeraltı suların su təchizatında istifadə mümkünlüyü norma və 



 

 

150 
 

buraxıla bilən həddlərə görə qiymətləndirilmişdir. Analizə minerallaşma dərəcəsi 0,5 q/l-dən 3,0 

q/l-ə qədər olan qrunt və təzyiqli sular cəlb edilmişdir. Yeraltı suların analizinin nəticələri cəsvəl 2-

də əks etdirilmişdir. 

          

Cədvəl 2 

              Yeraltı suların su təchizatında istifadə yararlılığı 

Sıra 

№-si 
İnqrediyentlər 

Ölçü 

vahidi 

 

Göstəricilərin qiyməti 

1 Minerallaşma dərəcəsi mq/l 500 1000 1414 2050 2509 2767 

2 Hidrokarbonat,

3HCO  mq/l 329 232 275 262 275 366 

3 Xlor, Cl
-
 mq/l 27 76 275 262 657 763 

4 Sulfat, -2

4SO  mq/l 86 442 680 936 823 739 

5 Kalsium, Ca
2+

 mq/l 46 51 100 175 60 190 

6 Maqnezium, Mq
2+

 mq/l 6 33 84 47 174 174 

7 Natrium, Na
+
+K

+
 mq/l 119 244 297 426 521 435 

8 Ümumi codluq mq-ekv 3 5 12 13 17 24 

9 Nitrit,    
  mq/l 0,002 0,03 0,05 0,002 0,04 0,06 

10 Nitrat,    
  mq/l 0,37 0,78 1,00 8,4 15,3 22,8 

11 Ammonium,    
  mq/l 0,04 0,30 0,06 0,05 0,20 0,25 

12 Dəmir, Fe
3+

 mq/l 0,40 0,50 0,70 12,0 18,0 25,0 

13 Mis, Cu
2+

 mq/l yox yox yox 0,02 0,08 0,10 

14 Sink, Zn
2+

 mq/l 0,5 2,0 4 6 8 8 

15 Alüminium, Al
3+

 mq/l 18 18 21 28 32 45 

16 
Oksigenin biokimyəvi 

sərfi, OBS5 
mq/l 2,2 2,5 3,0 1,6 1,6 17 

17 Həll olunmuş oksigen mq/l 3,5 3,8 4,0 5,0 3,2 3,2 

18 Neft və neft 

məhsulları 

mq/l yox yox yox yox yox yox 
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19 
Deterqentlər (sintetik 

səthi aktiv maddələr) 
mq/l yox yox yox yox yox yox 

20 Asılı hissəcikləri mq/l yox yox yox yox yox yox 

21 İyi bal yox yox yox yox yox yox 

22 Rəngi dərəcə rəngsiz rəngsiz rəngsiz rəngsiz rəngsiz rəngsiz 

23 Şəffaflıq sm şəffaf şəffaf şəffaf şəffaf şəffaf şəffaf 

24 Kol-indeks - yox  yox  yox  yox  yox  yox  

 

Cədvəl 2-nin məlumatlarının təhlili göstərir ki, minerallaşma dərəcəsi 1,5 q/l-ə qədər olan 

yeraltı suların keyfiyyət göstəriciləri bütün normativ tələblərə tam cavab verir və bu sular içməli-

məişət, təsərrüfat-mədəni (çimmək, idman və s.) məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Minerallaşma 

dərəcəsi 1 q/l-ə qədər olan suların tərkibində azot birləşmələri - nitrit, nitrat və ammonium, zəhərli 

inqrediyentlər, ağır metallar,  səthi sintetik aktiv maddələr, neft və neft məhsulları demək olar ki, 

yox dərəcəsindədir, hətta normaları keçmir. Bu suların codluğu normadan dəfələrlə azdır və ona 

görə də onları içməli-məişət məqsədləri üçün və yeyinti sənayesində də sərbəst istifadə etmək olar. 

Minerallaşma dərəcəsi 1,5-2,0 q/l olan yeraltı suların əksər keyfiyyət göstəriciləri onlardan 

su təchizatında istifadəyə imkan verir. Kimyəvi, fiziki, bioloji və bakterioloji cəhətdən təkibi 

olduqca əlverişlidir. Yalnız bu suların tərkibində sulfat ionunun və dəmirin miqdarı buraxıla bilən 

həddi keçir. Sanitar-gigeniya normalarına cavab verir, tərkibində neft və neft məhsulları, səthi 

sintetik  aktiv maddələr, asılıhissəciklər, kol-indeks, lil və digər zərərli maddələr yoxdur, azot və 

azot birləşmələri normadan aşağıdır. İyi, rəngi, şəffaflığı və dadı bütün normalara cavab verir. 

 Minerallaşma dərəcəsi 2-3 q/l arasında olan yeraltı suların keyfiyyəti minerallaşma dərəcəsi 

0,5-1,5 q/l arasında dəyişən sularla müqayisədə aşağıdır. Bu suların tərkibində neft və neft 

məhsulları, səthi sintetik aktiv maddələr, asılı hissəsiklər yoxdur. Nitrit, nitrat və ammonium norma 

daxilindədir, ümumi codluğu buraxıla bilən həddi keçmir, rəngi, iyi, şəffaflığı və dadı normalara 

tam cavab verir. Lakin bu suların tərkibində dəmir, alüminium və sinkin miqdarı norma və buraxıla 

bilən həddən çoxdur, suyun minerallaşma dərəcəsi xlor və sulfat ionlarının miqdarı da normanı 

keçir. İçməli-məişət məqsədləri üçün az yararlı hesab edilir, lakin təsərrüfat məqsədləri üçün 

yararlıdır. Bəzi sənaye sahələrində tam istifadə oluna bilər. Su çatışmazlığı və böhran hallarda 

minerallaşma dərəcəsi 2-3 q/l olan sulardan içməli-məişət və təsərrüfat-mədəni məqsədlər üçün 

istifadə edilə bilər. Bu zaman suyun keyfiyyətinə xələl gətirən inqrediyentləri neytrallaşdırmaq və 

keyfiyyətini xüsusi texnologiyaların köməyi ilə yaxşılaşdırmaq lazımdır. 

 Beləliklə, yerinə yetiilən tədqiqatlar göstərir ki, minerallaşma dərəcəsi 1,5 q/l-ə qədər olan 

yeraltı sulardan su təchizatında heç bir əlavə tədbirlər görmədən sərbəst şəkildə istifadə edilə bilər. 

Minerallaşma dərəcəsi 1,5 q/l-dən 3,0 q/l-ə qədər olan suların əksər keyfiyyət göstəriciləri norma 

daxilində  olsa da  bəzi keyfiyyət göstəriciləri buraxıla bilən həddlərdən kənara çıxır. Ona görə də 

belə sulardan istifadə zamanı onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə əlavə tədbirlərin 

görülməsinə ehtiyac var. Lakin, bununla  belə böhran vəziyyətlərdə minerallaşma dərəcəsi 3 q/l-ə 

qədər olan yeraltı sulardan su təchizatında tam istifadə oluna bilər. 

 Nəticə. Minerallaşma dərəcəsi 1 q/l-ə qədər olan yeraltı sular yüksək keyfiyyət 

göstəricilərinə malikdir və onlardan işməli-məişət və yeyinti sənayesində sərbəst istifadə etmək 
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olar. Minerallaşma dərəcəsi 1 q/l-dən 2 q/l-ə  qədər dəyişən yeraltı suların əksər keyfiyyət 

göstəriciləri  buraxıla bilən hədləri keçmir və onlardan su təchizatında istifadə edilə bilər. 

Minerallaşma dərəcəsi 2-3 q/l olanyeraltı suların keyfiyyət göstəriciləri içməli-məişət məqsədləri 

üçün istifadə olunan suların keyfiyyəti qarşısında qoyulan tələblərə tam cavab vermir. Lakin bir sıra 

keyfiyyət göstəriciləri buraxıla bilən hədləri keçmir. Kəskin su çatışmazlığı dövründə və böhran 

hallarda minerallaşma dərəcəsi 2-3 q/l olan yeraltı sulardan içməli-məişət məqsədləri üçün istifadə 

oluna bilər. Lakin bu zaman suda buraxıla bilən hədləri aşan inqrediyentləri neytrallaşdırmaq və 

keyfiyyətini xüsusi texnologiyaların köməyi ilə yaxşılaşdırmaq lazımdır. 
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İSTİLİK ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ VERİLƏN  QİDALANDIRICI SUYUN H – KATİONİT 

SÜZGƏCİNDƏ AZ AXINTILI YUMŞALMA TEXNOLOGİYASININ İŞLƏNMƏSİ VƏ 

TƏDQİQİ.  

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF LOW FLOW SOFTENING TECHNOLOGY IN 

THE H – CATIONITE FILTER OF FEED WATER SUPPLIED TO HEATING 

NETWORKS. 

 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

XÜSASƏ 

Təqdim olunan məqalədə istilik şəbəkələri üçün qidalandırıcı suyunun hazırlanmasında ilkin 

suyun tərkibindəki kationların tam çıxarılması tələb olunmur. Ona görə H – kationit süzgəcləri ya 

süzüntüyə codluq ionlarının çıxışı müşahidə edilənədək, ya da codluq ionları süzüntüdə müəyyən 

qiymətə yetişənədək davam etdirilir. Bu üsulda sulfat turşusunun qatılığının regenerasiya prosesinin 

gedişində tədricən yüksəldilməsi dəqiq işləyən avtomatika tələb etdiyindən, adətən qatılığın 

mərhələlərlə yüksəldilməsi tətbiq edilir. Təcrübə göstərmişdir ki, KU – 2 – 8 kationiti ilə 

doldurulmuş süzgəcin regenerasiyasına verilən sulfat turşusunun həcm üzrə ardıcıl 30→30→40 % 

hissələrini, uyğun olaraq 1→3→6 % -li məhlul şəklində hazırlanaraq istifadə edilməsi onun 

mübadilə tutumunu 1 % -li məhlulla regenerasiya edilən hal ilə müqayisədə 35 – 40 % artırmağa 

imkan verir.  

РЕЗЮМЕ 

 

В представленной статьепри приготовлении питательной воды для тепловых сетейне 

требуется полного удаления катионов из исходной воды. Следовательно, фильтры с H-

катионитом продолжают работать либо до проскока ионов в фильтрат, либо до тех пор, пока 

ионы жесткости не достигнут определенного значения в фильтрате. В этом методе обычно 

применяется постепенное увеличение концентрации серной кислоты в процессе регенерации, 

так как это требует точной автоматизации. Эксперименты показали, что использование 30 → 

30 → 40 серной кислоты для регенерации фильтра, заполненного катионитом КУ-2-8 в виде 

раствора 1 → 3 → 6% соответственно, увеличивает его обменную емкость на 1% позволяет 

увеличить раствор на 35-40%. 

 

SUMMARY 

The presented article does not require complete removal of cations from the primary water in 

the preparation of feed water for heating networks. Therefore, H-cationite filters are continued 

either until the release of coarse ions into the filtrate, or until the coarse ions reach a certain value in 

the filtrate. In this method, a gradual increase in the concentration of sulfuric acid during the 

regeneration process is usually applied, as it requires precise automation. Experiments have shown 

that the use of 30 → 30 → 40% by volume of sulfuric acid for the regeneration of a filter filled with 

KU - 2 - 8 cationite in the form of a 1 → 3 → 6% solution, respectively, increases its exchange 

capacity by 1%. allows to increase the solution by 35-40% compared to the regenerated case. 
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Açar sözlər: koaquliyant, kationit, düzaxınlı, əksaxınlı, regenerasiya, ilkin su 

Key words: coagulant, cationite, plain, reverse, regeneration, primary water 

 

H – kationit süzgəclərində emal edilən suyun tərkibində olan kationların hidrogen ionları ilə 

əvəz edilməsi prosesi yerinə yetirilir. H – kationlaşma adlanan bu prosesdə, emal edilən suyun işçi 

mübadilə ionu hidrogendən ibarət olan kationit materialından süzülməsi nəticəsində suyun 

tərkibindəki kationların kationitdəki işçi hidrogen ionları ilə əvəz edilməsi baş verir. Nəticədə 

süzgəci tərk edən suda, hidrokarbonatlar parçalanmış, xlorid və sulfatlar isə sərbəst halda olur. Ona 

görə bunun kationları hidrogen ionu ilə əvəzlənmiş su qüvvətli turşu anionlarının əsasən 

(       
    müqabilində turşuluq əldə edilir və birbaşa istifadəyə yaramır. Adətən belə dərin 

hidrogen kationlaşma suyun kimyəvi duzsuzlaşdırılmasında tətbiq edilir və suyun tərkibindəki 

kationların hamısının çıxarılmasının ən effektiv üsulu hesab edilir. Bu zaman H – kationit 

süzgəcləri natrium ionlarının süzüntüyə çıxışına qədər davam edir. Alınan H – kationlaşmış su 

kimyəvi duzsuzlaşdırmanın növbəti mərhələsinə göndərilir.  

İstilik şəbəkələrinin qidalandırıcı suyunun hazırlığında ilkin suyun tərkibindəki kationların 

tam çıxarılması tələb olunmur. Ona görə H – kationit süzgəcləri ya süzüntüyə codluq ionlarının 

çıxışı müşahidə edilənədək (dərin yumşalma), ya da codluq ionları süzüntüdə müəyyən qiymətə 

yetişənədək (qismən yumşalma) davam etdirilir. Bu zaman suyun qələviliyi və codluğu azalır. 

Çıxarılan codluq ionlarının miqdarı suyun ilkin qələviliyindən çox olduqda (dərin yumşaltmada) 

süzüntü turşu xüsusiyyətli olur və istifadədən əvvəl turşunun aradan qaldırılması tələb olunur. Ona 

görə də "natamam" regenerasiyalı H – kationlaşma istisna olmaqla H – kationlaşmanı müxtəlif 

variantlarda (paralel, ardıcıl və birgə) Na – kationlaşma ilə müştərək yerinə yetirilir. Müştərək 

yerinə yetirilən H – Na – kationlaşma proseslərində çıxarılan codluq ionlarının hidrogen və natrium 

ionları ilə əvəz edilən hissələri elə tənzimlənir ki, emal edilmiş su sonda müəyyən qələvəliyə malik 

olur.  

Emal edilən suyun ilkin tərkibindən və emal edilmiş suya qoyulan tələbatdan asılı olaraq H – 

kationlaşma prosesində müxtəlif konstruksiyalı süzgəclərdən istifadə edilir və onlar da müxtəlif 

üsullarla regenerasiya edilir. Adətən, həmin süzgəclər bir və ya iki gövdəli olur. İki gövdəli 

süzgəclər iki ardıcıl qoşulmuş bir gövdəli süzgəclərdən ibarət olur və nisbətən çox ion yükünə malik 

suların emalında tətbiq edilir. 

Bir gövdəli süzgəclər emal edilən və regenerasiyaedici məhlulların hərəkət istiqamətlərinin 

təşkilinə görə düzaxınlı, əksaxınlı və ikiaxınlı süzgəclərə ayrılırlar. Düzaxınlı süzgəclərdə emal 

edilən suyun və regenerasiya məhlullarının hərəkətləri eyni istiqamətli, adətən yuxarıdan – aşağı 

təşkil edilir. Bu süzgəclərin konstruksiyaları sadədir və daha asan istismar edilirlər. Lakin bu 

süzgəclərdə suyun dərin təmizlənməsində daha çox reagent sərf edilir. Bu isə reagent xərclərini 

artırmaqla yanaşı axıntılarının miqdarını artırmış olur. Nəzərə alsaq ki, izafi reagent sərfinin artımı 

onların miqdarını axıntıların tərkibində də artıq və H – kationlaşmada bu sərbəst turşudan ibarət 

olmaqla neytrallaşdırılması üçün əlavə qələvi tələb edilir, onda regenerasiya prosesində reagent 

sərfinin azaldılmasının mühüm və aktual bir məsələ olması yaxınlaşır.  

İkigövdəli süzgəclər, qeyd edildiyi kimi iki ədəd bir-biri ilə sıx əlaqələndirilmiş birgövdəli 

süzgəcdən təşkil edilir və emal edilən su ardıcıl olaraq hər ikisindən keçirilir. Emal edilən suyun 

hərəkəti istiqamətində ilkin süzgəci önə qoşulmuş, sonrakı isə əsas süzgəc adlandırmaq qəbul 

edilmişdir. Regenerasiya prosesində regenerasiyaedici məhlul əvvəl əsas süzgəcə verilir, oradan 
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çıxan məhlul önə qoşulan süzgəcə verilir. Emal və regenerasiya prosesi gövdələr üzrə pilləli və 

əksaxınla baş verildiyi üçün onları pilləli - əks süzgəclər adlandırırlar. Pilləli - əks süzgəclərin iş 

rejimlərinin, yəni emal edilən və regenerasiya məhlullarının süzgəclərə verilmə istiqamətlərinin və 

götürülməsinin müxtəlif variantları tədqiq edilmiş və sənaye qurğularında sınanılmışdır. Lakin 

praktikada həm konstruktiv olraq, həm də həyata keçirilən əməliyyatların sadəliyi ilə seçilir, ardıcıl 

olaraq yuxarıdan – aşağıya istiqamətdə emal edilən suyun birincidən-ikinciyə, regenerasiya 

məhlulunun isə ikincidən – birinciyə verildiyi variant möhkəmlənmişdir. Hal-hazırda bu variant 

geniş istifadə edilməkdədir. Lakin pilləli - əks süzgəclərin qeyd edilən variantının tətbiqi 

reagentlərin xüsusi sərfini adi düzaxınlı süzgəclərə nəzərən məhdud miqdarda azaltmağa mkan 

vermişdir. Ona görə də mövcud qurğularda emal edilən suyun tərkibindən və istifadə edilən kationit 

cütlərində asılı olaraq turşunun xüsusi sərfinin 1,5 – 2,5 q-ekv∕q-ekv hədd qiymətləri ənənəvi 

normalar üzrə məqbul hesab edilir. Bu qiymətlər göstərir ki, H- kationit süzgəclərində istifadə 

edilən sulfat turşusunun ən yaxşı halda 40 - 67% - i faydalı istifadə edilir. Əgər nəzərə alsaq ki, 

istismar göstəriciləri əksər hallarda normativ qiymətdən bir qədər artıq olur, onda regenerasiya 

zamanı turşunun faktiki istifadə dərəcəsi daha da aşağı aşağı olacaqdır. Ona görə də mövcud 

qurğularda kationit süzgəclərinin regenerasiyasında istifadə olunan turşunun xüsusi sərfinin 

azaldılması öz praktiki əhəmiyyətini saxlamaqdadır.  

Qeyd edilən tələbata cvab verən texnologiyalar sırasında diqqəti ilk cəlb edən – regenerasiya 

prosesinin gedişində regenerasiyaedici sulfat turşusu məhlulunun qatılığının yüksəldilməsi 

üsuludur.  

Bu üsulda sulfat turşusunun qatılığının regenerasiya prosesinin gedişində tədricən 

yüksəldilməsi dəqiq işləyən avtomatika tələb etdiyindən, adətən qatılığın mərhələlərlə 

yüksəldilməsi tətbiq edilir. Təcrübə göstərmişdir ki, KU – 2 – 8 kationiti ilə doldurulmuş süzgəcin 

regenerasiyasına verilən sulfat turşusunun həcm üzrə ardıcıl 30→30→40 % hissələrini, uyğun 

olaraq 1→3→6 % -li məhlul şəklində hazırlanaraq istifadə edilməsi onun mübadilə tutumunu 1 % -

li məhlulla regenerasiya edilən hal ilə müqayisədə 35 – 40 % artırmağa imkan verir.  

Konstruktiv dəyişikliklər aparmadan istehsalata birbaşa tətbiqi mümkün ola biləcək 

texnologiyalardan biri də mübadilə tutumu tükənmiş iki süzgəcin birgə regenerasiyasıdır. Mübadilə 

tutumu tükənmiş iki bir gövdəli süzgəcin birgə regenerasiyasının nəzərdə tutan bu texnologiyada iki 

süzgəcin regenerasiyasına verilən turşu süzgəclərdən ardıcıl keçirilir. Regenerasiya məhlulunun ilk 

verildiyi süzgəcdən hər iki süzgəcin regenerasiyası üçün nəzərdə tutulmuş miqdar turşunun hamısı 

keçirildiyi üçün onun adi qayda ilə regenerasiyasına nəzərən daha dərin regenerasiyası təmin edilir. 

Eyni zamanda ikinci süzgəcdən özünə veriləcək miqdar turşudan əlavə birinci süzgəcdə istifadə 

olunmamış izafi turşu miqdarı keçirildiyi üçün onun da zəruri regenerasiyası təmin edilir. Beləliklə, 

iki süzgəcin birgə regenerasiyası onların regenerasiyasına sərf edilən turşunun daha səmərəli 

istifadəsinə imkan verməklə kationitlərin işçi mübadilə tutumlarını da artırır. Zəruri hallarda 

kationitlərin mübadilə tutumlarını istismar göstəriciləri səviyyəsində saxlamaq şərti ilə 

regenerasiyaya verilən turşunun miqdarını azaltmaqla xüsusi sərfi daha aşağı qiymətlərə endirmək 

olar. Bu zaman regenerasiya sırasında ikinci olan süzgəcdə dərin təmizlənməni təmin etmək üçün 

ona turşu məhlulunu aşağıdan – yuxarıya doğru aparmaq daha münasib olardı. Onda süzgəcləri 

məxsusi araboşluğu yaratma əməliyyatına məruzetmə  də aradan qaldırılmış olardı. Qeyd etmək 

lazımdır ki, mübadilə tutumu tükənmiş iki süzgəcin birgə regenerasiyası zamanı regenerasiyaedici 

sulfat turşusunun qatılığını prosesin gedişində tədricən və ya mərhələlərlə yüksəldilməsi bu 

texnologiyanın səmərəliliyini daha da artırır. Ona görə yeni işlənmiş texnoloji üsul mübadilə tutumu 

tükənmiş iki birgövdəli düzaxınlı süzgəcin birgə regenerasiyasında sulfat turşusunun qatılığının 
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mərhələlərlə yüksəldilməsinə əsaslanır. Yeni işlənmiş texnoloji üsulun prinsipal sxemi 

göstərilmişdir. 

Texnoloji sxem üzrə ilkin su 1 və 2 siyirtmələrinin açıq (digərlərinin 3, 4, 5, 6 isə bağlı) 

vəziyyətdə süzgəcdən (məsələn: №1 və №2) yuxarıdan – aşağı süzülərək H – kationlaşmaya 

uğradılır. H – kationlaşmış su ümumi kallektora yığılaraq emal prosesinin növbəti mərhələsinə 

göndərilir. Mübadilə tutumu tükəndikdə işçi süzgəclər ehtiyyatda olan yeni süzgəclərlə əvəz 

edilməklə regenerasiyaya çıxarılırlar. Regenerasiyaya çıxarılmış süzgəclərin sayı iki olduqda onlar 

birgə - qoşalaşdırılmış regenerasiya üsulu ilə regenerasiyaedici məhlulun qatılığı regenerasiya 

prosesinin gedişində mərhələlərlə yüksəldilərək aparılır. Bu məqsədlə süzgəc №1 –də 4 və 3 

siyirtmələri, süzgəc №2 –də isə 3 və 6 siyirtmələri açılır (hər iki süzgəcdə qalan siyirtmələr kip 

bağlı olmalıdır). Beləliklə, seçilmiş qatılıqlara (məsələn: 1→3→5 %) müvafik şəkildə hazırlanmış 

sulfat turşusu məhlulunun uyğun həcmləri ardıcıl olaraq süzgəc №1 – dən yuxarıdan -  aşağıya, 

süzgəc №2 – dən isə aşağıdan – yuxarıya doğru keçirilir. Zəruri miqdar sulfat turşusu süzgəclərə 

verildikdən sonra turşunun məhlulhazırlayıcı suya verilməsi dayandırılır və süzgəclərin yuyulması 

başlanır. Yuyulma zamanı süzgəclərin regenerasiya sxeminə heç bir dəyişiklik aparılmır. Süzgəclər 

ardıcıl olaraq yuyulur. Yuyulmaya nəzarət №2 – ni tərk edən suya görə aparılır. Yuyulma 

parametrləri əldə edildikdən sonra süzgəclər ya ehtiyata qoyulur, ya da işə qoşulur. Göründüyü kimi 

texnoloji üsulda süzgəclərdə (baxılan halda süzgəc №2) araboşluğu yaratma əməliyyatı 

regenerasiya və  yuyulma prosesi ilə birləşdirilmişdir. Yəni regenerasiya prosesində ikinci sırada 

duran süzgəc həm regenerasiya, həm də yuyulma prosesində araboşluğu yaratma əməliyyatında 

olur. Süzgəcin məhlul və su ilə belə uzunmüddətli araboşluğu yaratma əməliyyatına məruz edilməsi 

onun mexaniki hissəciklərdən daha yaxşı təmizlənməsini təmin edir. Odur ki, növbəti 

regenerasiyada həmin süzgəci araboşluğu yaratma əməliyyatına məruz etməyə ehtiyac qalmır. Bu 

regenerasiya prosesində süzgəclərin sırasını növbələşdirmək yolu ilə [baxılan halda regenerasiya 

məhlulunu süzgəc №2 – yə yuxarıdan – aşağıya (siyirtmələr 4 və 3 açıq vəziyyətdə) süzgəc №1 – rə 

(siyirtmələr 3 və 6 açıq vəziyyətdə) aşağıdan – yuxarıya doğru keçirtməklə] bütün süzgəclərin 

məxsusi araboşluğu əməliyyatı həyata keçirilmişdir. 

 

 
İ.S. – İlkin su, R.M. – regenerasiya məhlulu, A.B.Y.S. – araboşluğu yaratma suyu, Y.D.K. – yuxarı 

drenaj kollektoru, A.D.K. – aşağı drenaj kollektoruH – kationit süzgəclərinin birgə - qoşalaşdırılmış 

regenerasiyasının texnoloji sxemi. 
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THE ANALYSIS OF ELASTIC AFTER EFFECTS DURING LOADING/UNLOADING OF 

VISCOELASTIC AND CAPILLARY-POROUS BODIES 

Abstract: In this paper, an attempt has been made to harmonize the hypothesis of M.M. 

Davydenkov, theory of E.S. Sorokin and numerous experiments on the destruction of materials 

described in the academic literature. It turns out that in order to remove contradictions, it is 

necessary to take into account the dependence of body deformation changing in the course of time. 

It is shown that the hierarchy of times determining shear and bulk relaxation in 

viscoelastic/capillary-porous medium has a fractal (scale-invariant) structure. It was observed that 

the presence of time fractality eases the modeling of viscoelastic/capillary-porous bodies resulting 

in the universal relaxation function of a rather simple kind. In particular, for the scale-invariant 

distribution of relaxation characteristics medium, the application of algebraic relaxation law for 

viscoelastic/capillary-porous materials is possible: this resulting in rheological models and state 

equations with the derivatives of fractional order. 

Key words: fractality, scale-invariant structure, temporal hierarchies, processes, relaxation, 

aftereffect, energy dissipation, internal friction, viscoelasticity, capillary-porous medium. 

Introduction. Hereditary properties of materials have long been studied by experts. For example, 

faced in 1920s with the fact of elastic aftereffects, the academician A.F. Ioffe described the above 

phenomenon as follows: “... the result of the effect of this force on the body does not manifest itself 

entirely at once. For a long time, exposed to a constant force, bending, twisting, tensile it continues 

becoming gradually weaker. The precision instruments can detect a slow progress even in a few 

months. When the force ceases to effect, the body does not immediately take its previous form. 

Each effect leaves a trace which can be noticed after a long period of time as the reasons of its 

emergence disappear. There is something similar to the body’s memory experienced in the past” [1, 

р.575] (Fig. 1). 

 

Fig. 1. The phenomenon of elastic after effects in viscoelastic and capillary-porous bodies: 

1 - loaded; 2 - unloaded 

Indeed, numerous experiments conducted with different materials show the deformation lag 

behind the stress. The deformation occurs in the process of force increasing and over a period of 

time after the termination of its increase. Such a phenomenon is called an elastic aftereffect after 

loading. 
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When the sample is unloaded, a similar pattern is observed: the elastic deformation decreases to 

zero during a certain period of time. The hereditary phenomena of the material include the 

phenomenon of stresses relaxation which consists in the fact that at constant deformation (and 

temperature), stresses decrease. In test machines, the load decrease and keeping the deformation 

unchangeable is made automatically with the help of special electronic equipment. The water is 

used as load in such tests. This allows a smooth stress decrease [2, р.4003] (Fig. 2). 

 

Fig. 2. The relaxation (on the plane) curve (σ, t), σ* – the boundary to which the stress is directed 

while “t” increases 

 

All these phenomena occurring in viscoelastic/capillary-porous bodies are accompanied by the 

energy accumulation and dissipation which should be taken into account in the oscillations theory 

considering the behavior of the material resulting from the force application. 

It can be observed that the elastic aftereffect and stress relaxation produce opposite energy 

processes. In the first case, being constantly loaded, the deformation and work increase in course of 

time respectively. In the second case, being constantly exposed to the deformation, the load and 

work (energy) decrease. 

Turning to researches for energy dissipation under load, i.e. for the theory of internal friction, it 

can be found that some theories are based on the dependence of oscillations friction on their 

velocity, other theories are based on the amplitude. Some research papers are based on the M.M. 

Davydenkov hypothesis. According to it, the energy in the conditions of oscillations application 

depends on the amplitude and does not depend on the velocity [3, р.427; 4, р.136]. 

E.S. Sorokin, author of one of these hypotheses [5, р.2079], carries out a detailed analysis of 

research papers on these issues. On the basis of his table containing the comparative characteristics 

of various theories, he made an important remark that the theory of internal friction is poorly 

consistent with theories describing the hereditary properties of the materials. Moreover, the 

following tendency is observed: the better a theory reflects hereditary properties, the worse this 

theory is adapted to describe energy losses due to oscillations. 

Statement of the problem. In this paper, an attempt has been made to harmonize both these 

theories and numerous experiments on the destruction of materials described in the academic 

literature, for example, in [6, р.151]. It turns out that in order to avoid contradictions, it is necessary 

to take into account the dependence of body deformation changing in the course of time specified 

below. 

Modern technological processes control often requires the modeling of relaxation in 

reophysically complex media (viscoelastic medium (VEM), capillary-porous bodies (CPB)). Such 

media are encountered in the production of a wide variety of materials (rubbers, plastics, textiles, 

paints, lubricants, foods, etc.) [7, р.4752; 8-14]. They are extremely important in processes related 

to oil extraction and transportation [15, р.1410]. The interest of researchers to these materials is due 

to a huge variety of new effects which can occur in relaxing materials. Their rheology studying 

contributes to a better understanding and improvement of technological processes, rational 

development of new high-performance techologies and products. 

Relaxation phenomena in rheophysically complex media are related to the slow development of 

processes regrouping structural units of different scales. (For example, in the case of polymers, 

these are flexible molecules, their individual segments, or bundles formed by these molecules). 
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These processes result in deformation changes lag behind the stress change (hysteresis, elastic 

aftereffect, stress relaxation, etc.) and can be described using the model of elastic bodies with 

internal friction and viscous bodies with elasticity [16, р.18].  

This research paper shows that the difficulties mentioned hereinabove can be overcome by 

specifying the structure of time hierarchies which determine the relaxation in rheophysically 

complex media. An analysis of experimental data shows that the distribution of relaxation time in 

these media may be scale-invariant, i.e. may have a fractal structure. It is shown that the time 

fractality allows to simplify the description of relaxation processes resulting in universal relaxation 

functions of a rather simple form in a wide range of relaxation time [17, р.333]. It is also shown that 

in some cases, it is possible to use rheological models with derivatives of fractional order. 

1. The stress and deformation in viscoelastic and capillary-porous bodies with respect to time.  

It is necessary to add to the known formula 
1 E   the component taking into account the 

temporal nature of the stress change: 

2 exp ,
t

E 


 
    

 
 (1) 

or 

exp 1 exp ,
t t

E E E   
 

    
             

    
 (2) 

where σ – body’s general stress, Е – stress module, ε – elongation ratio (deformation), t –time 

counted from the moment the load application, τ – relaxation time. 

Elongation ratio (deformation) in the conditions of load application: 

,

1 exp
t

E







  
    

  

 (3) 

After unloading, the maximum value of elongation ratio is as follows: 

0

1 exp

.
2 2 2

1 exp 2 1 exp

t

t
th

E Et t
E E


  




 

  
                      

                

 (4) 

The value of ε0 allows to determine the current value of its elongation ratio after unloading in 

time t, i.e. to take into account the unloading aftereffect and thus:  

0( ) exp exp ,
2 2

t t t
t th

E


 

  

     
               

 (5) 

where t –time running after unloading. 

Example 1. The steel wire stretched and rigidly fixed. It is necessary to determine the stress 

relaxation. Sample data: elastic module E = 196 333 MPa, relaxation time τ = 168.2 s, elongation 

ratio ε = 0.001. The formula (2) allows to calculate the stresses occurring in the wire and depending 

on time, i.e. relaxation of stresses. The results are shown in Table 1. 

Table 1. 

t, s σ, MPa t, s σ, MPa t, s σ, MPa 
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0 392,627 200 256,12 1000 196,66 

50 341,89 500 206,26 2000 196,13 

100 304,60 900 197,08 3000 196,13 

 

Example 2. The steel sample was stretched to have the stress σ = 300 MPa, module of elasticity 

E = 196 333 MPa, relaxation time τ = 168.2 s, the sample is unloaded at the time tр = 1000 s. It is 

necessary to determine the value of elongation ratio depending on time. The formula (3) allows to 

determine the value of elongation ratio in the conditions of loading, the formula (4) allows to 

calculate the unloading moment. Varying in time residual deformation can be found using the 

formula (5). The results of calculations are given in the Table 2. 

Table 2. 

t, s εн, dimensionless t, s εн, dimensionless 

0 7,6479·10
-4

 1000 7,6070·10
-4

 

200 1,1713·10
-3

 1200 2,3265·10
-4

 

500 1,4543·10
-3

 1500 3,9363·10
-5

 

1000 1,5255·10
-3

 2000 2,0356·10
-6

 

 

Knowing ε0, one can find the residual deformation εresidual = εr using the ratio (5). If the ratio 

0r    is specified, the period of time (t
*
) can be found, then the residual deformation will be 

0r     (in periods τ). The results for viscoelastic and capillary-porous bodies are presented in 

Table 3. 

Table 3. 

σ t
*
, s σ t

*
, s σ t

*
, s 

0,1 2,303τ 0,0001 4,210τ 10
-8

 18,421τ 

0,01 4,605τ 0,00001 11,513τ 10
-10

 23,026τ 

0,001 6,908τ 0,000001 13,816τ 10
-12

 27,631τ 

 

2. The energy dissipation process when oscillations are applied. 

The equity (2) which explains the phenomena occurring in the material during its loading-

unloading should be used to describe the process in viscoelastic and capillary-porous bodies. Thus, 

there is a relation between this dependence and the theory of internal friction given in [6, р.155]. 

In addition, there is no need to involve velocity dependent on external forces to explain energy 

losses, as was done in [6, р.156]. 

3. The effect of time on the results of experiments on the tensile of viscoelastic-type materials 

and capillary-porous bodies. 
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It is known that time has a significant effect on the results of experiments on the materials 

destruction. Data from a number of scientists who carried out experiments involving various 

materials (Bach, Baumann, Volterra, Le Chatelier, Ludwig) were given in [7, р.4761]. 

Curves can be constructed using three points and the equation of these curves can be described 

by applying these data (time is expressed in seconds, stress is expressed in pascals). 

The changing of the destructive stress in time is expressed by the following general formula: 

0( ) exp ,t x x

t
   



 
     

 
 (6) 

where σt – ultimate breaking stress at the time t, where σх – ultimate breaking stress at the time t 

= ∞, t – load application time, τ – relaxation time. 

The three points t1 → σ1, t2 → σ2, t3 → σ3available from the experiment allow to derive the 

equation: 

2 1
2 1

3 1
3 1

( )
( ) exp ;

( )
( ) exp ,

x x

x x

t t

t t

   


   


  
     

 


         

 (7) 

it is resulting in 

 
 

3 1
3 1

3 1

( )
exp
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( )
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x
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 (8) 

The relaxation time τ can be found by means of the iteration method using the following formula 

derived from (7): 

   3 12 1
2 1 3 3 1 2

( )( )
( ) exp ( ) exp .

t tt t
     

 


          (9) 

The calculations using the formulas (6) - (9) are easy to perform on a PC. The general view of 

curves showing the ultimate breaking stress changing in time is given in Fig. 3. Experimental data 

processing results for [3, р.429] are presented in Table. 4. 

 

Fig. 3. General view of curves showing the ultimate breaking stress changing in time 
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Table4. 

Material of sample 

Experimental data Calculation results 

Timet1, t2, 

t3, s 

Ultimate 

breaking 

stress, MPa 

σ1, σ2, σ3 

relaxation 

time τ, s 

Ultimate breaking stress, MPa if 

t = 0 t = ∞ 

1. Foundry steel 

Experiments of 

Bach and 

Baumann  

19 

150 

1320 

392,66 

385,30 

379,03 

168,8212 σ0 = 394,284 σх = 379,024 

2. Steel 

Experiments of 

Bach and 

Baumann 

17 

150 

1560 

550,94 

540,15 

522,20 

284,1459 σ0 = 552,720 σх = 522,073 

3. Zinc 

Experiments of Le 

Chatelier 

60 

3600 

86400 

235,34 

112,78 

49,875 

330,875 σ0 = 238,757 σх = 49,03 

4. Copper 

Experiments 

ofLudwig 

0 

300 

37584000 

248,20 

248,11 

198,09 

166870,6 σ0 = 248,20 σх = 198,09 

5. Brass 

Experiments 

ofVolterra 

0 

2160000 

9504000 

505,04 

294,20 

156,90 

2395187 σ0 = 505,04 σх = 150,19 

 

The ultimate breaking stress changing in time is characterized by the same exponential function 

dependent on time. The ultimate breaking stress decreases in course of time. 

Consequently, the material (viscoelastic/capillary-porous) offering the property of elastic after 

effect has also the property of stresses relaxation. The stress in the material depends on elongation 

ratio decreasing in time and showing the exponential dependence. If the material is loaded, the main 

energy is spent to overcome the forces of elasticity and the additional energy (accumulated in the 

material) dissipates within a certain time period. To solve the problems of energy dissipation when 

oscillations are applied, it should be taken into account that the additional energy varies in time 

according to the exponential law. The ultimate breaking stress decreases in time according to the 

exponential law. The results of experiments on certain materials breaking dependent on time are 

consistent with the given formulas. 

4. Relaxation of stresses in viscoelastic and capillary-porous bodies. Generalized Maxwell 

model. 
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Considering the generalized Maxwell model representing a set of parallel connected chains 

composed of a series of sequentially connected springs and a viscous element. The rheology of such 

a body is determined by the known relations: 
1

n

n

 




 , (1) (2)

n n n    , where ε – body 

deformation, σ – stress, (1) (2)

n n n n nE D         – stress, ,n nE   – spring stiffness and viscous 

resistance coefficient of element n, (1) (2),n n   – elongation of the spring n and displacement of 

viscous element n, D d dt  – operator of differentiation. 

It is given that a body is deformed ( )h t  at the time t = 0 where ( )h t  is Heaviside function. 

The stress relaxation is determined by the function: 

1

( ) exp( ),n n

n

t E t 




     (10) 

where 
n n nE   – relaxation time of the element n. The value 

nE  (n = 1, 2, …) determines the 

contribution of the element n in the total stress σ(t). 

Authors of many studies have found that multilevel relaxation processes in the majority of the 

most varied systems are characterized by scale-invariant (fractal) distributions of characteristic time 

[17, р.334]. Based on this, it is assumed that the values 
nE and 

n  are determined by the scaling 

laws having the following form: 

0 1 0 1/ exp( ); lnn

nE E E n         (11) 

and 

0 1 0 1exp( ); ln ,n

n n           0 .n n    (12) 

After taking the logarithm (11), the following formula can be obtained: 
0ln lnnE E n  . 

Thus, the time-scale invariance should linearly decrease at the same time as n increases. 

It contains logarithms of 
nE  and 

n values corresponding to several hierarchical levels of mono- 

and polydisperse polystyrene sample. The exact number of selected levels is not defined, so they 

have numbers n = m+k where m is an unknown level number with the smallest (of the given) 

relaxation time, 0 < k ≤ 8, 1.k m  

Table 5. 

Relaxation characteristics of polystyrene 

k Е – in 10
-1

 Pa, τ in seconds 

monodisperse polystyrene polydisperse polystyrene 

ln m kE   ln m k 
 ln m kE   ln m k 

 

1 5,46 5,04 5,22 5,44 

2 6,08 4,34 5,55 4,76 

3 5,92 3,67 5,95 4,09 
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4 6,20 3,01 6,19 3,54 

5 6,34 2,20 6,39 2,91 

6 6,50 1,14 6,68 2,33 

7 6,95 0,40 7,03 1,51 

8 7,03 -0,30 - - 

 

It is easy to see that ln E  is really linearly dependent on the level number. The linear 

dependence of the relaxation time logarithm on the level number which may be the scaling law 

effect (12). However, it should be noted immediately that using only the given data, any of the 

above possible dependencies for relaxation times can not be preferable (law (12)). Indeed, 1k m  

together with (12) allow to obtain the following formula: 

0 0ln ln ln( ) (ln ln ) ( )m k m k m m k                which also gives a linear dependence 

between the level number and relaxation time logarithm. 

By choosing the scaling laws (11) and (12) and turning the sum (10) into an integral, it is 

possible to obtain: 

0 0

0

( ) exp( ) exp( exp( ) / )t E x t x dx  


        . To determine the asymptotic behavior of this 

integral at large values of relaxation time, the variable exp( )z x  should be replaced: 
1

/ 10
0

0

( ) exp( / )
E

t z t z dz  


      , hence, using Laplace method, it is possible to obtain the 

following formula: 

/

0 0( ) ( / ) ( / ) ( / ) ,t E t           (13) 

where Г(х) – gamma function. 

If the relaxation time is given by the law (13), then the following integral can be obtained: 

0

00

( ) exp( )
t

t E x x dx




      . It has to be noted that the function 
0

t
x x 



   reaches its 

minimum if: 1/( 1)

* 0( / ( ))x x t      . By replacing the variable, it is possible to obtain the 

following formula: 

0

0

( ) exp ( / )t E x A z z dz 


       , where 

1/( 1)

0

t
A


 





  
  
 

. 

If 0 ( )t A   then asymptotic behavior of this integral is easily determined using Laplace 

method that leads to an expanded exponential law (Kohlrausch law [11, р. 2182]): 

1/( 1)( ) exp ( / ) ,t t       де    
1/( 1)

1

0 / 1 .


    


      (14) 

Thus, the scale invariance of relaxation processes substantially simplifies their description and 

allows to use a rather simple universal relaxation functions having the form (13) and (14). 
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It should be noted that the relaxation function (13) with an exponent equal to (-1/2) can be 

obtained using Gauss and Bueche molecular theory of viscoelasticity [19, р. 1670]. However, this 

theory can explain neither the exponent value deviation (which is often observed in practice) nor the 

origin of the relaxation functions (14). 

The scale invariance of the relaxation parameters distribution can serve to explain the principle 

of temperature-time superposition [19] which can be expressed using the following dependence: 

  1 0( ) ( ) ( ),k T t k T t    (15) 

where Т0 – some characteristic temperature, ( )t  and 
0 ( )t  – relaxation functions at 

temperatures Т and Т0, k, k1 – coefficients depending on temperature  0 1 0( ) ( ) 1k T k T  . 

Indeed, if it is assumed that the scaling parameters λ, μ are not dependent on temperature then 

using (13), it is possible to obtain: 

0 0 0
0

0 0 0

( ) ( )
( )

( ) ( )

E T T
t t

E T T





 
    

 

 whence it follows (16) with 0 0 0
1

0 0 0

( ) ( )
;

( ) ( )

T E T
k k

T E T




  . 

As an example, consider the stress relaxation curve in a monodisperse polystyrene sample given 

in [19, р. 1669] (see Table 6 in which the value of depending on time dimensionless values are 

specified). 

Table 6. 

Stress relaxation curve in a monodisperse polystyrene sample 

t, 10
5
 s   t, 10

5
 s   

0,000 1,00 1,015 0,24 

0,062 0,78 1,169 0,22 

0,092 0,63 1,415 0,20 

0,215 0,53 1,600 0,18 

0,277 0,45 1,785 0,16 

0,400 0,40 2,092 0,15 

0,492 0,36 2,800 0,12 

0,646 0,31 3,569 0,09 

0,800 0,28   

 

The Fig. 4 presents approximation results of this curve by means of functions exp( / )t    

and exp ( / )t       parameters of which and   were determined using methods of the 

sensitivity theory [20, р.101]. Apparently, the stress relaxation curve is quite well described by the 

law of Kohlrausch. For this curve, the parameter β is equal to 0.5. 
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Fig. 4. Relaxation curve approximation: 1 – relaxation function exp ( / ) ;t      2 – function 

exp( / )t   . 

 

5. Rheological models of viscoelastic and capillary-porous bodies in fractional derivatives. 

A viscoelastic/capillary-porous body which can be given using a set of sequentially connected 

Voigt bodies (chains which consist of parallel connected springs and a viscous element) should be 

considered now. The stress 
0 ( )h t    applied to a body at the time t = 0. Then the deformation 

rate is determined using the expression: 

0
0

1

1
( ) exp( / )n

n n

D t t


  
 





    . By determining the relaxation function ( )t  as 

 0 0/D      , the following result is obtained 
1

1
( ) exp( / )n

n n

t t 






 
    

 
 . The 

deformation velocity with the arbitrary stress changing is determined using this function [8, 10]: 

0

( )
( ) ( ) ( ).

t
t

D t t d


   


     (16) 

As it was shown above, it is assumed that there is the scale invariant distribution of relaxation 

parameters. 

Then (see (13)): 

1( ) ,t L t


    (17) 

and (16) can be rearranged in the following form: 

( ) (1 ) ( ) ( ),D t t D D t         (18) 

where  1 1

1 1 1 0 0

0

1
1 ; / ; ( ); ( ) ( ); ( ) ( ) ( )

( )

t

L L D f t t f d               


            
   – 

fractional derivative of order (  ). Accepting that 
0 exp( )nE E n   , the following formula is 

obtained:  0 0( / ) exp ( )n E n      whence it follows that 10 1, 0 1     . 

Thus, the time-scale invariance leads to the need to use rheological models in fractional 

derivatives. The obtained result is also related to the research paper [19, р.1668] establishing that 

relaxation processes in dielectrics with fractal distribution of clusters are described by means of 

fractional derivative equations. It is necessary to emphasize that the rheological law with fractional 

derivatives is obtained here as model including only different springs and viscous elements (unlike 
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in the research paper [18, р.2167]) where the existence of an independent type of deformation is 

postulated which can not be reduced to the sum of elasticity and viscous friction. 

6. Relaxation processes in viscoelastic and capillary-porous bodies in conditions of bulk 

deformation. 

During some experiments [20, р.76] performance, it was observed that if the cavity was filled 

with a structured liquid (for example, with oil containing asphalt-resinous admixtures) and if a 

pressure excess was created in it and it was sealed hermetically then the pressure in the cavity 

gradually and slowly decreases to some stationary value. Relaxation processes of this kind are 

associated with the rearrangement of macromolecules and clusters formed by them. If a rapid 

compression is applied then such a system is influenced by instantaneous elastic deformation whose 

value is determined using the bulk elasticity coefficient of the medium being in the initial state. 

Then a slow structural units rearrangement of varying complexity which (due to the sealing of the 

medium) leads to decrease of its volume and, consequently, to the pressure decrease. Considering 

structural units as viscoelastic elements, the mechanical model given in Fig. 5 is proposed to 

describe the bulk relaxation processes. For this model, the value β0 characterizes the instantaneous 

volume compressibility of the medium and the values , ( 1, 2, ...)n nE n   describe elasticity of 

structural units and viscosity forces that counteract their movement. 

 

Fig. 5. Mechanical model of volume relaxing body 

 

Similar to the previous cases, it is easy to obtain: 

0 0 1

0

( ) / ( ) ( ) ( ) ,

t

V t V p t t D p d             (19) 

where δV – decrease of medium volume when the pressure is increased by value δр, V0 – initial 

volume,  1

1

1
( ) 1 exp( / )n

n n

t t
E

 




       – relaxation function, /n n nE  ,    – quantity 

determining the volume changing due to the displacement of the structural elements. Having 

differentiated (19) with respect to time, the equation the viscoelastic medium (capillary-porous 

body) state is obtained: 
0

0 0

1
( ) ( )

t

Dp Dp t Dp d   


     , where ρ – medium density. 

10 0

1 1 1
, ( ) exp( / )n

n n

Dp D V t t
V

  
 





   
         

   
 . 

Again, taking the scaling laws (11), (12) and retaining previous notations, it can be obtained in 

the same way as (19): 
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 0 1

0

1
( ) ,Dp t Dp D Dp 



    (20) 

where 1

1 1 0 0 0( ) ( )
           . 

Thus, the equation for viscoelastic/capillary-porous bodies (media) state may have fractional 

derivatives (it has to be noted that powers of derivatives in (18) and (20) may differ, although the 

same notations is still held for them). It is supposed that the pressure relaxation in a particular 

container is described by the equation (20). The operation method [15, р.1412] is used to identify 

this model. It is considered that during the process of pressure relaxation, the density of the 

structured liquid in the container does not change, i.e. 
0 0( ) (0) ( )p t p h t       . By taking 

1( ) (0) [ln 1] ( )p t p t p t       and applying Laplace conversion (20), the following formula is 

obtained: 

1

1
1 ,U S

S

     (21) 

where 
1( )p t  – pressure measured during the experiment, 

1

0

1
( )

(0)

StU e p t dt
p






   . After 

converting (21), the following result is obtained: 
1

1
ln 1 ln lnU S

S
 

 
   

 
. 

Thus, if the bulk relaxation is in fact described by the model (20) then the pressure curve should 

be straightened in coordinates  1
( ) ln 1 , lnY S U S

S
  . The inclination of line can be found with 

respect to  . 

7. Equation for relaxing liquid motion. 

If the motion of a relaxing medium in a pipe (capillary) of radius R is considered then the 

rheological equation of the medium is presented as follows: 

,
v

D
r t

 




 
    
 

 (22) 

where ( , )v r t  – component of velocity along the pipe axis, σ –  shear stress, η – viscosity of 

medium. By averaging (22) over the section of the pipe, the following motion equation can be 

obtained within the frame of the quasi-stationary approximation [5, р. 2077]: 

 
2

0 2 ,
w p p

aw D
t x x t

     
       
    

 (23) 

where w – average cross-sectional velocity, 2

02 8 / ( ),a R p x     – pressure gradient along the 

axis of the pipe. 

It is possible to write down the continuity equation 
д

w

t x




 
  

 
 with respect to (20) in the 

following form: 

2

1 0 0 ,
p p w

D C
t t x

 
     

         
     

 (24) 
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where 1/2

0 0 0( )C     – “instantaneous” acoustic velocity in a medium. Excluding the velocity 

from (23) and (24), the equation for the relaxing liquid motion can be obtained in the following: 

2
2

1 0 2
( 2 )( ) (1 ) .

p
D a Dp D Dp C D D

x

  
   

        
 

 (25) 

As far as is known, the filtration equation can be obtained by throwing away the inertia term in 

(23) and taking 1/ 2 /a k   where now w – filtration rate, k – permeability of the porous 

(capillary-porous) medium instead of (26); then it is easy to obtain [4, р. 138]: 

2

1 2
( 1) ,

p
Dp D Dp D D

x

  
   

      
 

 (26) 

де / m

ok     - thermal conduction coefficient, m – porosity. 

 

CONCLUSIONS 

1. Thus, the distribution of relaxation time in viscoelastic and capillary-porous media may have a 

scale-invariant (fractal) structure. To confirm this, the spectra of relaxation parameters obtained 

during experiments carrying out the stretching of polystyrene samples are given in the present 

paper. It is shown that the indirect confirmation of the scale invariance of relaxation time hierarchy 

can be the principle of temperature-time superposition according to which the experimental 

relaxation functions obtained for different temperatures can be combined with each other using the 

appropriate coordinate axes stretching. 

2. Taking into account the scale invariance of relaxation parameters distribution substantially 

eases the modeling of multilevel relaxation processes and allows to use a rather simple universal 

relaxation functions having the form (13) and (14). 

The present paper shows that in some cases, time fractality can lead to an algebraic relaxation law 

and, thus, to the need to use rheological models and state equations having fractional derivatives. It 

is precisely fractional derivatives that can be used for modeling, in particular, bulk relaxation 

processes. 

3. The derived equations of motion of relaxation media in tubes, capillaries, porous media which 

take into account the time scale invariance of shear and bulk deformation processes are given. 
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АНАЛИЗ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ МАТЕРИАЛОВ НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЙ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ БАКУ 

 

 

 

Аннотация. Здания и сооружения, как одни из основных потребителей энергетических 

и природных ресурсов, приобретают все большие требования к их тепловой защите, что 

продиктовано как усугубляющейся экологической ситуацией так и истощением 

энергетических и природных ресурсов. Ограждающие конструкции имеют значительный вес 

в общем энергопотреблении здания. Данная работа посвящена анализу и оценке одного из 

основных показателей теплового режима наружных стен различных конструкций в теплый 

период года- их теплоустойчивости для климатических условий города Баку. Также 

рассмотрены преимущества использования «теплового зеркала» для данного климата. 

Annotation.Buildings and structures, as one of the main consumers of energy and natural 

resources, are acquiring more and more requirements for their thermal protection, which is dictated 

by both the aggravating environmental situation and the depletion of energy and natural resources. 

The building envelope has a significant weight in the total energy consumption of the building. This 

article is devoted to the analysis and assessment of one of the main indicators of the thermal regime 

of external walls of various structures in the warm season- their thermal stability for the climatic 

conditions of Baku. The advantages of using "heat mirror" for a given climate are also discussed. 

Annotasiya. Enerji və təbii sərvətlərin əsas istehlakçılarından biri olan bina və qurğular, həm 

ekoloji vəziyyətin ağırlaşması, həm də enerji və təbii ehtiyatların tükənməsi ilə şərtlənən onların 

enerji səmərəli olması üçün getdikcə daha çox tələblər alır. Binanın ümumi enerji istehlakında 

xarici konstruksiyaların  əhəmiyyətli bir çəkisi var. Məqalə Bakı şəhərinin iqlim şəraiti üçün isti 

dövrdə müxtəlif quruluşlu xarici divarların istilik rejiminin əsas göstəricilərindən biri olan- istilik 

dayanıqlığın təhlili və qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. “Termalgüzgü" 

konstruksiyasınınistifadəsinin üstünlükləridə müzakirə olunur. 
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Введение. Экономия топливных и энергетических запасов и снижение парникового 

эффекта- насущные проблемы требующие безотлагательного решения как на глобальном так 

и на региональном уровнях [1]. Здания и сооружения, как одни из основных потребителей 

энергетических и природных ресурсов, приобретают все большие повышенные требования к 

их тепловой защите, что продиктовано как усугубляющейся экологической ситуацией так и 

истощением природных ресурсов. Ограждающие конструкции имеют значительный вес в 

общем энергопотреблении здания [2]. Данная работа посвящена анализу и оценке одного из 

основных показателей теплового режима наружных стен различных конструкций в теплый 

период года- их теплоустойчивости для  климатических условий города Баку. 

Постановка задачи. В летний период года тепловые потоки от солнечной радиации 

направлены от внешней поверхности стены к внутренней. Периодические изменения 

температуры наружного и внутреннего воздуха зданий значительны, что приводит к 

необходимости введения дополнительных требований к теплозащитным качествам 

наружных стен, т.е. они должны обладать свойством сохранения относительно постоянной 

температуры внутренней поверхности независимо от изменений температуры наружной 

поверхности стены, т.е. наружные ограждения должны бать теплоустойчивыми [1]. При 

низких показателях теплоустойчивости стен температура воздуха помещения может резко 

меняться в течении суток, например, повышаться в дневное время летом, падать– зимой. 

Согласно нормативным требованиям, даже при максимальном поглощении теплового потока 

стеной из-за значительного воздействия солнечной радиации температура внутренней 

поверхности стены должна быть меньше предельной, т.е. нормативной[3]. Температура 

наружной поверхности стены, text.s, 
0
С под воздействием солнечной радиации в основном 

зависит от следующих климатических показателей района строительства[4]: 

- температура наружного воздуха text, 
0
С,  

- интенсивность солнечной радиации S, Вт/м
2
, для наружных западных стен, 

- средняя скорость ветра в летний период года υ, м/с. 

Согласно формуле Шкловера А.М.: 

            
   

    
 

ρ– коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью стены, зависящий 

в основном от материала покрытия, ρ=0.3-0.7, для светлых покрытий ρ=0.4; 

αext=5,8+11,6  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены летом, Вт/(м
2
·
0
С), 

υ=4 м/с для Баку (40
0
 северной широты) по нормативным данным, хотя этот показатель 

может достигать 11-16 м/с в отдельные дни, как это было летом 2021-го года. 

При суточном рассмотрении интенсивность солнечной радиации становится 

максимальной в 15-17 часов на западном фасаде, что и предопределяет оценку стены 

обращенной на запад на нормативную теплоустойчивость для летнего периода. Т.к. 

температура наружного воздуха и интенсивность солнечной радиации меняются в течении 

суток волнообразно с максимумом 15-17, минимумом- 3 часа ночи, то в стене один раз в 

сутки – в течении 24 часов возникают волны теплых потоков от наружной поверхности к 

внутренней, которые затухают на определенную величину в толще стены в зависимости от 

материала конструктивных слоев, последовательности их расположения в зависимости от их 

плотности и тепловых показателей слагающих их материалов. Оценка теплоустойчивости 

стены проводится [7] если средняя температура наружного воздуха в июле месяце равна или 

больше 21
0
 С посредством расчета колебаний температуры на внутренней поверхности 

стены Aτint и далее полученный показатель сравнивается с нормируемым А
req 

. 

Т.к. для климатических показателей Баку западный фасад есть самый проблематичный 

с точки накопления солечной энергии, то оценка исследуемого показателя осуществляется 
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именно для него (Рис.1). Тепловой поток, т.е. максимальная интенсивность солнечной 

радиации на западе составляет Smax- 655 Вт/м
2
, средний– Sav =151 Вт/м

2
. Максимальное 

значение амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в течении суток в июле 

месяце составляет AextJuly=13,7 
0
С, скорость ветра в июле  = 4 м/с,  расчетная температура 

внутреннего воздуха в помещении tint= 23
0
С, средняя месячная температура наружного 

воздуха за июль месяц tav July=28,3
0
С. Изучена стена с основной кладкой из кирпича и 

теплоизоляционного слоя из пенолистирола (Табл.1). Требуемая амплитуда колебаний 

температуры внутренней поверхности А
req

 cтеныопределяется по формуле: 

A
req

 = 2.5 – 0.1(text – 21) = 2,5 – 0,1(28,3 – 21) = 1.77
0
С. 

Расчетное значение амплитуды колебаний температуры наружной поверхности стены 

определяется по формуле: 

Aext= 0.5 AextJuly+ ρ·(Smax – Sav)/αext = 0.5· 13.7 + 0,4(655-151)/29 =13.7
0
С 

                   
 т

м   С
 

Коэффициент поглощения солнечной радиации светлого покрытия ρ=0,4. Требуемое 

значение затуханий колебаний температуры в стене составляет: 

Aext \ A
req

 =13.7/ 1.77 = 7.7≈8 

Т.е. амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности стены по отношению к 

расчетной амплитуде колебаний температуры наружного воздуха должна быть в 8 раз 

меньше. Для того чтобы определить является ли стена теплоустойчивой в летний период 

года необходимо сравнивать требуемое значение затухания колебаний ν
req

 с расчетной 

величиной ν, т.е. стена отвечает требованиям теплоустойчивости в теплый период, если 

выполняется условие: ν ≥ ν
req

 

 

Табл. 1. Теплотехнические показатели наружной стены 

 

  

 

Наименование 

материала слоя 

Свойства материалов Характеристика слоев 

Плотност

ь    кг/м
3
 

Коэф. 

Теплопро

водности 

λ, Вт/м °С 

Коэффиц

иент 

теплоусво

-ения S, 

Вт/м
2 

°С 

Толщина 

слоя  

 , м 

Сопротив-

ление 

тепло-

передаче 

R, м
2
 °С/Вт 

Тепловая     

инерцион

ность,   

1 Кирпичная кладка 1600 0,76 9,2 0,3 0,4 3,68 

2 Пенополистирол 40 0,041 0,41 0,06 1,46 0,6 

 

 
 

Рис.1. Температурные изменения теплового потока под воздействием солнечной 

радиации для г. Баку: 1- температура наружного воздуха, 2, 3- температура восточного и 

западного фасадов 
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Рис. 2. Затухание температурных колебаний в летний период в вертикальном сечении 

наружной стены, где δ-слой с двух кратным уменьшением колебаний температуры 

 

 
 1,  2,..., коэффициенты теплоусвоения слоев стены, Вт/(м

2
∙℃);  1,  2, ...;   −1,    

коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
∙℃). Степень затухания температурных колебаний в стене определяется 

тепловой инерцией конструктивных слоев Di=Ri·Si и представлена в табл. 1. Тепловая 

инерция стены равна сумме тепловых инерций отдельных слоев: D= ΣDi 

Анализ полученных результатов. На рис. 2 показана схема стены где слой с 

двухкратным гашением колебаний температуры в толще расположен с наружной стороны. 

Оптимальным материалами для данных условий является неплотный изоляционный 

материал, что является еще одним плюсом расположения изоляционного материала с 

внешней стороны стены. Расчет величины затухания температурных колебаний ν для стены с 

наружным расположением теплоизоляционного слоя ведется со слоя, граничащего с 

воздухом помещения, n=1, для которого: D1 = 1·3,68 = 3,68>1, где Y1– коэффициент 

теплоусвоения наружной поверхности i– го слоя, Вт/(м
2 0

С), определятся по формуле: 

 

Y1=S1= 3,68 Вт/(м
2
∙С), Y0 = αint = 8,7 Вт/(м

2
∙С). 

 

 

            
        

         
 = 22,3 

 

n=2: D2 = 0,6<1- этот слой тонкий, поэтому Y2 рассчитаем по формуле 

 

   
     

      

         
,      

                 

           
 = 0,6. 

 

          
       

     
 :            

         

        
 =6,2 

 

Т.к. для наружного слоя воздуха: ext=29Вт/(м
2
∙С) то затухание в наружном слое 

рассчитываем по формуле:  

 

νext=
       

    
  , νext = 

      

  
= 1,02. 
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Затухания температурных колебаний для стены с наружным расположением 

теплоизоляционного слоясоставит: νнтс= 0,9∙ 22,3∙ 6,2·1,02= 127,1. На основании результатов, 

полученных в примере расчета величины затухания температурных колебаний, можно 

сделать следующие выводы: теплоустойчивость стены зависит от порядка расположения 

слоя теплоизоляции- снаружи или изнутри; расчетная величина ν превышает его требуемое 

значение; стена, запроектированная по зимним условиям (с большим сопротивлением 

теплопередаче), оказывается теплоустойчивой с большим запасом в теплый период года; 

величина затухания температурных колебаний ν в двухслойной конструкции увеличивается 

при расположении теплоизоляционного слоя снаружи; соответствующим взаимным 

расположением слоев в ограждении можно повысить его теплоустойчивость в отношении 

воздействия солнечной радиации.  

На сегодняшний деньвБакунаружныестены высотных зданий очень часто 

выполняются  также из остекленных фасадных конструкций. Известно, что такие 

ограждающиеконструкцииявляются наиболее уязвимыми с точки зрения теплопоступлений. 

Современным довольно распространенным решением для оптимизации светопрозрачных 

фасадов является использование технологии «heatмirror» (рис. 3), который представляет 

собой стеклопакет с так называемым «low-e» мембраной-фильтром которая позволяет 

отражать тепло в направлении его выделения, а также гасит ультрафиолетовое излучение 

полностью и частично инфракрасное [8]. При этом видимый свет полностью проникает 

через данную конструкцию. Данная технология разработана со стороны компании Southwall 

technologies (США). Мембрана с толщиной 24 мм по энергосбережению приравнивается к 

стене из кирпича с толщиной 51 см. Сопротивление теплопередаче равно 0.8-1.2 (м
2
·
0
С)/Вт, 

что в два раза лучше чем двухкамерная стеклянная конструкция [9]. 

 

 

Рис. 3. «HeatMirror»: 1- мембрана-фильтр, 2- газ- аргон или криптон, 3- обычное стекло 

 

К сожалению данная технология пока что не используется в Азербайджане, одной из 

причин является дороговизна данной конструкции. Но можно привести следующие 

успешные примеры использования «HeatMirror» в мировой архитектуре: Marriott отель, 

Палм-Дезерт, Калифорния и Торговый центр Salmiya Кувейт (рис. 4). 
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Рис. 4. Marriott отель, Палм-Дезерт, Калифорния, Торговый центр Salmiya Кувейт 

 

Выводы. В условиях жаркого климата Баку нужно учитывать теплоусвоение наружных 

конструкций. Материалы, используемые сегодня для них, дают возможность экономить 

энергию на кондиционирование, создавать комфортные условия для жизнедеятельности. 

Авторы рассчитали теплоустойчивость воздействию солнечной радиации для наружной 

стены, величина которой зависит от расположения теплоизоляции- изнутри или снаружи. А 

также рассмотрели некоторые теплотехнические свойства светопрозрачных конструкций 

«Heatмirror» и преимущества их использования для данного климата. 
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XÜLASƏ. Məqalədə yerli isti su təchizatı sistemində Günəş suqızdırıcılarının istilik hesabatının 

mövcud metodikalarının araşdırılması əsasında işlənmiş yeni üsul haqqında məlumatlar 

açıqlanıb.İstilik hesabatının aparılması üçün istifsdə olunan riyazi modelə uyğun texnoloji 

ardıcillıqla aparilan hesablama formulalarının məzmunu şərh olunub. Eləcədə prinsipial cəhətdən 

analoqu olmayan yeni sistemlə işləyən Günəş suqızdırıcısı qurğusunun texnoloji işləmələri 

haqqında məlumatlar göstərilib. Qızdırıcı cihaz olan Günəş kollektorundakı istilik daşıyıcı mayenin 

istilik verməsinin tənzim edilməsi, təklif edilən qurğu vasitəsi ilə istilik daşıyıcısının həm 

kəmiyyətcə, həmdə keyfiyyət baxımından dəyişməsilə əldə olunur. Beləki,istilik verilməsinin 

tənzimlənməsi prosesində istilikdaşıyıcısının miqdarca dəyişməsindən başqa, istilikdaşyıcısının 

keyfiyyətinin, yəni tələb olunan dərəcədə onun temperatur və təzyiqinin dəyişməsi də təmin edilir. 

Bütün bunlar məqalədə tam açıqlanıb. 

Açar sözlər: İstilikdaşıyıcısı,Günəş kollektoru,suqızdırıcısı,boyler,tənzimləmə. 

 

NEW CALCULATION METHOD AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT FOR A 

SOLAR WATER HEATER 

 

                     

                        

                                                  
                                          
                                           

                                                         

                                                        
                                                                           

 

ANNOTATION. In the article, on the basis of the study of existing methods of thermal 

calculation of water heaters of the local hot water supply system, information is disclosed about the 

developed new procedure for conducting this work. In accordance with the mathematical model, the 

content of the formulas used when making calculations carried out in a certain technological order 

is given. Also, the performed technological developments of the solar water heater device are 

shown, which works completely according to the new system, which has no analogue in the 

recommended fundamentally new direction. Regulation of heat transfer by a heat-transfer fluid by 

means of the proposed device is achieved by quantitative and qualitative changes in the heat-

transfer agent available in the solar collector, which is a heating device. So, in the process of 

regulating heat transfer, in addition to changing the amount of the heat carrier, its quantitative 

change is also provided, i.e. changes in temperature and pressure to the required degree. All of this 

is sufficiently covered in this article. 

Key words: coolant, solar collector, water heater, boiler, regulation. 
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АННОТАЦИЯ. В статье на основе изыскания существующих методик теплового 

расчета водонагревателей системы местного снабжения горячей воды раскрыта информация 

о разработанном новом порядке проведения данной работы. В соответствии математической 

модели приведено содержание используемых формул при провидении расчетов, 

осуществляемых в определенном технологическом порядке. Также показаны проведенные 

технологические разработки устройства Солнечного водонагревателя, работающего 

совершенно по новой системе не имеющего аналога по рекомендуемому принципиально 

новому направлению. Регулирование теплопередачи теплоносительной жидкостью 

посредством предложенного устройства достигается количественным и качественным 

изменением теплоносителя имеющейся в Солнечном коллекторе который является 

нагревательным аппаратом. Так, в процессе регулирования передачи тепла, кроме изменения 

количества теплоносителя также обеспечивается его количественное изменения, т.е. 

изменения температуры и давления в требуемой степени.Все это в достаточном объеме 

освещено в данной статье. 

Ключевые слова: теплоноситель, Солнечный коллектор, водонагреватель, бойлер, 

регулирование.    

 

Giriş. Cəmiyyətin inkişafının bünün mərhələlərində enerji,yaşayış rifahının və isethsalın aparıcı 

amili olmuş olmaqda davam edir.Yaşayış rifahı və istehsalın digər amilləri sırasında enerji amili 

rolunun aparıcı olması digər amillərin ondan asılı olması ilə izah olunur.Günəş enerjisi vasitəsi ilə 

soyuq suyun qızdırılması texniki və iqtisadi cəhətdən əlverişlidir.Hazırda Günəş enerjisindən 

istifadə edərək məişət təsərrüfatlarında soyuq suyu 100º C temperatura qədər qızdırmaq üçün 

qurğular var.Azərbaycanda Günəş enerjisindən istifadə etməklə çox faydalı isti su təchizatı 

qurğuları layihələndirmək və istehsal etmək məqsədəuyğundur. 

1.Günəş suqıdırıcısının hesabı və işləmə sisteminin təkminləşdirilməsinə dair məsələnin 

qoyuluşu. Günəş suqızdırıcıları fərdi evlərdə  və bağ evlərində yerli isti su təchizatı sistemlərində 

lazım olan soyuq suyu qızdırmaq üçün tətbiq edilir.Günəş su qızdırıcıları istilik qurğusu 

olub,vəzifəsi istiliyi bir istilik daşıyıcısından digərinə ötürməkdir. Günəş suqızdırıcısı 

layihələndiriləndə onun səmərəliliyini müəyyən etmək üçün müxtəlif metodikalarının  araşdırılması 

nəticəsində daha məqsədəuyğun variantı seçmək lazımdır.Günəş suqızdırıcısının istilik hesabatında 

əsas məsələ akkumlyator çəninin tələb olunan qızma səthinin,əsas ölçülərin və hidravliki 

müqavimətin təyin edilməsidir.Bu amillər nəzərə alınmaqla isti su təchizatı sisteminin hesablanması 

qaydası qarşıya bir məsələ kimi qoyulmuşdur.  

     Günəş suqızdırıcıları öz konstruktiv tərtibinə görə müxtəlifdir.Adətən bütün qızdırıcılarda istilik 

isti mayedən soyuq mayeyə,onları bir-brindən ayıran divar vasitəsi ilə ötürülür. Təklif etdiyimiz 

Günəş suqızdırıcısında isti və soyuq mayelərin hərəkəti paralel və düzaxımlıdır. Qəbul etdiyimiz 

hərəkət sxemindən başqa, fərqli konstruktiv xüsusiyyətlərə malik digər  variantlı sxemlərdə 

mövcuddur. Bizim işlədiyimiz qurğuda qizdırılan mühit su,qızdiricı mühit isə Günəşlə qızdırılan 
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xüsusi myedir (antifriz və s.). Qarşıya qoyulan məsələlərdən biri isə prinsipial fərqi olan yeni Günəş 

suqızdırıcı qurğu yaratmaqdır ki, onun funksional imkanları boylerdə optimal temperatur rejimini 

saxlamağa şərait yaratsın. 

2.Günəş isti su təchizatı sisteminin hesabatı.Günəş suqızdırıcısının səmərəliliyini və ya f.i.ə.-nı 

müəyyən etmək üçün bir neçə metod mövcuddur.Bunlardan daha çox yayılmışı   [1,2]  -də  

açıqlanmış riyazi modelə əsaslanan hesablama metodikasıdır.Bu metodikaların əsasına,kollektorun 

ideal enerji qəbuletmə qabliyyəti ilə məcburi istilik enerji itkiləri arasındakı fərq 

qoyulmuşdur.Məcburi enerji itkilərinə aiddir Günəş enerjisinin çevirmə əmsalı (  ) və itki əmsalları 

(    ). Çevirmə əmsalı (  ) Günəş kollektorunun istilik itkilərini,     əmsalları isə kollektorun 

istilik itkilərini nəzərə alır. Müəyyən ərazidə və xarici şərait amilləri məcmusunda kollektorla 

Günəş enerjisinin çevrilməsinin səmərəliliyini müəyyən etmək üçün aşağıda ğöstərilən düsturlan 

istifadə olunur:  

 

η (x) =   -  (x)-  ·G·           (1) 

     Burada (X)-seçilmiş kollektor konstuksiyasının parametridir. 

                  (X) parametri xaricdəki havanın orta temperaturdan(    ),qızdırılan suyun orta 

temperaturundan (   ) və Günəş radiasiyasının qiymətindən asılı olaraq təyin edilir 

X= (       )/G  ,                                         (2) 

      (X) parametri texniki müqavimət ölçüsünün dəyişməsi şəklində özünü ğöstərir. 

     Belə suqızdırıcılarının istismarı Günəşdən istifadənin aktiv sisteminə aiddir.Burada,Günəş 

şüaları helioqəbulediciyə-Günəş kollektoruna daxil olur və hesabi parametrlərlə istilik enerjisinə 

çevrilir.Akkumulyasiya olunan istiliyin miqdarını təyin edən formula   [3]  - də göstərilib 

Q = mc (   -   )                                                (3) 

Burada    və      -başlanğıc və son temperatur, selsi; 

     m -materialın kütləsi, c - materialın istilik tutumu, kcoul/kq selsi. 

     Maksimal istilik effekti almaq üçün, Günəş paneli elə yerləşdirirlər ki, onun mailliyi 10-15º  

üstəgəl coğrafi en [4]. Azərbaycanın coğrafi eni 40º  olduğundan Günəş panelinin mailliyi ölkəmiz 

üçün təxminən 50-55º olmalıdır. Belə halda suyu 60-65º C  qədər stabil qızdırmaq mümkündür. 

Helioqurğulu evlərin tikintisində iqtisadi səmərəliliyi qiymətləndirmək üçün nəzərə almaq lazımdır 

ki, yanacaq və elektrik enerjisinə qənaət hesabına ona çəkilən xərclər 5 il istismar müddətində tam 

bağlanır [5,6] .Baza kimi ğötürülmüş Günəş suqızdırıcında  [7]   boylerə verilən istilik miqdarı 

qızma səthinin  istilikğötürmə tənliyindən təyin edilir   

Q=κ F △t                                                            (4) 

Burada Q-qızdırılan mayeyə ötürülən istilik miqdarı, vt (kkal/   saat); 

              k - istilikötürmə əmsalı, vt/  dər; 

              F-qızma vəya istilik mübadilə səthi,  ; 
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△t-istilikdaşıyıcılarının orta temperatur fərqidir,dər 

İstilikötürmə əmsalı aşağıdakı kimi təyin olunur;  

k = 
 

 

  
       

 

 
     

 

  

                           (5) 

Burada    –qızdırıcı mühitdən divara istilikötürmə əmsalı,vt/  dər; 

   - divardan qızdırılan mayeyə(istilikdaşıyıcısına)istilikötürmə əmsalı, vt/  dər; 

  - qizdırılan və qızdırıcı mühitləri bir-birindən ayıran divarın qalınlığı,m; 

  - divar materialının istilikkeçirmə əmsalı,vt/mdər. 

İstilikvermə (istilikötürmə) əmsalları      və     qəbul edilmiş emprik düsturla tapılır 

                   α= ƒ (υ,d,∆  ) 

Burada υ - mayenin hərəkət surəti,m/san 

             d- akkumlyator çənin və ya əlavə çənin diametri,m; 

            ∆   -divarla maye arasında temperaturlar fərqidir,dər. 

     Suqızdırıcının qızma səthi aşağıdakı formula ilə tapılır: 

   =π                                       (6) 

Burada   d  - çənin orta diametridi,ml; 

l  - çənin uzunluğu,m. 

     İstilikdaşıyıcılarının orta loqarifmik temperaturlar fərqi aşağıdaki kimi tapılır     

△  =
△   △  

  
△  
△  

                                                                      (7) 

△   =     1  

və 

△   =                                                                          (8) 

 

Burada     və     - qızdırıcı mühitin başlanğıc və son temperaturu,dər 

  və   - qizdırılan mayenin(akkumulyator çənindəki) başlanğıc son     

              temperatur,dər. 

     İndi isə suqızdırıcının hidravliki müqavimətini tapaq.Bu ğöstərici aşağıdakı düsturla təyin edilir: 

P =      
 

 
         ·

   

 
                                               (9) 

Burada P – hidravliki təzyiq itkisi, n/   (kq/  ) 
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    suqızdırıcının qızma səthini təşkil edən çənin sürtünmə müqaviməti     

                     əmsalı;     

                  yerli müqavimət əmsallarının cəmi; 

           d     çənin diametri və ya ekvivalent diametr; 

 

        = 
  

 
                                                                 (10) 

l   -  çənin uzunluğu,m; 

               υ  -   istilikdaşıyıcının orta surəti,m/san; 

               ρ  -   İstilikdaşıyıcının sıxlığı,kq/  ; 

f   -   İstilikdaşıyıcı keçən en kəsik sahəsi,  ; 

         S   -   İstilikdaşıyıcı keçən en kəsiyin perimetri(dairənin uzunluğu),m; 

 

Yeni işlənmiş qurğu Günəş enerjisindən istifadə olunma sahəsinə, əsasəndə işiq şüalarının 

enerjisinin istilik enerjisinə çevirən qurğularına aiddir və məişət ehtiyacları üçün tələb olunan, 

istilik mübadiləsi rejiminin tənzimlənməsi sisteminin köməyi ilə optimal temperaturlu isti su 

alınması üçün təyinatlanıb. 

Təklif olunan konstruksiyaya daha yaxın olanı məlum [7] qurğusudur ki, o da boylerin 

dairəvi ətrafı ilə təmasda olan silindrik formalı istilik mübadiləedicidən, akkumulyator çənindəki, 

isti və soyuq su xətti borularından və istilik daşıyıcısının sirkulyasiya xəttindən ibarətdir. Bu qapalı 

konturlu Günəş qızıdırıcısında boylerdəki su ilə istilik daşıyıcısı bir başa təmasda deyil. Boylerdəki 

su Günəş şüaları ilə qızdırılıb istilik daşıyıcısından istiliyi qəbul etmək hesabına qızır. Boylerdəki 

suyun temperaturu istilik daşıyıcısının temperaturu ilə bərabərləşəndə və ya ondan çox olduqda 

Günəş kollektorunun çıxışından istilik əks istiqamətdə ötürüləcək. Bu arzuolunmaz prosesin 

tənzimlənməsi tələb olunur. Eləcədə təbii termosifon dövretdirilmə imkan vermir ki, qurğunun 

qovşaq elementləri istənilən yerdə və bir birinə yaxın yerləşdirilsin. Odur ki, istilik daşıyıcısının 

məcburi dövr olunması tələbatı yaranır. Bunlardan başqa, bu qurğunun bir nöqsan cəhətidə ondan 

ibarətdir ki, qışda onun işləməsini təmin etməkdə çətinlik yaranır, buzlaşmanın qarşısını almaq üçün 

çəndən suyu boşaltmaq və başqa tədbirlər həyata keçirmək lazım gəlir. 
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Şəkil 1. Boylerdə optimal temperatur rejimini saxlayan günəş su qızdırıcı qurğu 

 

 

Bizim təklifin məqsədi qurğunun səmərəliliyini, etibarlığını yüksəltmək və boylerdə suyun 

qızdırılmasının  xarici elektrik və karbohidrogen mənşəli mənbələrdən asılı olmamasını təmin 

etməkdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün məlum quruluşda olan Günəş kollektor qızıdırıcısından, 

soyuq suyun verilməsi və isti suyun ayrılması xətlərindəki boruları olan akkumulyator çəni və onun  

a) Kiçik dövran üzrə istilik daşıyıcısının sirkulyasiyası. 

b) Böyük dövran üzrə istilik daşıyıcısının sirkulyasiyası. 

Burada: 1-radiator;  2- istilik daşıyıcısı üçün boru; 3-genişlənmə çəni; 4-termostat; 5-pompa; 6-

isti su xətti; 7-boyler;  8- boylerindövrə ətrafında yerləşən istilik mübadilə rezervüarı; 9- soyuq su 

xətti; 10- istilik tələli Günəş kollektoru; 11- soyuducu mayeni boşaltmaq üçün tıxac; 12- 

ventilyator. 

 

üzərindəki ətrafında istilik izolyasiyalı silindrik rezervuarı quraşdırılmış istilik mübadiləedicidən 

əlavə ona yeni konsktruktiv elementlər daxil edilmişdir. Rezervuarın gövdəsinin daxilində 

donmayan işçi agent dövr edir. Bu Günəş su qızdırıcısı qapalı konturludur. Birinci kontur Günəş 

kollektorlarından keçərək qapanır. Günəş kollektorlarının əsas çatışmayan cəhəti odur ki, çox 

qızdıqda öz funksiyasını lazımınca yerinə yetirmir. Günəş su qızdırıcılarında Günəş kollektorları 

çox vaxt yüksək temperatur altında olduğundan, boru kəmərlərini metaldan, mis materiallarından və 

ya paslanmayan polad borulardan düzəldilir və onlar sərt lehimlərlə birləşdirilir. Belə yanaşma 

qurğunun etibarlılığını tam təmin etmir. 

Yaxın analoq quruluşundan fərqli olaraq, Günəş suqızdırıcısında  temperatur rejimini 

avtomatik saxlamaq üçün soyutma quruluşlu sistem nəzərdə tutulub və o imkan verir ki, boylerdə 

optimal temperatur rejimi saxlanılsın və suqızdırıcı mənbəyi sayılan Günəş kollektorunun 

qızmasının qarşısı alınsın. Təklif olunmuş qurğunun mahiyyəti boylerdəki suyun optimal 

temperatur rejimində saxlayan Günəş su qızdırıcısının quruluşundadır və Şəkil 1-də əsas 

düyünlərinin yerləşməsi göstərilməklə quruluşun ümumi görünüşünün prinsipial sxemi əks 

olunmuşdur. 

 

NƏTİCƏ. 1.Günəş suqızdırıcısının təklif olunan yeni istilik hesabatı metodu işin elmi 

yeniliyidir.Eləcədə,texnoloji işləmələrlə yaradılmış yeni Günəş suqızdırıcısı qurğusunun,analoqu 
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olmayan prinsipdə işləməsi və onun funksional imkanları işin həm elmi yeniliyini həmdə onun 

tətbiqinin reallaşdırılmasının mümkünlüyünü əks etdirir. 

2.Elektrik enerjisi və qaz yanacağı ilə işləyən suqızdırıcılarının f.i.ə -nın böyük olmasına 

baxmayaraq,Günəş suqızdırıcılarının tətbiqi daha səmərəlidir.Çünki elektrik enerjisinin və qaz 

yanacağının qiyməti Günəş enerjisindən bahadır,ekoloji və texniki təhlükəsizliyi yüksəkdir. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 

 

Ре ение задач энергосбере ения и эффективного использования тепловой энергии 

в современных зданиях в первую очередь связано с целым рядом недостаточно 

проработанных научно-технических проблем строительной теплофизики, таких, как 

теплопроводность и вла ностный ре им сло ных нару ных конструкций, 

теплоустойчивость и общий теплообмен помещения, возду ный ре им здания, 

нестационарный совместный тепло-, влаго- и воздухообмен, а так е долговечность 

нару ных огра дающих конструкций здания. 

Энергосбере ение в строительстве и эксплуатации современных зданий с 

ка дым годом становится все более актуальным в связи высоким темпом 

строительства зданий различного назначения, с резким ухуд ением состояния 

окру ающей среды, удоро анием энергетических, материальных и трудовых ресурсов.   

Мировая энергетика представляет сегодня одну из самых мощных, активно 

функционирующих глобальных систем, определяющую самые разные стороны  изни 

человеческого общества и во многом обуславливающую направление, и темпы развития 

мировой экономики. 

В статье обсу даются вопросы применения современных информационных 

технологий в эксплуатации зданий и соору ений нового поколения. 

 

Ключевые слова: наружные конструкции,тепловая энергия, энергоэффективность, 

микроклимат, окружающая среда, оптимальное управление. 

 

Во многих странах мира огромное количество тепловой энергии расходуется впустую 

из-за неэффективного выбора наружныхограждающий конструкций зданий, 

нерационального распределения тепловой энергии между потребителями, бесхозяйственного 

управления режимом потребления тепловой энергии и т.д. 

К таким странам, к сожалению, следует отнести практически все страны СНГ, которые 

развивали свою экономику на принципах экстенсивного использования, а не на принципах 

рационального использования тепловой энергии, ставших присущими экономике развитых 

стран мира после первого энергетического кризиса в 1973 г. 

Анализ состояния дел в тепловом хозяйстве Азербайджана показал массу насущных и 

перспективных проблем. Сложившаяся ситуация в системе теплоснабжения города Баку 

характеризуется технической, технологической и организационной отсталостью, низкой 

экономичностью, несостоятельность и ненадежностью в самых экстремальных ситуациях. 

Поэтому увеличение доли объемов структуры теплоэнергетической системы с 

одновременным проектированием потенциальных и энергоэффективных зданий и 

увеличение качества их энергообеспечения является первоочередным этапом решения 

проблемы повышения эффективности энергетической отрасли республики. 

В настоящее время существуют множество математических моделей оптимального 

управления, планирования и распределения тепловой энергии, однако в реальных условиях 

их использование зачастую бывает затруднено. В первую очередь это касается оперативного 

управления и распределения тепловой энергии между потребителями, когда возникает 

проблема оперативной корректировки исходной информации и обратной связи о 

фактическом потреблении. При этом приходится сталкиваться с неопределенностью целей, 
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возникающих при выполнении одновременно разные задания по управлению и обеспечению 

необходимого количества тепловой энергиив экстремальных климатических условиях или 

аварийных ситуациях. В результате воздействия возмущающих факторов (климатические 

параметры окружающей среды, условия эксплуатации зданий, организационные факторы, 

аварийные ситуации и т.д.), а также неполноты и неточности исходной информации 

основные управляемые параметры оказываются нечеткими. В этой связи сегодня 

практически во всех оперативно – диспетчерских пунктах операторы в основном используют 

свои собственные правила решения, основанные на собственном опыте и интуиции. Такие 

эвристические решения не гарантируют математической оптимальности, не всегда 

оказываются адекватными реальным условиям и реализуемыми на практике. 

Очевидно, что дальнейшее совершенствование системы планирования, управления и 

распределения тепловой энергии между потребителями разной категории, повышение 

эффективности и надежности эксплуатации современных зданий, особенно в экстремальных 

случаях, связаны с переходом на новую систему моделирования, в частности на новую 

информационную технологию, и созданием на ее основе качественно новых систем 

оптимального и оперативного управления, распределения и эксплуатации. 

С приходом в сферу строительной индустрии «интеллектуальных» технологий 

появилась возможность поднять показатели качества и энергоэффективности (безопасность, 

оптимальный комфорт, информационный сервис, оптимальное управление, эффективное 

использование тепловой энергии и т.д.). Все инженерные системы таких зданий управляются 

единым центром, что позволяет снизить теплоэнергетические ресурсы, экономить расходы 

на содержание обслуживающего персонала, уменьшить вероятность аварий, прогнозировать 

и планировать режим потребления тепловой энергии [1, с.148].        

Глубокие изменения на мировом строительном рынке и в связи с этим необходимость 

разработки современных энергосберегающих технологий заставляют предприятия и 

компании этой отрасли внедрять в производство все более мощные системы проектирования 

и управления на всех информационных уровнях, обеспечивая при этом оптимальное 

использование энергетических ресурсов и других потенциалов. А это определяет новый этап 

развития научной концепции управления микроклиматом помещений и энергопотреблением, 

обеспечивающий возможность эффективного использования энергоресурсов. 

В настоящее время интенсивный рост потребления тепловой энергии вызывает 

необходимость в разработке современных схем автоматического управления 

технологическим режимом системы, сбора данных с замерных датчиков и вычислительных 

комплексов, их хранения, отображения и обработки, основанных на использовании 

информационных технологий [2, с.217]. 

Эти системы должны реализовать следующие основные функции: 

● информационное обеспечение контроля и управления всех уровней; 

● обработка данных измерений и решение различных задач автоматического и 

диспетчерского управления; 

● реализация управляющих функций; 

● противоаварийная защита технологического процесса и оборудования. 

В настоящее время отечественными и зарубежными специалистами разработаны 

значительное количество исследований по моделированию и оптимизации режима 

распределения тепловой энергии и обеспечению микроклимата в современных зданиях [3, 

с.209]. Однако разработанные методы являются детерминированными, не учитывают 

реальные условия эксплуатации зданий. 
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Получаемые с помощью этих разработок решения по распределению тепловой энергии 

между потребителями и обеспечению их качественным воздухом соответствуют только 

конкретным граничным условиям и находятся на границе допустимой области. Поэтому 

даже незначительные изменения граничных условий могут не только существенно изменить 

оптимальное решение, но и вывести его из области технологически допустимых режимов и 

привести к аварийной ситуации. Такие оптимальные решения не всегда могут быть 

приемлемыми для практики, т.к. они в реальных условиях зачастую бывают 

неработоспособными [4, с.79] 

Специалисты планово - производственных, а также диспетчерских служб обычно на 

практике используют свои собственные решения, основанные на их опыте и интуиции. Такие 

правила, хотя и не гарантируют математической оптимальности, но иногда оказываются 

адекватными реальным условиям. 

Современное здание с непрерывным характером эксплуатации являются сложными 

системами, состоящими из десятков подсистем, которые в свою очередь связаны между 

собой и характеризуются десятками параметрами. Применение современных 

информационных технологий для эксплуатации и управления микроклиматом и 

потреблением тепловой энергии этих зданий позволяет поднять на новый качественный 

уровень социальные условия проживающих там людей и поможет решить проблему 

оптимизации энергосбережения.  

Предполагаем, что современное информационно - технологическое управление 

микроклиматом и потреблением тепловой энергии для зданий может развиваться по двум, 

взаимосвязанным между собой направлениям. 

Первое направление определяется эффективностью реализации теоретической базы 

знаний технологических процессов, которые создают основы динамичного развития 

показателей организационно - экономической системы предприятий по выработке тепловой 

энергии. 

Второе направление - использование эффективных и оптимальных систем управления 

системами по обеспечению микроклимата и потреблению тепловой энергии, 

объединяющими не только все уровни и компоненты автоматизированного и 

автоматического управления, но и технические системы, с помощью которых реализуются 

технологические процессы указанных систем. 

В центральных диспетчерских службах накоплен значительной опыт практического 

применения поддержки необходимых качественных воздушных условий на различных 

уровнях управления. 

По нашему мнению, в системах по обеспечению микроклимата экологически чистого 

здания с эффективным использованием тепловой энергии необходимо внедрять: комплексы 

моделирования и оптимизации режимов работы данных систем, электронно-диспетчерские 

журналы, системы сбора и обработки режимно - технологической и климатологической 

(наружного и внутреннего воздуха) информации, системы реального времени, системы 

графического представления объектов (генеральный план территории и планы этажей 

отдельных зданий), различные комплексы режимно - технологических задач, подсистемы 

управления отдельных зданий или помещений [5. С.157]. 

Эти программные средства позволяют моделировать сложные многофункциональные 

системы по обеспечению оптимального распределения тепловой энергии между 

потребителями, оценивать возможные управленческие и диспетчерские решения не только в 

условиях нормального функционирования системы, но и при существенных изменениях, 
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влияющих на систему факторов (резкое изменение климатических показателей окружающей 

среды, изменение эксплуатационных условий, возникновение аварийной ситуации и т.д.). 

Для автоматизации управления и регулирования систем обеспечения микроклимата 

зданий можно использовать геоинформационные программно - аппаратные комплексы, 

которые осуществляют отбор, отображение, обработку, анализ и распространение 

информации о пространственно распределенных объектов на основе электронных карт, 

связанных с ними баз данных и технологий. Такие технологии предусматривают 

компьютерную поддержку регулированию, оперативность обработки данных, обеспечивают 

высокую точность, а также компьютерное моделирование системы с гидравлическим 

расчетом и анализом режима функционирования всей системы [6, с.349]. 

Однако системы управления микроклиматом и оптимальное распределение тепловой 

энергии между потребителями должны не только иметь интерфейсы для приема и рассылки 

информации, но и обладать способностью к автоматической обработке поступившей 

информации. При этом степень полезности программных комплексов для управления 

технологическими режимами процесса климатизации определяется не только 

достоверностью исходной информации, но и адекватностью используемых математических 

моделей объектов центральных систем (климатизации и распределения тепловой энергии). 

Несмотря на то, что в современном мире информационных технологий десятилетие 

сравнимо с веком прогресса в традиционных технологиях, при разработке моделей 

центральных систем климатизации и распределения тепловой энергии до сих пор 

применяются модели и решения 60-х годов прошлого века. 

В настоящее время проблема математического моделирования указанных систем 

обострилась в связи с применением новых технологий, а также с необходимостью 

обоснования экономической эффективности применяемых способов управления новыми 

энергосберегающими технологиями в системах обеспечения микроклимата и оптимального 

распределения тепловой энергии между потребителями. 

В любой информационно - технологической системе управления микроклиматом 

необходимо предусмотреть накопление, передачу, обработку первичной информации и 

систему представления в требуемом виде информации о принятых решениях и на основе 

этих решений систему надежного выполнения технологических операций по обработке, 

транспортировке и подаче в помещения в необходимом количестве качественного воздуха и 

тепловой энергии [6, с.511]. 

Однако окружающая среда и внутренний климат зданий представляют собой сложные 

комплексы, для которых практически невозможно проведение полного и комплексного 

объема натурных испытаний. Причем объективная недостижимость полного объема 

испытаний связана с бесконечными множествами всевозможных непредсказуемых 

изменений параметров окружающей среды и возможных сценариев эксплуатации систем 

(поддержание требуемых параметров внутреннего воздуха), семантичным многообразием 

исходной информации, подлежащей оперативной обработке в реальном времени и 

множеством функции программного обеспечения, подлежащим соответствующим проверкам 

на испытаниях. Поэтому до внедрения таких систем должны быть решены такие задачи как: 

● системный анализ параметров наружного и внутреннего воздухарайона 

строительства; 

● разработка эффективных алгоритмов и математических моделей принятия 

управленческих решений во время эксплуатации систем теплоснабжения зданий; 
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● разработка унифицированных объектно-ориентированных моделей имитации и 

оптимизации технологических объектов по обеспечению микроклимата зданий (помещений) 

и оптимальному распределению тепловой энергии между потребителями разной категории; 

● разработка методики и соответствующих математических моделей для оценки и 

мониторинга надежности систем автоматизированного управления и т.д. 

Имитационное моделирование предназначено для исследования системы с 

фиксированной топологией и заданной конфигурацией параметров. Оно также может 

использоваться для проверки допустимости конкретной комбинации параметров внешней и 

внутренней среды, т.е. как средство тестирования и сопоставленного анализа технических 

решений по управлению микроклиматом зданий. 

При составлении математических моделей необходимо стремиться к получению 

простейших моделей при достаточной точности расчетных данных. 

Одним из распространенных недостатков практики создания систем управления 

микроклиматом многофункциональных зданий является детерминированный программный 

подход к данной проблеме. При этом используются различные классические подходы для 

моделирования физических процессов в технических системах с теми или иными, иногда 

существенными допущениями. В результате модель описывается линейными или 

нелинейными математическими уравнениями, которые решаются аналитическими, 

численными или вероятностно – статистическими методами. В результате полученные 

решения не всегда обеспечивают достаточную гибкость требованиям микроклимата. Это 

обусловлено тем, что: во-первых, на функционирование микроклимата влияют многие 

случайные факторы и учет всех этих факторов в модели практически невозможен. Во-

вторых, эти системы являются системами открытого типа, с нечетко прогнозируемыми 

параметрами воздуха, с периодически изменяемыми условиями эксплуатации и параметрами 

состояния самих зданий (или помещений). В результате решение сопровождается большими 

вычислительными трудностями: 

● имеется большая область неопределенности многих параметров модели; 

● высокая неточность измеряемых параметров; 

● неадекватный учет в модели параметров процессов, в частности на стыке разных 

технологических решений; 

● присутствие в модели эмпирических коэффициентов и зависимостей; 

● для идентификации параметров модели невозможно получить данные в реальном 

времени с заданной частотой и т.д.  

Для выхода из сложившейся ситуации используются различные методы моделирования 

и оптимизации, которые учитывают стохастический характер изменения параметров 

окружающий среды, а также случайный характер эксплуатации системы климатизации и 

оптимального распределения тепловой энергии между потребителями. Иногда модель 

представляет собой управляемый нестационарный Марковский процесс, в котором 

управление воздействует на вероятность перехода системы из одного состояния в другое [6, 

с.409]. Если системы климатизации и распределения тепловой энергии рассматриваются как 

технические системы, а задачи проектирования и оптимизации формулируются как выбор 

наиболее экономичного варианта, удовлетворяющих установленной норме, надежности и 

вероятности выполнения тех или иных соотношений, тогда модель не позволяет учесть 

материальный ущерб потребителей. 

В новых условиях, которые сформировались в результате внедрения различных 

информационно – технологических систем управления микроклимата зданий появилась, как 
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необходимая, так и реальная возможность применения нейронных сетей и нечетких 

регуляторов для анализа и обработки информации при решении задач управления. 

Методы интерпретации и представления обученных нейронных сетей в настоящее 

время развиваются в различных направлениях. Широкие возможности применения 

нейронных сетей при управлении производством обусловлены тем, что по технологии 

применения этой методики формируется структура, в которой все типы несовершенных 

знаний (неточности, неопределенности и др.) могут быть представлены соответствующим 

образом и объединены для обработки. Кроме того, с применением различных программных 

комплексов управления типа SCADA, накапливается огромная информация об объектах 

управления, которую можно использовать для адаптации моделей[6, с.601].  

Следует отметить, что нейронные сети с большим успехом можно применять для 

диагностирования параметров климата зданий, управления микроклиматом, а также для 

оптимального распределения тепловой энергии между потребителями. Так как 

информационная среда диагностики и управления климатом зданий должна обеспечивать 

необходимую точность и достоверность выявления, идентификации, определения 

параметров воздуха. Нейросетевые алгоритмы же позволяют исключить избыточность и 

противоречивость информации, работают также в условиях неполной информации. 

Таким образом, при решении задач эффективного и рационального управления 

микроклиматом зданий, для обеспечения потребителей качественным воздухом, а также для 

рационального распределения тепловой энергии с целью энергосбережения необходимо 

рассмотреть проблему не в узком, а в глобальном смысле, за счет использования 

современных и экономически рентабельных технологий. 

 

 

ВЫВОД 

 

В статье анализируются возможности использования современных информационных 

технологий при эксплуатации зданий и сооружений, предлагаются конкретные 

рекомендации для решения задач оперативного и эффективного распределения тепловой 

энергии между потребителями. 
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In the article analyzes the possibilities of using modern information technologies in the operation of 

buildings and structures, based on the analysis of the operational parameters of buildings and 

structures,  specific recommendations are proposed for solving the problems of prompt and efficient 

distribution of heat energy between consumers. 
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗОН ОТДЫХА И КУРОРТОВ 

 

 

Аннотация.Действовавшая система хозяйствования в бывшем Советском Союзе 

до его распада характеризовалась невосприимчивостью к научно– техническому 

прогрессу, носила энерго- и ресурсорасточительный характер. 

Однако после распада прежней социально – экономической системы негативные 

явления не исчезли и даже усилились в последние годы. Зарождающиеся рыночные 

отношения не ускорили, а замедлили процессы модернизации теплоснабжения 

Азербайджана. 

Следует отметить, что топливно - энергетический комплекс представляет собой 

основу народного хозяйства республики.  Надежное функционирование топливно-

энергетических систем, внедрение новой техники и технологий, передовые научные 

достижения - необходимые условия для прогрессивного развития государственной 

экономики. 

Учитывая важность эффективного развития топливно-энергетического 

комплекса для успешного функционирования экономической системы республики, 

проблемы этой отрасли должны быть под особым контролем государства. 

 

Ключевые слова: режим потребления тепловой энергии, аварийные ситуации, 

оперативное управление, статистические информации, математическая модель. 

 

Анализ состояния дел в тепловом хозяйстве зон отдыха и курортов Азербайджана 

показал массу насущных и перспективных проблем. Сложившаяся ситуация в тепловом 

хозяйстве этих объектов характеризуется технической, технологической и организационной 

отсталостью и, как следствие, низкой экономичностью [1, с.214]. Отметим, что характерные 

особенности этих объектов совершенно отличаются от жилых массивов и если не будут 

вовремя разработаны и осуществлены мероприятия, укрепляющие их кризисное состояние, 

то оно усугубиться, и проявится в аварийных ситуациях, отказах и остановках оборудований.  

Применяемые в системах теплоснабжения зон отдыха и курортов традиционные 

методы регулирования, управления и эксплуатации перестали быть эффективными, 

соответственно произошло резкое возрастание непроизводительных материальных и 

теплоэнергетических ресурсов, снижение качества бесперебойного обеспечения и степени 

удовлетворения потребителей [2, с.198].  

С точки зрения современной теории систем режим потребления тепловой энергии 

таких объектов можно представить в виде сложной системы взаимодействия большого числа 

подсистем (элементов) трех типов: источники тепловой энергии, теплопроводы и 

потребители. Подсистемы, как правило, также обладают своей сложной структурой и могут 

рассматриваться как совокупность взаимодействующих подсистем. Каждая подсистема 

характеризуется двумя переменными величинами (расходом и перепадом давления) и рядом 

эксплуатационных параметров.  

Централизованные системы теплоснабжения развиваются как во времени, так и в 

пространстве. Поэтому они относятся к классу непрерывно эволюционирующих систем. 

Режим потребления тепловой энергии является нестационарным стохастическим процессом, 

который содержит монотонно возрастающие детерминированные тренды. Кроме того, на 

расход тепловой энергии влияет огромное количество неконтролируемые внешние 

(метеорологические, хронологические, эксплуатационные, организационные) факторы, 

которые приводят к появлению в них периодических компонент, параметры которых 

изменяются во времени [3, с.211].   
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Наличие в режиме потребления тепловой энергии трех основных компонент 

(полиноминального тренда, полигармонических компонент и случайного шума) приводит к 

необходимости построения трехуровневой схемы управления системой теплоснабжения:  

● управление развитием системы потребления тепловой энергии заключается в 

целенаправленном развитии структуры и параметров системы, обеспечивающем 

отслеживание полиноминального тренда; 

● планирование транспортировки и распределения тепловой энергии обеспечивает 

целенаправленное отслеживание полигармонических трендов за счет изменения структуры и 

параметров системы;  

● стабилизация режимов обеспечивает компенсацию влияния шумовой составляющей в 

процессах потребления тепловой энергии. 

Для реализации управляющих воздействий на рассмотренных этапах управления 

требуется определенные затраты, поэтому необходимо использовать дискретный способ 

управления на каждом из этих этапов. Таким образом, весь интервал управления разбивается 

на дискреты, определяемые как точность аппроксимации соответствующих компонент 

(полиноминальных, полигармонических, шумовых) для режима потребления тепловой 

энергии, так и продолжительностью реализации управления на каждом из этапов [4, с.56].   

Математическая постановка такой задачи достаточно сложна. Это связано с тем, что на 

начальном этапе проектирования нет информации для выбора оптимального варианта. 

Отсутствуют конкретные данные о возможной структуре системы и о местоположении 

некоторых ее подсистем. Неизвестны особенности работы этих подсистем и т.д.  

Выбор рационального решения значительно упрощается, если в процессе 

проектирования применять системный подход. При таком подходе процесс проектирования 

системы можно разбить на следующие этапы или уровни детализации:  

1. На основании обработки статистических данных определить (уточнить) возможные 

местоположения потребителей, их усредненные параметры или нагрузочные характеристики 

о нормах потребления тепловой энергии с учетом их перспективного развития. 

2. Выбор местоположения активных источников питания на основании результатов 

обследования по определению расхода тепловой энергии с учетом расположения 

потребителей.  

3. Определение связей между потребителями и источниками тепловой энергии для 

различных режимов работы системы (в том числе аварийные).  

4. Параметрическая оптимизация системы, т. е. выбор из заданного сортамента таких 

параметров линий связи, которые обеспечивают требуемые расходы тепловой энергии при 

минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. 

5. Проверка работоспособности системы для различных режимов путем моделирования 

распределения тепловой энергии при стохастическом характере режима и различных 

вероятностных отказов элементов системы.  

Непрерывное увеличение числа потребителей и изменение их параметров приводит к 

непрерывному росту требований, предъявляемых к этим системам, и, следовательно, к 

изменению критериев их функционирования и управления. Управляемыми переменными для 

режима потребления тепловой энергии являются ее параметры и структура отдельных 

подсистем. Об изменении параметров и структуры потребителей можно судить по 

изменению параметров режима потребления тепловой энергии [5, с.137].   

Таким образом, задача оперативного управления всей системой заключается в том, 

чтобы с помощью изменения структуры и параметров тепловой энергии в управляемых 

подсистемах необходимо компенсировать изменения структуры и параметров потребителей.  

Структура процесса оперативного управления распределением тепловой энергии может 

быть представлена в виде двух основных этапов или уровней управления:  

1. Оперативное управление распределением тепловой энергии с учетом 

превалирующего влияния некоторого критерия на данный плановый период (минимум 

эксплуатационных затрат, максимум подачи тепловой энергии потребителям и т.п.).  
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2. Стабилизация всех или хотя бы некоторых фазовых координат (расход, температура), 

обеспечивающая минимум дисперсии этих координат относительно расчетных или плановых 

установок. 

Решение этих задач, как правило, разнесено во времени и пространстве, требует 

различного объема и характера оперативной информации, математических моделей, 

описывающих объект управления (здания или помещения), различных методов или 

критериев.  

При дискретном принципе управления процесс принятия решений в текущий момент 

времени для каждого уровня может быть в свою очередь представлен в виде пяти 

последовательных этапов или уровней управления:  

1. Сбор и обработка статистической информации. На этом этапе определяются 

параметры, характеризующие состояние тепловой энергии, а также текущие значения 

фазовых координат зданий, т.е. решаются задачи сбора, хранения и оптимальной фильтрации 

статистической информации, необходимой для решения задач управления. 

2. Прогнозирование расхода тепловой энергии. Изменение расхода тепловой энергии 

проявляется в изменении числа источников и потребителей, а также параметров и 

стохастической структуры процессов распределения и потребления тепловой энергии. На 

данном этапе решаются задачи идентификации, грубой и точной оценок параметров 

математических моделей потребления тепловой энергии, проверки адекватности полученных 

моделей и собственно прогнозирования будущих значений тепловой энергии. При этом 

вычисляются также дисперсии прогнозов и доверительная область возможных значений 

реализации потребления тепловой энергии в будущие моменты времени при заданном 

уровне значимости.  

3. Прогнозирование фазовых координат объекта управления (здания) в будущие 

моменты времени и определение значений управляющих переменных объекта в новом 

состоянии. На этом этапе решаются задачи идентификации, грубой и точной оценок 

параметров математических моделей объекта, проверки их адекватности, прогнозирования 

фазовых координат объекта при заданных оценках состояния тепловой энергии, а также 

расчета значений управляющих переменных, соответствующих этим значениям фазовых 

координат здания. Если для решения задач оперативного планирования режима 

распределения тепловой энергии адекватной математической моделью объекта является 

модель установившегося распределения, то для решения задач стабилизации фазовых 

координат адекватные математические модели удается построить только в классе 

динамических моделей. Построение таких моделей и математическая постановка задач 

управления такими системами в рамках классической теории управления приводят к 

серьезным математическим проблемам и практически не позволяют получить решение. Это 

связано с тем, что режимы потребления тепловой энергии являются системами с 

распределенными параметрами, а математическая модель режима транспортирования 

тепловой энергии даже на простом линейном участке описывается системой нелинейных 

дифференциальных уравнений в частных производных. Анализ специфических свойств 

конкретных классов этих систем дает возможность найти эффективные способы упрощения 

динамических моделей рассматриваемых систем и синтезировать реализуемое управление 

распределением тепловой энергии.  

4. Расчет траектории перевода объекта из одного состояния в другое с учетом 

технологических ограничений на характер переходных процессов. Если динамика объекта 

известна, то решение данных задач может быть также сведено к решению оптимизационной 

задачи. Если известны только некоторые оценки динамики переходных процессов в системе, 

то расчет траектории осуществляется в виде «последовательности стационарных состояний» 

путем расчета шага приращения по каждой управляемой переменной и продолжительности 

выдержки для выдачи нового приращения переменных, которые определяются временем 

«окончания» переходных процессов.  
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5. Выполнение расчетной траектории. Неопределенность исходных данных для 

решения задач на всех предыдущих этапах управления может привести к значительному 

отличию фактической территории фазовых координат объекта от расчетной, поэтому при 

автоматизированном управлении распределением тепловой энергии между разными 

потребителями подразумевается, что задача пятого этапа управления решает оператор 

системы.  

Составляющие эффекта от решения проблемы управления эффективным 

использованием тепловой энергии для зон отдыха и курортов приведены на рисунке. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализированы проблемы, возникающие при оперативном управлении режимом 

потребления тепловой энергии для зон отдыха и курортов. 

2. Предложены рекомендации для повышения уровня оперативности управления 

режимом потребления тепловой энергии для указанных объектов. 
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SUMMARY 

In the article were investigated available thermal energy supply problems of the recreation 

areas and resorts in the Republic of Azerbaijan. 

For the solving of the mentioned problems and for the operative management of thermal 

energy supplying of facilities are given proposals and are determined the effect of solving of the 

problem. 
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AZƏRBAYCANIN IŞĞALDAN AZAD OLAN ƏRAZISININ AVTOMOBIL YOLLARINDA 

GÜNƏŞ ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ PERSPEKTIVLƏRI. 

 

 

Annotasiya. Məruzədə yol örtüyünün, aerodrom zolağının,piyada keçidinin, pilləkən marşının qış 

vaxtı buzlaşmanın qarşısını almaq və yay vaxtı yol səthinin sərtliyini saxlamaq üçünolan yeni 

işlənmiş quruğunun iş prinsipi açıqlanıb. Yol torpaq tökməsində yerləşdirilmiş aşağı gövdəsindən 

istilik izolyasiyalı plitədən və yol örtüyünün optimal istilik rejimini saxlayan düyünü olan quruluş 

özündə mahiyyəti cəmləşdirir. Yol örtüyünün optimal temperatur rejimini saxlamaq üçün tələli 

Günəş  kollektorundan və avtomatik temperatur rejimini təmin etmək üçün iki klapanlı termostatlı  

soyutma sistemindən istifadə olunur.  Texniki nəticə olaraq səmərəliliyin, etibarlığın yüksəlməsi və 

elektrik qida mənbəyindən asılı olmamasıdır. 

Açar sözlər:yol örtüyü, Günəş kollektoru, işçi agent, temperatur rejimi, istilik 
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Аннотация.В статье рассматривается принцип работы существующих и предлагаемого 

устройства который относится к области дорожного строительства, в частности к 

устройствам для предотвращения гололеда в зимнее время и сохранения твердости в жаркое 

время покрытий автомобильных дорог, аэродромных полос, пешеходных переходов, 

лестничных маршей и т.п. строительных объектов. Сущность состоит в устройстве, 

котороесодержит,размещенную в дорожной насыпи, плиту с теплоизолированным нижним 

основанием и узломподдержания оптимального теплового режима дорожного полотна.В 

качестве узла поддержания оптимального теплового режима дорожного полотна 

используется солнечный коллектор (СК) с ловушкой. Технический результат-повышение 

эффективности, надёжности и независимости от источников электрического питания.   

Ключевые слова: дорожное покрытие,Солнечный коллектор,рабочий агент,температурный 

режим,теплота   

 

     Yol tikintisi sahəsində,əsasəndə avtomobil yol örtüyünün, aerodrom zolağının,piyada 

keçidinin,piləkən marşının və s. tikinti obyektində qış vaxtı buzlaşmanın qarşısını almaq və yay 
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vaxtı yol səthinin sərtliyini saxlamaq üçün olan qurğunun layihəsi aktual məsələlərdən biridir. 

Qarabağ bölgəsində “Ağıllı şəhər və kənd ideyasının reallaşdırmaq üçün yeni texnologiya əsasında 

iqlim mühitinin yola mənfi təsirini azaltmağa imkan verən, analoqu olmayan yeni qurğu 

işlənmişdir. Bu qurğunun iş prinsipini açıqlamamışdan əvvəl bu sahədə mövcud olan oxşar 

qurğuların iş prinsipini təhlil edək. 

     Yol örtüyünü qızdırmaq üçün məlum quruluş  (1)  , gövdəsinin aşağı özülündə istilik izolyasiyalı 

plitədir. Qızdırıcı element olaraq plitənin kanallarında yerləşdirilmiş elektrokabeldən istifadə 

olunur. Elektrokabelə gərginlik verildikdə yol örtüyünün qızması halı başlayır. Məlum quruluşun 

çatışmamazlıqları,qızan kabelin xüsusiyyətlərinə görə qızan örtük səthinin müxtəlif hissələrinin 

qeyri- bərabər isinməsi,etibarlığın aşağı olması və təmir halında xərclərin yüksək olmasından 

ibarətdir. 

     Məlum  (2) qurğu imkan verir ki, ilin isti vaxtı yol örtüyü soyudulsun və qış vaxtı isidilsin. O, 

gövdəsinin özülü tərəfdən istilik izolyasiyası plitədən ibarətdir. Gövdənin içərisində truba sistemli 

qızıdırıcı elementlər yerləşir ki, burada maye şəklində donmayan işçi agent dövr edir. Qurğuda 

məcburi dövr etdirmə mənbəi olan yüksək təzyikli nasos və istilik mübadiləedicisi var, onlar yol 

geyimindən kənarda-yaxınlığında böyük donmayan su hövzəsi (okean, dəniz, körfəz, göl, kanal və 

çay) olan yerdə quraşdırılır. İşçi agenti istilik mübadiləedicisindən keçirtdikdə onun qızması, 

plitənin gövdəsinin içərisindəki borular sisteminin temperaturunun yüksəlməsi və yol örtüyünün 

isinməsi baş verir. Qurğu eləcədə isti vaxtı yol örtüyü soyutmağa imkan verir.Bunun əsas 

çatışmamazlığı ondan ibarətdirki, yaxında su hövzəsi olmadıqda onun işinin təmin olunması 

mümkün deyil.  

     Niderlandda yol örtüyünün temperatur rejiminin idarə olunması sistemi (3) işlənib. Orada asfalt 

qatının altında içərisi ilə su dövran edən boru sistemi çəkilib və bu su xüsusi çənlərə yığılır. 

Asfaltbeton örtüyü günəş enerjisinin qəbul edicisi, çəndə toplanan su isə enerji yığıcısı rolunu 

oynayır. Qurğunun çatışmamazlığı ondadır ki, qızdırma sistemli asfaltın strukturu qışda çatlara 

məruz qalır, eləcədə bu qurğu yol geyimində normal temperatur rejimi saxlamasını və 

tənzimlənməsini təmin etmir. Günəş panellərindən yol örtüyündə istifadəsi təcrübi olaraq hələlik 

yalnız yolun işiqlanmasında istifadə olunur. 

       Texniki həllə görə təqdim olunmuş qurğuya daha yaxını, yol örtüyünün qızdırılması və 

soyudulması üçün məlum  (4) qurğusudur. Yol geyiminin optimal  istilik rejiminin saxlanılması 

üşün olan düyün yolun torpaq tökməsində istilik izolyasiyalı gövdədə yerləşdirilmiş drosel istilik 

generatoru və istilik mübadiləedicidən ibarət plitə yerləşdirilib. Yol geyimindən kənarda işçi agendi 

məcburi dövr etdirən nasos  və kompressor mənbələri yerləşdirilib. İsitmə prosesi nasosun giriş və 

çıxışında xüsusi kranın aşılması və kompressorun giriş-çıxışındakı kranın bağlanması ilə 

tənzimlənir. Soyutma prosesi isə kompressorun giriş-çıxışındakı kranın açlması və nasosun giriş-

çıxışındakı kranin bağlanması ilə nizamlanır. Donmayan işçi agentin  dövr etməsi nəticəsində yol 

örtüyünün istilənməsi və soyudulması baş verir. Məlum ixtiranın çatışmamazlıqları ondan ibarətdir 

ki, konstruksiyası mürəkkəbdir, beləki orada isitmə və soyutma üçün iki müxtəlif işçi agentdən 

istifadə olunur, qrunt tökməsində elektrik enerjisindən istifadə olunduğundan etibarlığı azdır.   

      Bu sahədə texniki həllin təhlili ilə müəyyən edilib ki, yol örtüyünün optimal istilik rejiminin 

saxlanılması bütün dünyada aktualdır və onun həlli üçün müxtəlif variantlar təklif olunur.                                                  

Yeni qurğunun işləməkdə məqsəd daha səmərəli və ekoloji cəhətdən etibarlı, avtomobil yolu 

örtüyünün qış vaxtı buzlaşmasının qarşısını almaq, yayın qızmarında isə onun sərtliyinin 

saxlanmasını təmin etməkdir. Təklif  olunan qurğunun mahiyyəti yol örtüyünün qızdırılması və 

şoyudulması quruluşundadır. Qurğu yol örtüyündə optimal istilik rejimini saxlayan düyündən, yol 

torpaq tökməsində yerləşən aşağı gövdəsi istilik izolyasiyalı plitədən ibarətdir. Yol örtüyünün 
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optimal istilik rejimini saxlayan düyün şəklində tələli Günəş kollektorundan (GK) istifadə olunur. 

Yol geyimindən kənarda istilik mubadiləedicisi, GK-nun işçi agentinin çıxışında yerləşdirilmiş iki 

klapanlı termostat və donmayan maye olan işçi agenti məcburi dövr etdirən mənbə-nasos 

yerləşdirilib.                                                                                              

 Yeni işlənmiş və prototipin texniki həllinin təhlili ğöstərir ki, təklif olunanın həlli prototipdən 

aşağıdakı önəmli əlamətlərə: yol geyiminin optimal temperatur rejiminin saxlanması üçün olan 

düyündən-tələli GK-dan istifadə olunmasına; yol geyimindən kənarda yerləşdirilmiş iki klapanlı 

termostatın və istilik mübadiləedicinin  mövcudluğuna görə fərqlənir. Təklif olunan qurğuda 

istifadə olunan tələli GK-ru, məlum olan və ekoloji etibarlı quruluşdur (5). Bu quruluş 

helioqəbuledici olmaqla, daxilindəki   borularda istilik daşıyıcı dövr edir. GK-ru  yerləşdirilmiş plitə 

bütün tərəflərdən istilik izolyasiyası ilə təmin olunub və yuxarı hissədən xüsusi şüşə ilə 

örtülüb.Buludlu havada və gecə vaxtı GK-nun iş rejimi pozulur-istilik daşiyıcısı soyuyur.Bunun  

qarşısinı almaq üçün GK-ru tələ ilə təchiz olunub. Burada GK-nun gövdəsinin borulararasi hissəsi 

istiliyi akkumulyasiya edən maddə  (bitum, parafin və b.) ilə doldurulur. Eləcədə məlum (6) iki 

klapanlı termostat, özündə avtomatik klapanı əks etdirməklə, istilik mübadiləedicidən və GK-ru 

panelindən keçən mayenin miqdarını nizamlamaqla, iddia olunan ixtirada yol geyiminin istilik 

rejiminin tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulub,yəni qizdırmadan-soyutmağa və ya soyutmadan-

qizdırmağa keçmək üçün təyinatlanıb. İkiklapanlı termostat imkan verir ki, işçi agentin iki 

avtomatik idərəetmə tsikli ilə dövretməsi mümkün olsun. Serazinlə -  neft mumu və  mis tozu ilə 

bərk doldurucu qarışığı olan termostat qapaqlı koromısla ilə birləşən itələyicisi var. Yol geyiminin 

qızdırılması tələb olunduqda,qapaq açiqdır və soyuducu işçi agent istilik mübadiləediciyə daxil 

olmur. Serazin qızdıqda əriyir, onun həcmi böyüyür və itələyicini ştoku hərəkət etdirərək qapaq 

açılır. İşçi agent mayesi istilik mübadiləedicisində böyük dövretmə dairəsi ilə dövr etməyə başlayır. 

Beləliklə, donmayan agentin tələli GK-dan məcburi dövr etdirilməsi nəticəsində yol örtüyünün 

qızması və ya soyuması halı baş verir. Bütün mövcud əlamətlərin məcmusu yeni texniki nəticə 

almağa imkan verir – səmərəliliyin yüksəldilməsi, ekoloji etibarlı quruluş və elektrik qida 

mənbəyindən cüzi asılılıq.    

     Bu sahədə texniki məsələnin həllinin təhlili göstərir ki, işlənmiş qurğunun   (şəkil)  analoqu 

yoxdur.   

 

 

Şəkil.  Təklif olunan quruluşun prinsipial sxemi illüstrasiya olunub. 
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Burada: 1-genişləndirici qab;  2-doldurma boğazlığı;  3-daxiledici giriş boru kəməri; 4- termostat; 

5-soyutma sisteminin girişində və çıxışında mayenin temperatur vericisi; 6-radiatordakı mayenin 

temperatur vericisi; 7- nasos; 8-çıxış üçün boru kəməri; 9-sərinkeş; 10-radiator; 11- tələli GK-nun 

gövdəsi; 12-izolyasiyaedici istilik qatı; 13-hermetikləşdirici ara qatı; 14-şaffav örtük  (şüşə); 15-

bitum və qir qatı;  16-işçi agentin dövr etdiyi borular;                                                                         

     Qurğu aşağıdakı kimi işləyir.                                                                           

     Doldurma boğazlığa 2  işçi agent tökülür və  nasos 7 ilə çıxış üçün boru kəmərindən 8 işçi agenti 

GK-nun bitum qatında  15 yerləşdirilmiş  borularında 16 dövr etdirilir. Soyuducu mayenin 

temperaturuna nəzarət yol geyiminin optimal temperatur rejiminə uyğun olaraq, vericilərdən 5, 6  

alınmış məlumata əsasən icra olunur. Bu rejim isə sərinkeş 9  vasitəsi ilə radiatordan 10 keçən hava 

axınının dəyişmə intensivliyi ilə alınır. İşçi agentin məcburi dövr etdirilməsini nasos 4 təmin edir. 

Sərinkeş və nasosun elektrik qidalandırılması Günəş batareyaları ilə həyata keçirilir. Sistemin 

yuxarı nöqtəsində yerləşdirilmiş genişləndirici qab 1 atmosfer ilə əlaqələndirilib və mayenin həcmi 

azaldıqda (məsələn soyuduqda) tıxacda 2 xarici klapan açılır maye genişləndirici qabdan 1 radiatora 

10 qayıdır. Beləliklə sistemdə daim dövr edən mayenin həcmi dəyişmir və olduğu qədər saxlanılır.  

Yol örtüyünün temperaturu optimaldan aşağı olduqda və onun qızdırılması tələb olunduqda onda 

termostatın 4 aşağı klapanı bağlı olur, işçi agent işıq şuası və ya GK-nun tələsində akkumulyasiya 

olunmuş istiliklə qızdırılır və nasos 7 ilə termostatın 4 açıq olan yuxarı klapanından keçir və nasosa 

7 daxil olur,yəni kiçik dövr etmədə sirkulyasiya edərək yol geyiminin tez qızmasına səbəb olur. Yol 

örtüyü çox qızdığı halda, termostatın 4 yuxarı klapanı bağlı aşağı klapanı isə açıq olur. Bu halda, 

işçi agent radiatora 10 doğru istiqamətləndirilir, orada soyudulur. Çox qızmış mayenin soyutma 

tezliyini artırmaq üçün radiatorun 10 xarici səthindən keçən hava axınının yaradılması lazımdır, 

buda sərinkeş 9 vasitəsi ilə olur. Sonra isə termostatın 4 açıq olan aşağı klapanı ilə borularla işçi 

nasosa 7 daxil olmaqla böyük dövr etmə ilə sirkulyasiya edir və bu proses yol geyiminin 

temperaturunun tələb olunan dərəcəsinə kimi davam edir. Termostat 4, klapanların açılması və ya  

bağlanması qoyulmuş temperatur meyarına uyğun avtomatik icra olunur.  

     Texniki nəticə effektivliyin və etibarlığın yüksəldilməsi və ənənəvi elktrik qida mənbəyindən 

asılı olmamasıdır.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТВОРНОЙ СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ТОПЛИВА В ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

Ключевые слова:органическое топливо, теплотворная способность, продукты 

сгорания, водяной пар, конденсация. 

В установках выработки тепла (тепловых двигателях) систем теплоснабжения в 

качестве источника тепла в основном используются газообразные, жидкие и твердые виды 

органического топлива, при горении которых выделяется огромное количество тепла. К 

твердому топливу относятся уголь, антрацит, древесина, древесный уголь, торф, горящие 

сланцы; к жидкому – нефть, мазут, керосин, бензин, дизельное топливо; к газообразному –

природный газ, газы, получаемые при добыче нефти (попутные газы), доменный газ, 

коксовый газ и др. 

Основными составляющими твердого и жидкого топливаявляются углерод )(C  и 

водород )(H . Топливо также содержит летучую серу )( uS , которая входит в состав 

органических веществ и колчедана. Они составляют горящую часть топлива. Кроме того, 

топливо содержит азот )(N , кислород )(O , золу )( A  и влагу )(W . Состав газового топлива 

состоит из смеси ,H NCO,  CO 222 ,,      nmH CSH ,2 газов. Рабочий состав твердого и жидкого 

топлива указывается в процентах по массе, а состав газообразного топлива - в процентах по 

объему. Все расчеты относятся к 1 кг твердого или жидкого топлива или к 1 нм
3
 (объем, 

приведенный к нормальным условиям) газообразного топлива [1-4].  

Количество выделяемого тепла (теплотворная способность) при полном сгорании 1 кг 

твердого или жидкого или 1 нм
3
 газообразного топлива (далее - единица количества топлива) 

определяется экспериментально в лаборатории или рассчитывается по формулам в 

зависимости от состава топлива.Количество теплоты, выделяемое при полном сгорании 

топлива, охлаждении продуктов сгорания до температуры топлива и конденсации водяного 

пара, образовавшегося при окислении водорода, входящего в состав топлива 

называетсявысшей теплотворной способностью yQ , а количество теплоты, выделяемое при 

полном сгорании топлива без конденсации водяного пара – низшей теплотворной 

способностью
aQ . 

То есть, если водяной пар в продуктах сгорания не конденсируется, то теплота их 

испарения используется неэффективно, другими словами, это тепло переносится продуктами 

сгорания без эффективного использования, и в результате это тепло теряется. В зависимости 

от рабочего состава твердого или жидкого топлива значения низшей и высшей теплотворной 

способности можно рассчитать по следующим формулам (кДж/кг) [3]: 
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iii
u

ii
a )(, WOSHCQ 2551081025338  ,                            (1) 

)(, ii
u

ii
y OSHCQ  51081250338 .                                          (2) 

Низшая и высшая теплотворная способность сухого газового топлива могут быть 

рассчитаны по следующим формулам (кДж/нм
3
) [3]: 

 10483624 1190915640358 HCHCHCCHQa
 

SHH,CO,HC 22125 234510751261465  ,                               (3) 

 10483624 1285995700398 HCHCHCCHQy  

SHH,CO,HC 22125 257512751261575  .                                (4) 

При теоретическом определении высшей теплотворной способности топлива 

предполагается, что водяной пар в продуктах сгорания теоретически полностью 

конденсируется. Это практически невозможно, потому что при охлаждении продуктов 

сгорания даже до очень низкой температуры водяной пар в составе газа имеет определенную 

плотность, т.е. полностью конденсировать водяной пар в продуктах сгорания не 

представляется возможным, в результате чего расчитанную формулами (2) и (4) высшую 

теплотворную способность невозможно использовать в полной мере. 

Разница междувысшей и низшей теплотворной способностью топлива (кДж/кг или 

кДж/нм
3
) [2-4]: 

ay QQQ  .                                                                                    (5) 

Поскольку при использовании тепла продуктов сгорания невозможно полностью 

конденсировать водяной пар в теплогенерирующих установках, то в этом случае 

теплотворная способность топлива в процессе неполной конденсации ( y.nQ , кДж/кг или 

кДж/нм
3
) определяется по следующей формуле: 

OH

OHOH

m

mm
QQQ

2

22




 ay.n   ,                                                         (6) 

где OH
m

2
  - начальная масса водяного пара в продуктах сгорания, относящаяся к единице 

количества топлива на выходе из теплогенераторной установки в случае полного сгорания с 

фактическим количеством воздуха;  

OH
m

2
 - конечная масса сухого насыщенного водяного пара, остающегося в продуктах 

сгорания после конденсации и отделения части водяного пара в продуктах сгорания, 

относящегося к единице количества топлива на выходе из теплогенераторной установки в 

случае полного сгорания с фактическим количеством воздуха. 

Если водяной пар, содержащийся в продуктах сгорания теплогенераторных установок 
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(утилизируемые отработанные газы тепловых машин) не конденсируется, то 

удовлетворяется равенство OHOH
mm

22
 , а значение низшей теплотворной способности (

ay.n QQ  ) получают по формуле (6). Если теоретически предположить полную конденсацию 

водяного пара в продуктах сгорания, то удовлетворяется равенство 0
2


OH

m , а значение 

высшей теплотворной способности получают по формуле (6). Как отмечалось выше, 

невозможно полностью конденсировать водяной пар в продуктах сгорания за счет снижения 

температуры. В связи с этим, ниже приводится методика расчета теплотворной способности 

путем определения начальных количеств продуктов сгорания и водяного пара в них, а также 

количества водяного пара при неполной конденсации. 

Фактическая масса водяного пара в продуктах сгорания топлива может быть 

определена следующим образом (кг/кг или кг/нм
3
): 

  b
h 

OHOHOH
VVm

222

0
,                                                               (7) 

где 0

2OHV - теоретический объем водяного пара в продуктах сгорания при горении с 

теоретическим количеством воздуха (при нормальных условиях) (нм
3
/кг или нм

3
/нм

3
);  

h
OHV

2
 - объем водяного пара (нм

3
/кг или нм

3
/нм

3
) в количестве избыточного воздуха (

0
ç.q

0 )1( VVVV  h ), выделяемого на сжигание топлива; 

b  - плотность водяного пара (кг/нм
3
). 

Масса водяного пара (кг/кг или кг/нм
3
) в избыточном воздухе ( V ) в составе газов, 

выбрасываемых теплогенераторными установками: 

 
1000

1 0
ç.q

2

h


dV
m

OH
,                                                               (8) 

где, h , d - плотность воздуха (кг/нм
3
) и влагоемкость (г/кг), при расчете принимаются

10d  г/кг и 2931,h кг/нм
3
. 

Теоретический объем воздуха (нм
3
/кг), необходимый для полного сжигания 1 кг 

твердого или жидкого топлива, определяется следующим образом [1-4]: 

  iii
u

i ,,,, OHSCV 0333026503750088900  .                                (9) 

Теоретический объем воздуха (нм
3
/нм

3
), необходимый для полного сжигания 1 нм

3
 

сухого газового топлива, определяется следующим образом [1-4]: 


















  222

0

4
5,15,05,00476,0 OHC

n
mSHHCOV nm .   (10) 

На практике для полного сгорания топлива подается больше воздуха, чем теоретически 

рассчитано. Количество воздуха, подаваемого для полного сгорания, называется 
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фактическим количеством воздуха ( hV ) и определяется следующим образом: 

0
oc

h VV  ,                                                                                    (11) 

где оъ  - коэффициент избытка воздуха в топке теплогенераторной установки. 

Теоретический объем водяного пара в продуктах сгорания 1 кг твердого или жидкого 

топлива составляет нм
3
/кг [2]: 

00 016,00124,0111,0
2

VWHV OH  ii .                                          (12) 

Теоретический объем водяного пара в продуктах сгорания 1 нм
3
 сухого газового 

топлива составляет нм
3
/нм

3
 [2]: 

0
22

0 016,0
2

01,0
2

VHC
n

SHHV nmOH 







  .                               (13) 

Фактический объем водяного пара в продуктах сгорания составляет нм
3
/кг [2]: 

0
ç.q

0 1016,0
22

VVV OHOH
)(  .                                                     (14) 

Таким образом, фактическая масса водяного пара в продуктах сгорания топлива может 

быть определена следующим образом (кг/кг или кг/нм
3
): 

b
22


OHOH

Vm ,                                                                            (15) 

Часть водяного пара в продуктах сгорания может конденсироваться и отделяться при 

условии, что если температура продуктов сгорания ниже, чем температура насыщения (td) 

водяного пара, соответствующая парциальному давлению водяного пара. После того, как 

часть водяного пара в продуктах сгорания, теплота которых используется в 

теплогенераторных установках, конденсируется и отделяется от него, конечная масса сухого 

насыщенного водяного пара, содержащегося в продуктах сгорания, пропорциональна 

плотности насыщенного водяного пара, соответствующей рассматриваемой температуре: 

bq   ç

2
Vm

OH
,                                                                              (16) 

где 
ç

qV - фактический объем продуктов сгорания на 1 кг жидкого или твердого топлива или 1 

нм
3
 газообразного топлива на выходе из теплогенераторной установки;

b - плотность сухого 

насыщенного водяного пара, остающегося в продуктах сгорания после конденсации части 

водяного пара в продуктах сгорания (кг/нм
3
), и определяется следующим образом:  

bb /1 v  ,                                                                                       (17) 

где 
bv  - удельный объем сухого насыщенного водяного пара, остающегося в продуктах 

сгорания после конденсации и отделения части водяного пара в продуктах сгорания (кг/нм
3
), 

и определяется из уравнения состояния реальных газов или из таблицы сухого насыщенного 

пара. 
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Начальное парциальное давление водяного пара в продуктах сгорания [2]: 

ç
qV

V
pp

OH

OH
2

2
 ,                                                                                  (18) 

где p  - давление дымовых газов, бар. 

Фактический объем продуктов сгорания, выделяющихся при полном сгорании с 

фактическим количеством воздуха, также можно определить по следующей формуле (нм
3
/кг 

или нм
3
/нм

3
): 

0
ç.q

0
ç.q )1α(

222
VVVVV NOHRO  .                                           (19) 

Теоретический объем трехатомных сухих газов и азота в продуктах сгорания при 

полном сгорании твердого и жидкого топлива (нм
3
/кг) [2]: 

),(, i
u

i SCVVV SOCORO 375001870
222

 ,                                 (20) 

iN,V,VN 0080790 00

2
 .                                                                 (21) 

Теоретический объем (нм
3
/нм

3
) трехатомного сухого газа и азота при полном сгорании 

1 нм
3
 сухого газового топлива определяется следующим образом [2]: 

  nmRO
HmCSHCOCOV 2201,0

2
,                                     (22) 

100
79,0 200

2

N
VVN  .                                                                       (23) 

Согласно известным составам газообразного и жидкого топлива [1-4], теоретические 

объемы воздуха для горения топлива, водяного пара и продуктов сгорания, значения низшей 

и высшей теплотворной способности теплоемкости рассчитывались по приведенным выше 

формулам, а их результаты приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Наименование 

Составихарактеристикагазообразноготоплива 

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 CO2 H2 

нм
3
/нм

3
  кДж/нм

3
 

0V  
0

2OHV  0
qV  aQ  yQ  

Гарадаг 93,9 3,1 1,1 0,3 0,1 1,3 0,2 - 9,85 2,19 11,04 37110 41180 

Метан 100 - - - - - - - 9,52 2,15 10,67 35800 39800 

Пропан - - 100 - - - - - 23,80 4,38 26,20 91500 99500 

Водород  - - - - - - - 100 2,38 1,04 2,92 10750 12750 

 



 

 

207 
 

Таблица 2 

Наименование 

Состав и характеристика жидкого топлива 

iS  iC  iH  
iO  iN  iA  

iW  

нм
3
/кг кДж/кг 

0V  
0

2OHV  0
qV  aQ  yQ  

Мазут 1,4 83,8 11,2 0,5 - 0,1 3 10,45 1,45 11,28 39827 42422 

Дизель 0,3 86,3 13,3 0,1 - - - 11,20 1,62 12,12 42823 45816 

Керосин 0,2 86 13,7 0,1 - - - 11,28 1,7 12,22 43121 46204 

Бензин 0,05 85 14,9 0,05 - - - 11,51 1,84 12,52 44003 47355 

 

После определения фактического объема продуктов сгорания, полученных при 

сгорании единицы топлива, а также фактической массы, плотности и удельного объема 

водяного пара в нем определяется парциальное давление водяного пара в продуктах 

сгорания. Давление насыщения сухого насыщенного водяного пара в зависимости от 

температуры продуктов сгорания, удельный объем и плотность определяются 

соответственно. 

Если давление насыщения сухого насыщенного водяного пара в соответствии с 

температурой продуктов сгорания меньше парциального давления водяного пара в 

продуктах сгорания, то водяной пар находитсяв состоянии нагрева и переносится 

продуктами сгорания без конденсации. При этом не используется скрытая теплота испарения 

водяного пара в продуктах сгорания, т.е. используется низшая теплотворная способность 

топлива. Если давление насыщения сухого насыщенного водяного пара в соответствии с 

температурой продуктов сгорания больше, чем парциальное давление водяного пара в 

продуктах сгорания, водяной пар находится в виде влажного пара, конденсированная часть 

которого теоретически отделена от газа, а остальная часть переносится продуктами сгорания 

в виде сухого насыщенного пара с удельным объемом и плотностью, соответственно 

давлению насыщения.В этом случае высшая теплотворная способность топлива 

используется частично. Разработана компьютерная программа для определения методики 

расчета теплотворной способности соответственно рассматриваемому случаю. Расчетные 

значения фактической теплотворной способности для газового и жидкого топлива в 

зависимости от значения коэффициента избытка воздуха и температуры выхлопных газов, 

приведены в таблицах 3-10. 



 

 

208 
 

Таблица 3 

α td 

Температура продуктов сгорания метана, t, °C 

30 35 40 45 50 55 

1,0 59,9 38879 38598 38247 37813 37279 36630 

1,1 58,1 38807 38504 38126 37658 37084 36384 

1,2 56,6 38737 38413 38008 37507 36892 36142 

1,3 55,2 38668 38323 37892 37358 36703 35905 

 

Таблица 4 

α td 
Температура продуктов сгорания пропана, t,  °C 

30 35 40 45 50 55 

1,0 55,9 97305 96635 95799 94764 93493 91946 

1,1 54,2 97134 96412 95511 94395 93026 91500 

1,2 52,7 96967 96195 95230 94035 92569 91500 

1,3 51,3 96803 95981 94954 93682 92122 91500 

 

Таблица 5 

α td 
Температура продуктов сгорания водорода, t, °C 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 

1,0 72,6 12480 12397 12294 12166 12010 11819 11589 11313 10984 

1,1 70,9 12460 12371 12260 12123 11955 11751 11503 11207 10854 

1,2 69,2 12440 12345 12227 12081 11901 11683 11419 11102 10750 

1,3 67,8 12420 12320 12194 12040 11848 11616 11335 10999 10750 
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Таблица 6 

α td 
Температура продуктов сгорания Гарадагского газа, t,  °C 

30 35 40 45 50 55 

1,0 59,5 40229 39940 39578 39129 38580 37910 

1,1 57,8 40156 39843 39453 38970 38378 37656 

1,2 56,3 40083 39749 39331 38814 38180 37407 

1,3 54,9 40012 39656 39211 38661 37985 37110 

 

Таблица 7 

α td 
Температура продуктов сгорания дизельного топлива, t, °C 

30 35 40 45 50 

1,0 51,7 44822 44519 44140 43672 43097 

1,1 50,1 44745 44419 44011 43507 42887 

1,2 48,6 44671 44322 43886 43346 42824 

1,3 47,3 44598 44226 43763 43189 42824 

 

Таблица 8 

α td 
Температура продуктов сгорания керосина, t,  °C 

30 35 40 45 50 

1,0 52,1 45198 44892 44509 44034 43453 

1,1 50,5 45121 44790 44378 43867 43240 

1,2 49,0 45045 44692 44250 43704 43121 

1,3 47,7 44971 44595 44126 43545 43121 
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Таблица 9 

α td 
Температура продуктов сгорания бензина, t,  °C 

30 35 40 45 50 

1,0 53,2 46315 45998 45602 45111 44509 

1,1 51,5 46234 45893 45466 44938 44289 

1,2 50,1 46156 45790 45333 44768 44074 

1,3 48,7 46079 45690 45204 44603 44003 

 

Таблица 10 

α td 
Температура продуктов сгорания мазута, t,  °C 

30 35 40 45 50 

1,0 54,7 42438 42199 41901 41533 41080 

1,1 53,1 42378 42121 41801 41404 40917 

1,2 51,7 42320 42045 41703 41278 40758 

1,3 50,3 42263 41971 41607 41155 40602 

 

Температура росы для газообразного водорода составляет 68–73 °C, для других газов 

51–60 °C и 47–53 °C для жидкого топлива. Для конденсации части водяного пара в продуктах 

сгорания, их необходимо охладить больше указанных значений. При снижении температуры 

продуктов сгорания до 40 °C, для газообразного водорода конденсируется 75%, для других 

газов 55–60%, для жидкого топлива 30–45% водяного пара, находящегося в его составе. 

Увеличение значения коэффициента избытка воздуха увеличивает объем продуктов 

сгорания, что приводит к снижению парциального давления водяного пара в продуктах 

сгорания и, соответственно, уменьшению конденсационного содержания водяного пара. 

Результаты расчетов показывают, что при температуре продуктов сгорания 40 °С, в 

результате увеличения коэффициента избытка воздуха на 0,1, значение фактической 

теплотворной способности снижается на 3-5% для газообразного топлива и на 4% для 

жидкого топлива. В связи с этим полное сгорание топлива должно осуществляться при 

минимально возможном значении коэффициента избытка воздуха. 

При использовании низшей теплотворной способности топлива целесообразно 

рассчитывать фактическую тепловую мощность, так как коэффициент полезного действия 

энергетических устройств принимается по низшей теплотворной способности, а высшая 

теплотворная способность топлива используется частично. При определении КПД 

энергетических устройств в случае частичного использования высшей теплотворной 
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способности топлива, при учете низней теплотворной способности, несмотря на известные 

потери энергии, значение КПД в некоторых случаях может быть более 100%. Это не 

соответствует закону сохранения  и преобразования энергии и законам термодинамики. 
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İstilik generasiya qurğularında üzvi yanacağın istiliktörətmə qabiliyyətindən istifadə  

XÜLASƏ 

Aşağı və yuxarı istiliktörətmə qəbiliyyətləri üzvi yanacaqların əsas xarakteristikalarından 

biridir. İstilik generasiya qurğularında korroziyaya davamlı konstruktiv materiallardan istifadə 

etməklə yanacağın yanmasından alınan yanma məhsullarının istiliyindən çox istifadə etdikə onların 

şeh temperaturundan aşağı soyuması nəticəsində onun tərkibindəki su buxarları kondensatlaşır. Bu 

halda yanacağın yuxarı istiliktörətmə qabiliyyətindən qismən istifadə olunur. Məqalədə 

yanacaqların lazımi xarakteristikaları verilmiş, baxılan hala uyğun istiktörətmə qabiliyyətinin 

müəyyən edilmə metodikası işlənilmiş, kompüter hesablama proqramı tərtib edilmişdir. İstiliyindən 

istifadə edilmiş qazların temperaturundan asılı olaraq qaz və maye yanacaqlar üçün faktiki 

istiliktörətmə qəbiliyyətlərinin qiymətləri cədvəllərdə verilmişdir.  

 

Использование теплотворнойспособности органическоготоплива в теплогенераторных 

установках 

РЕЗЮМЕ 

Одними из основныххарактеристикорганическоготоплива являются низшая и 

высшаятеплотворныеспособности. С использованием коррозионно-

стойкихконструкционных материалов в теплогенераторных установках, при большем 

использовании тепла продуктов сгорания с охлаждением их ниже температуры 

росыводяного пара, часть водяного пара конденсируется. В этом случае 

частичноиспользуетсявысшая теплотворнаяспособностьтоплива.В статье приведены 

необходимыехарактеристики топлива, разработана методика для определения 

теплотворнойспособности топлива, составлена компьютерная расчетная программа. В 

таблицах приведены фактические значения теплотворной способности в зависимости от 

температуры продуктов сгорания топлива.  
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On the question of the use of the calorific value of fossil fuels in thermal generation plants 

SUMMARY 

One of the main characteristics of the organic fuels is lower and higher calorific value. With 

the use of corrosion-resistant structural material in the heat-generating installations in an increased 

use of heat from the cooling of the combustion products below their dew point temperature of water 

vapor, the water vapor condenses. In this case, the upper part is used calorific value of the fuel. The 

article presents the essential characteristics of the fuel, the methods for determining the calorific 

value of the fuel is made computer calculation program. The tables show the actual calorific value 

depending on the temperature of the combustion products. 
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FEATURES OF MOTIVATION AND ENCOURAGEMENT IN BUILDING 

ORGANIZATIONS 

 

Abstract 

The article is devoted to the clarification of features of motivation and encouragement in building 

organizations. Author focuses on specific features of building sector, which leads to the different 

approaches to human resource management in modern building companies. There are analyzed 

factors determining human resource management in building sector and motivational mechanism in 

these types of organizations. The principles of effective motivational approaches to human resource 

management in construction companies have been clarified, taking into account the specifics of the 
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construction industry, which underlie the mechanism of motivation to work through rewards. The 

author comes to the conclusion that the effective development of a social worker requires an 

individual approach to him, taking into account the needs and responsibilities of a particular person. 

 

Keywords: motivation, employee recognition, encouragement, employees, human resource 

management, building organization, building sector. 

 

Açar sözlər: motivasiya, işçilərin tanınması, həvəsləndirmə, işçilər, insan resurslarının idarə 

edilməsi, tikinti təşkilatı, tikinti sektoru. 

 

Ключевые слова: мотивация, признание сотрудников, поощрение, сотрудники, управление 

персоналом, строительная организация, строительный сектор. 

 

Introduction. 

The role of motivation and encouragement can not be overestimated. Motivation provides a higher 

degree of employee engagement. When employees are highly motivated to work, they tend to put 

their best effort into completing their assigned tasks, and he has a lot more interest in the success of 

your business. This idea can be applied to construction sector as well. The mechanism of human 

resource management in modern building organizations is based on a particular concept, as well as 

on the approaches to mechanism formation of its realization in concrete terms of building 

organizations’ performance. 

Problem statement. 

Taking into account the specificity of the sector, human resource management in building 

companies is under a number of factors (Figure 1) [1, 2]. 
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Fig. 1. Factors influencing human resource management in building organizations. 

 

Despite the large number of works related to employee development, this problem could not be 

considered as solved in terms of theory and practice. In practice, the challenge of development, 

motivation and employee recognition in modern building organizations is extremely rare. At the 

same time, human resource development, according to the author, is possible under the following 

factors: 

a prerequisite for development is employees’ motivation to development; 

an essential element that can provide the impetus for self-development is the in-service training; 

intrinsic need in development should be supported by necessary conditions’ creation and by 

prospects for the use of creative effort; 

incentive development system creation is a task not only of personnel department, but of entire  

corporate governance; 

human resource development tools (due to motivation and encouragement) are consistent with 

business strategy development of building organization. 

Accordingly, human resource development can be considered as organizational leadership 

management in building sector aimed at identification, motivation of personal fulfilment of 

employees in terms of creativity, encouragement of its manifestation in strategic goals’ 

implementation of the organization. 

Factors 

Human resource management in building organizations 
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The management plan is the key point in human resource management, as well as encouragement 

for achieved planned performance. 

The business performance of building organization is expressed in different forms: industrial, 

social, economic, educational and psychological at the same time. The business performance 

appropriate for organization in general is advisable to put in one group – first-order business 

performance. The business performance, the achievement of which is necessary for employees – 

second-order business performance. 

Since the term "employee" means not an abstraction, but concrete people, whose development is 

beneficial for organization, the best result in this area is achieved only by high motivation. Almost 

all negative aspects of organization can potentially affect employees’ satisfaction, which, in turn, 

affect motivation. 

In a market economy, building companies must pay particular attention to socio-economic factors 

of employee performance, as it affects team performance and competitiveness of a building 

company in the market. Motivation plays an important role here as a basis of any human behavior 

and his or her efforts to achieve the goals of the organization. 

Motivation includes a number of components [3, 4]: motivation of employment, that is, it encourage 

employees to effective labor, provides the necessary compensation and satisfies personal needs; 

motivation of stable and productive employment; motivation of employees’ competitiveness; 

motivation of production facilities’ owning; motivation of selecting a new job, etc. 

The encouragement is an area of practical activity related directly to interests’ implementation of 

economic entities, employees’ interaction with providers of work, strengthening mechanisms of 

labor activity. Consequently, it must be considered as one of the leading components of social and 

labor relations [5]. In motivation management in building organizations, it must be taken into 

account that people with the greatest motivation to work are more productive regardless of their 

abilities or skills [6]. 

In building sector, both motivation and encouragement help to increase labor productivity. 

However, the important difference that the encouragement is based on external forces, and 

motivation – internal. The impact of various factors (or motivators) is determined by personal needs 

and values, and employee recognition involves the use of methods by organizational leadership of a 

building company based on conditions’ creation of team employment, as well as personal needs. 

The encouragement can be positive or negative. Motivation is usually directed to the achievement 

of personal needs and goal of positive nature. The motives effect until the person does not meet his 

or her requirements in terms of encouragement; it can be extended or canceled by the organizational 

leadership. 

The mechanism of motivation to work is predetermined by the system of interests and 

encouragements. The motivational aspect of labor management is widely used in developed world 

market economy [7]. 

The main components of this mechanism are [8]: 

wage system improvement, providing opportunities for employees to participate in receiving a share 

of profits of organization; 

labor management improvement, which includes setting goals, expansion of job functions, job 

enrichment, production rotation, the use of flexible schedules, improving conditions of 

employment. 

The content of motivation system of human resources in building companies can be disclosed 

through a set of interrelated activities that motivate and encourage certain employee or work force 
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of a building company as a whole, in achievement of individual and common goals of the 

enterprise. 

The managers should know the factors of motivation to encourage their employees to work better, 

faster, more efficiently and with great enthusiasm. Such factors can be divided into four groups: 

contributing to satisfaction of various kinds of material needs, without which a person cannot 

survive physically (economic); 

contributing to social needs – self-expression, recognition, approval and participation (social); 

satisfying the needs in labor content (organizational); 

contributing to meeting personal and aesthetic requirements, namely, individual, inherent to a 

certain person (psychological). 

Partially, the employee are motivated by the need in earning for life, and partially – by the human 

need to enjoy his or her job, to feel safety due to getting made in a certain position, to feel 

colleagues’ respect. The first motive can be met by means of a system of remuneration in the 

organization (pay level, career advancement opportunities, work purpose, etc.). 

The organizational leadership can use any factors of influence as encouragement that match the 

motives of activity: material remuneration, modular (flexible) form of job engineering, bonus 

payment according to performance. All together, they form a group of motives that act as direct 

encourage factors in specific situations and determine the line of employees’ behavior. In order to 

make the motivational approach to human resource management in building companies more 

effective, it is important to ensure the compliance with the following principles (Figure 2). 
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Fig. 2. Principles of effective impact of motivational approaches to human resource management in 

building organizations. 

 

These principles’ formation of effective influence of motivational approaches in human resource 

management in building companies takes into account the specifics of their activities. It is the basis 

of the mechanism of motivation to labor by a system of encouragements and is of interest for world 

science development, it determines the contribution of this article to scientific knowledge growth in 

world science in the field of research on a particular sphere of production – building sector. 

The system of labor encouragement is the main factor of motivation. In the broadest sense, it covers 

all methods of motivation, influence, remuneration used in management, in particular the 

administrative, economic (material), socio-regulatory. In the post-Soviet states peculiar to outdated 

methods of managing, employees’ allocation for the state economy (regardless of the place of work) 

is gradually replaced by a choice of the place of work in organizations (including building) based on 

the non-state ownership. This extends the opportunity to select the line of economic behavior, to use 

methods of encouragement for labor motivation. The main ones are: 

traditional methods of material encouragements, which are still used in Scanlon plan, Rakker 

system, Improsheyr system and many others; 

Factors 

Human resource management in building organizations 
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methods of individual job enrichment, which actively promote employees’ work activities by means 

of mechanisms that address the need for respect, social needs related to providing employees more 

difficult, demanding job; 

objective methods, the essence of which is to use the desired targets, the achievement of which 

promotes certain labor behavior; 

methods of partnership (participatory) related to the participation of employees in control 

production and people management. 

The role of individual measures of material and moral employee recognition to high performance is 

also important: setting remuneration levels, wage rates, bonuses, premiums, increasing skill 

category, complex and responsible assignment, training trips. 

The motivation of employees to effective labor is one of the main points in building organizations 

management. It complements administrative management, consisting in planned targets’ 

development and implementation, as well as job descriptions, methodology guidelines, orders, 

instructions. It also represents an indirect control of high performance achievement by means of 

specific forms and methods to ensure the material and moral interest of employees [9]. 

The personnel motivation is an important part of human resource management system in the 

organization. The properly designed system of motivations cannot only achieve human potential in 

meeting his or her goal, but also in labor by satisfaction of his or her needs; it provides a safe 

working environment in a building company. Because the object of motivation are employees of 

different (high, middle and low) levels of management, it is necessary to take into account the 

differences in their motivation to production management activity. The directors, heads of 

enterprises and organizations, based on their competences and relative absence of centralized 

control have specific needs and interests, which determine the motives of their activity. At the same 

time, the line managers and specialists consider, in addition to advance of wages, career 

development, expansion of participation in management and decision-making, obtaining freedom in 

organizing and expansion of creativity elements in labor as determinative. 

Still, the main motivational factors today are the level of wages and career opportunities. Financial 

motivation is the most obvious way to reward employees. It is a system of material 

encouragements, the purpose of which is to ensure the ratio of wages with the quantity and quality 

of job done. The desire of man to improve his or her well-being determines the need to increase the 

labor input and, consequently, increase the number, quality and productivity of labor. Particularly 

urgent is the problem of material encouragements for market economy countries, such as Ukraine. 

This is due to at least two factors: low income, deformations in their structure and differentiation; 

the need in new forms and methods (in terms of content) of material encouragements in economy. 

Among the non-material encouragements, the first place takes social package with mandatory 

health insurance, participation in training, commuted rations, payment of transportation charges and 

mobile communications. 

The main effect is achieved by a non-material motivation – increase in level of loyalty and 

commitment of employees in the company. Non-material employee recognition in the organization, 

in particular, is aimed at satisfying the motive of preserving their social status in the work collective 

by: 

allocation of his working space or official capacity; social status improvement in the work 

collective (as a result of their higher responsible positions); 

strengthen employee interest in mastering new knowledge, skills and abilities; 

increased interest in professional interaction with professionals, both in the organization and 

beyond. 
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An effective way to improve labor motivation is the motivation by free time or modular system of 

compensation with free time. The feature of motivation by free time is that the differences of 

employee’ loads, which are caused by labor at different times of day and days of a week, are 

compensated by providing free time, but not allowances, as it is in traditional system. The use of 

flexible forms of employment (reduced working hours, increased holidays, job flexibility, granting 

time, etc.) allows employees of a building company to choose between work time and leisure time 

activities. 

The moral methods of motivation include recognition of merit (private and public). The essence of 

personal recognition is that employees, who were positively named in the results of the organization 

and in top management report (or personally), get the right to sign documents, in development of 

which they participated, they are also personally congratulated by administration on holidays or 

family dates. 

 

Discussions 

Until recently, there were the predominant (in many enterprises, in particular – in CIS, are still 

used) approaches based on technocracy that ignores the identity of employee. The modern 

conceptual approaches in the world science in the contrast to technocracy are based on human 

relations and consider a person as a valuable resource of the enterprise, the functions that are 

associated with human resource management – as main management challenges. This conceptual 

interpretation of the role and place of human resource management is important for modern science 

and human resource management practices’ development. This concept shows a generalized 

representation of man's place in the organization and includes methodology development, system 

formation and methods’ development of human resource management. 

In the framework of human relations, the priority of modern management does not provide a 

common approach to motivation and encouragement to productive labor. The accounting of 

employees’ personal traits, interests and the realization of the principle of "employee involvement" 

are mandatory elements of workforce policies, which requires creativity approach. 

The study provides an opportunity to present its results as a theoretical generalization of knowledge 

settled in modern world scientific community. It suggests the need to consider motivation and 

employee recognition for labor activity in the building company as the most important factor in 

work performance improvement. It is important to take into account the features of building sector, 

which cause the specifics of human resource management in modern building companies that are 

considered in the article. 

Since the driving motivation of labor activity in building sector now are material motives, then, 

accordingly, the employees of a building company are interested in employment in those building 

companies, which offer the highest payment for work. Maintaining wages at a high level, the 

growth of its share in total expenditures of building production encourages the organizational 

leadership to improve construction productivity, to develop a new business strategy of building 

organization. 

To form a proper attitude to work, it is necessary to create conditions of employment, under which 

the employees of building companies would perceive their labor as conscious activity, necessary for 

appropriate material support of themselves and their families, as a source of self-improvement, as a 

basis for professional and career development. The system of motivations should develop a sense of 

belonging to a particular building company. This motivation to labor is determined by a system of 

employees’ qualitative indicators, conditions of employment and applicable encouragements. 
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The development of a system of motivations with active science-based tools allows increasing 

human resource performance, sales, production and customer service, eliminating extra hard costs 

of the building company. 

Motivation in a building company can be interpreted and analyzed in two ways: 

as a management function, which is a motivation to labor; 

as an encourage force to activity which is an enabler of a broader concept of "motive", which 

includes all the components of intrinsic motivation to labor (needs, interests, values, instincts, 

impulses, emotions, ideals). 

The author believes it is important to focus precisely on the second option. In this context, the main 

functions of employees’ motives of professional activities in the building company requires a clear 

definition and accounting in the structure of motivational system, which is based on principles 

developed in practice. 

Thus, the development of a conceptual system of motivation in the organization is both economic 

problem (effective system can improve the economic performance of the organization, meet the 

economic needs of its employees) or mental problem (development requires considering ideals, 

aspirations, needs in achievements and updating). 

The employees’ performance and ability to deliver good results is due to individual capabilities and 

personal interests, as well as their awareness of their own role in team force. Therefore, labor 

motivation of human resources in building organization can be effective under application of 

modern forms and methods of material employee recognition by taking into account the specifics of 

building sector (which is not considered by other authors). Wherein, value increase of labor and 

status motives does not mean reducing role of material encouragements. They are an important 

factor in building sector (based on the skill level and primary motivations to labor) able to improve 

the labor activity and contribute to high performance of individual and team activities. 

The study aims to summarize the features of human resource management in building companies 

and gives a specific result important for science – conceptual principles of the system of 

motivations and encouragement by taking into account the specificity of building sector underlying 

the mechanism improvement of encouragement in building companies. This determines the role of 

this study in scientific knowledge growth in the world science. 

 

Conclusions 

The paper determined and substantiated the need to consider a human as a valuable resource of the 

organization (according to the latest management concepts) and functions related to human resource 

management – as main management challenges. There is determined aspect of human resource 

development as a main driving force behind improving the human resource management system. 

The human resource development controlling is considered as organizational leadership activity of a 

building company aimed at identification, motivation and personal fulfilment of employees in terms 

of creativity, encouragement of its manifestation in strategic goals’ implementation of the 

organization. This makes it possible to provide encouragements by the management entity, which 

can be any factors of influence in compliance with motives: material remuneration, modular 

(flexible) form job engineering, bonus payment according to performance. 

The encouragements form motives in the framework of mechanism of motivation to productive 

labor, which play the role of direct encourage factors in specific situations and determine the line of 

employees’ behavior. The basis of this mechanism is in the principles of effective impact of 

motivational approaches to human resource management in building organizations analyzed in the 

study by taking into account features of building sector. 
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 We believe that, in addition to standard economic methods of motivation, the organizational 

leadership has to create optimal and acceptable conditions of employment and recreation for 

employees, employees interaction of one or various levels of management, favorable conditions for 

employees’ self-realization and moral satisfaction. The employees’ social development in a team is 

very important in terms of performance. However, to make it possible, there is a need in individual 

approach to each person, taking into account his or her particular needs and desires. 

The prospects for further research, in our opinion, are in identifying usage patterns of specific tools 

of motivation in building organization and their reflection on performance of this organization. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ENTREPRENEURIAL 

INSTITUTIONS BASED ON INNOVATIONS IN THE TRANSPORT SECTOR OF 

AZERBAIJAN 

 

AZƏRBAYCANIN NƏQLİYYAT SEKTORUNDA İNNOVASİYALARA ƏSASLANAN 

RƏQABƏTLİ SAHİBKARLIQ İNSTİTUTLARININ İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  

ИНСТИТУТОВНА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙВ ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

 

Abstract: The transportation has a huge role as a significant inrfrastructure to maintain the 

stability of the national economy, to strengthen the defence industry and to meet the increasing 

demand of the citizens for transport. In this regard, the annual dymanics of the newly-created value-

added, gross profit, fixed assets, capital investments, cargo and passenger transports in the transport 

sector of the country are analyzed. Development trends of the transport sector in the Republic of 

Azerbaijan was studied and positive tendencies that resulted from the fundamental reforms carried 

out by the government were looked upon. In the paper, the authors revealed the factors that 

facilitate an innovative development of the sector by improving business and market institutions. 

In the end, the authors make analyses in order to identify  the factors that affect the profit and 

their level to more efficiently organize the actions aimed to increase the profit in the transport sector 

through the correlation-regression method.  

Keywords: innovative factors, transport infrastructure, international transport corridors, 

national economic development, transport system 

Xülasə: Nəqliyyat ölkənin milli iqtisadiyyatın stabil fəaliyyətinin təşkili, müdafiə sahəsinin 

gücləndirilməsi və əhalinin nəqliyyata olan artan tələbatının ödənilməsi  məqsədilə vacib 
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infrastruktur kimi əhəmiyyətli rola sahibdir. Bu baxımdan məqalədə ölkənin nəqliyyat sektorunda 

yeni yaradılmış əlavə dəyər, ümumi mənfəət, əsas fondlar, kapital qoyuluşları,yük və sərnişin 

daşınmalarının illər üzrə dinamikası təhlil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat 

sektorunun inkişaf tendensiyaları araşdırılmış, bu sahədə aparılmış fundamental islahatlar 

nəticəsində meydana çıxan müsbətmeyllər təhlil edilmişdir. Müəlliflər, məqalədə nəqliyyat 

sektorunda sahibkarlıq və bazar (rəqabətlik) institutlarının təkmilləşdirilməsi yolu ilə bu sektorun 

innovativ inkişafına şərait yaradan amilləri üzə çıxarmışdırlar. 

Yekunda müəlliflər ölkədə nəqliyyat sektorunda səmərəli fəaliyyətin təşkil edilərək mənfəətin 

artırılması məqsədilə, mənfəətə təsir edən amilləri və onların təsir səviyyəsini təyin etmək üşün 

korrelyasiya-reqresiya üsulundan istifadə etməklə təhlil aparmışlar 

Açar sözlər: İnnovativ amillər,nəqliyyat infrastrukturları,beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri,milli 

iqtisadi inkişaf, nəqliyyat sistemi. 

Резюме: Транспорт играет важную роль в качестве важной инфраструктуры для 

организации стабильной работы национальной экономики, укрепления оборонного сектора и 

удовлетворения растущих потребностей населения в транспорте.В связи с этим в статье 

анализируется динамика вновь созданной добавленной стоимости в транспортном секторе 

страны, валовой прибыли, основных фондов, капитальных вложений, грузовых и 

пассажирских перевозок по годам. 

Были изучены тенденции развития транспортного сектора Азербайджанской 

Республики, проанализированы положительные тенденции, возникшие в результате 

кардинальных реформ в этой сфере.В статье авторы выделяют факторы, создающие условия 

для инновационного развития транспортного сектора за счет совершенствования 

предпринимательства и рыночных (конкурентных) институтов. 

В заключение авторы проанализировали факторы, влияющие на прибыль, и их 

корреляционно-регрессионный метод с целью увеличения прибыли за счет организации 

эффективной деятельности в транспортном секторе страны. 

Ключевые слова:Инновационные факторы, транспортная инфраструктура, 

международные транспортные коридоры, национальное экономическое развитие, 

транспортная система. 

 

1.Introduction 

The development of market relations in transport, which is one of the main sectors of the 

national economy, can be achieved by regulating this area aimed to establish and form competitive 

market institutions and through its elaboration as an integral part of the national institutional 

system. 

The regulation of the transport sector in the Republic of Azerbaijan is balanced by 

organizational and economic measures related to privatization, the establishment of administrative 

structures following the new conditions, the creation of a legal framework regulating the activities 

of the transport sector. 

As the researchers note: - “The state is the executor of the private sector, not a competitor. 

The liberalization of the economy, privatization, the abolition of unnecessary rules, the 

development and globalization of the private sector, on the one hand, and achievement to economic 

democracy, on the other hand, are closely related"(Malik, 2013). 

Based on the state policy we might say that transport, along with other sectors of the country's 

economy, as a whole, is an important area in terms of meeting social needs and serving the citizens. 

Consequently, although the various modes of transport included in the transport system differ, 
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transport is considered as an object of management at the macro level. Regarding this point of view, 

it is necessary to develop and use mechanisms of mutually beneficial interaction of market 

(competitive), business, social, and state institutions in the institutional regulation of the transport 

sector. 

The importance of institutions for economic growth and their impact on the development of a 

country might seem like a common factor in the modern economy. Although the significant impact 

of the transport sector on economic development is not generally recognized, it has been touched 

upon by many scholars. Thus, in the middle of the 19th century, J. Dyupis developed the theoretical 

foundations for the development of the transport sector and the emergence of economic efficiency. 

Later, a more detailed explanation of the benefit of the transport advancement was developed: 

firstly, to achieve a reduction in the cost of transporting passengers and goods in areas where 

production costs include transportation costs, secondly, to increase sales markets for goods, and 

thirdly, to increase the volume of production in the shipping industry (Fishlow, 1965). 

K.J. Zagorckij (1930), based on empirical and theoretical analysis, emphasized the importance 

of the preventive development of transport as a pre-condition for future economic growth. 

In the modern world, transport is an important pre-condition for any economic activity. Any 

country and region can develop without one or another sphere of production and services, importing 

the corresponding goods from other countries (North, 1955). But it cannot grow without the 

transport sector. Since transport services cannot be imported they must be realized in a specific 

area. The same may be said about the institutions regulating the transport sector. Even taking into 

account the world experience, effective institutions must be created within each country. It is a 

specific, long-term and complex process. Thus, transport regulatory institutions in general act as a 

key driver of economic development. 

Modern world practice proves that the competitiveness of the transport sector of any country 

plays an important role in innovative economic development and should be constantly encouraged. 

In this regard, the development of (competitive) market institutions in the transport sector is one of 

the main factors for the business space of Azerbaijan. Through innovation, business structures 

compete, increase the number of consumers, and improve their financial performance. As some 

researchers note: “The correct definition of economic priorities is of great importance for the 

implementation of the strategic goals facing the country's economy. At the same time, it is 

necessary to strive to implement the general economic policy pursued in the country, in 

combination with industrial, foreign economic, social, structural and innovation policies(Panahova, 

2009). 

In a highly competitive market environment, those enterprises which are able to dominate the 

market and develop in the future do not stand still they move towards innovation, which means they 

quickly respond to changes in the competitive environment, market demand and are effectively 

organized. However, it should be borne in mind that not all innovations lead to an increase in the 

competitiveness of enterprises, and it is important that they be oriented towards new markets and 

reflect their unique characteristics. 

This leads to lower transaction costs or contract costs in the area of institutional regulation. 

The next step is the introduction of new technologies in the management of the transport and 

logistics complex, the creation of new intelligent transport systems, the transition to information 

technologies for the use and management of electronic services in transport ("single window 

system", electronic tickets, registration, etc.). 
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1.1. Activities of Entrepreneurial Entities in Transportation sector of Azerbaijan 

 

Today, the transport sector occupies a special place in the rapid and comprehensive 

development of the country's economy. This sector encompasses activities in the production, 

distribution and consumption of goods and services and plays an undeniable role in all spheres of 

economic activity. According to the latest World Bank reports, the share of transportation costs in 

the initial price of a product is currently 5% in developed countries, 4.25% in developing countries 

and 4.8% on average worldwide. Thus, a decrease in transport costs and the reduction in the cost of 

delivering industrial goods to consumer markets leads to an increase in competitiveness and the 

development of other sectors of the economy, including the entire national economy. 

As for the improvement of legal institutions, this includes improving customs procedures, 

expanding the capacity of ports and upgrading infrastructure through technological advances, as 

well as increasing the level of the forecasting and reducing waiting times during transhipment. 

Improvement of the detection and tracking systems in both ports and at the same time improving the 

quality and quantity of logistics services will also be beneficial for Azerbaijan. 

 

Table 1. Key transport indicators 

 

Years  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Value-added (at current prices) mln. 

Man 3 242 4 076 4 719 4 928 4 867 5 144 

Gross profit (at current prices) 

mln.manats 2 523 3 281 3 860 3 959 3 789 3 993 

Net profit (at current prices) mln.manats 1 860 2 162 2 935 3 137 3 055 3 229 

Average annual number of employees 

(thousand people) 127,3 123,8 126,1 126,8 130,8 140,7 

Average monthly nominal salary 

(manat) 576 649 734 807 856 886 

Fixed assets (by the end of the year) 

mln.manats 10 301 11 582 12 404 15 175 15 696 15 839 

Fixed capital investments, mln.manats 2 195 1 391 1 774 1 923 2 189 2 092 

Source: (www.stat.gov.az) 

 

According to Table 1, value-added in the transport sector, gross profit, net profit increased 

significantly in 2015-2020, while investments in fixed assets decreased in 2016 compared to 2015, 

but again in 2020 amounted to 2,092 million manats. 

In addition to the above-mentioned economic indicators, indicators related to the volume of 

traffic, freight traffic, passenger traffic and passenger turnover are also analyzed. 

Changes in the volume of transport services play an important role in the creation of GDP. 

 

Table 2. Revenues from transportation in the transport sector (thousand manats) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 4 005 562 4 780 684 5 628 015 6 231 943 7 081 741 7 006 367 

Railway 232 077 262 435 279 202 270 841 299 772 274 827 

Sea 93 990 160 096 179 725 170 567 180 484 168 987 

Air 828 058 1 053 949 1 647 341 2 066 918 2 396 355 3 035 229 

Pipeline 1 679 770 2 047 004 2 203 546 2 272 532 2 292 011 2 323 741 

Oil pipeline 1 325 903 1 515 830 1 599 097 1 539 697 1 313 258 1 127 013 

http://www.stat.gov.az/
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Gaz pipeline 353 867 531 174 604 449 732 835 978 753 1 196 728 

Vehicle 1 128 662 1 214 938 1 273 879 1 396 899 1 844 202 1 181 960 

Metro 43 005 42 262 44 322 54 186 68 917 21 623 

Source: (www.stat.gov.az) 

 

If we analyze the income from passenger transportation in the transport sector, we can see that 

in 2015-2020, income from transportation in the transport sector has been increasing from year to 

year. Besides, as we have seen, the main growth is felt mainly in the air transportation sector, so 

revenues from air transportation in 2015 amounted to 828 058 thousand manats, and 3,035,229 

thousand manats in 2020. However, we can say that the development of air transport, which is a 

relatively new field of transportation, can pave the way for future income in the transport sector at a 

lower cost. 

Revenues from the transportation of passengers are generated from the payments by 

passengers to the different transport organizations for moving passengers using various vehicles. 

This is the result of a contract between the customer and the vehicle (the entity that controls the 

vehicle). The volume of total passenger traffic is passenger turnover. This indicator is measured by 

the number of passengers per 1 km. This indicator identifies the most frequently used vehicles for 

passenger transportation.  The load value is not taken into account while calculating the indicator. 

 

 

 

Table 3. Passenger turnover in the transport sector, 1 000 passengers 

 

Years 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total: 1 891 905 1 929 685 1 973 440 2 002 836 2 056 516 1 177 632 

Railway 1 883 1 978 2 490 2 841 3 850 2 124 

Sea 9 20 17 16 22 20 

Air 1 818 1 980 2 359 2 399 2 704 578 

Subway 222 040 217 516 228 848 231 016 236 682 74 709 

Vehicle 1 666 155 1 708 191 1 739 726 1 766 564 1 813 258 1 100 201 

Bus 1 602 523 1 642 587 1 672 154 1 697 236 1 741 365 1 055 268 

Taxi 63 632 65 604 67 572 69 328 71 893 44 933 

Source: (www.stat.gov.az) 

 

As can be seen from the table, before the pandemic, passenger traffic in the transport sector 

has increased dynamically. However, in 2020, transportation in this area fell sharply. 

 

Table 4. Cargo transportation (freight) in the transport sector  (1000 tons) 

 

Years 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Transport 

sector 222 373 222 461 226 419 230 144 235 288 188 629 

Railway 17 090 15 479 14 558 13 954 15 222 14 631 

Sea 6 626 5 807 8 344 8 236 5 969 5 982 

Air 129 160 173 208 183 458 

Pipeline 60 923 59 556 58 490 58 402 58 596 56 040 

Oil pipeline 45 672 44 129 42 559 41 491 38 787 34 720 

Gas pipeline 15 251 15 427 15 931 16 911 19 809 21 320 

Vehicle 137 605 141 459 144 854 149 344 155 318 111 518 

http://www.stat.gov.az/
http://www.stat.gov.az/
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Source: (www.stat.gov.az) 

 

Based on the table above, we can say that the transport sector has developed in recent years. 

So, in 2015-2020, mobility was observed in air transportation, and 137.605 thousand tons of road 

transport, which was in 2015, increased to 155.318 in 2019. But in 2020 it fell again. The main 

reason for this was a pandemic. Rail, pipeline and sea transport fell, while gas and road transport 

increased. 

In 2020, the number of operating micro, small and medium-sized enterprises by type of 

ownership was 187 in state-owned enterprises, 42 778 in non-state enterprises, 42 648 in private 

ownership, 97 in foreign ownership and 33 in joint ownership. 

 

Table 5. Number of micro, small and medium business entities in the field of transport 

 

Economic activity Share in the number of employees, in% 

Transport: 
Micro Small Medium 

2,3  6,7 21,1 

Source: (www.stat.gov.az) 

 

In 2020, the number of business entities in the transport sector only in the capital city Baku 

was as follows: Total amount was 24,871 people; 24,580 of them was in the micro-business;192 

people in the small; 99 people in medium business.  

The leading companies in the transport sector of Azerbaijan are “Bakubus”, ”Silk Way 

Airlines”, ”SW Business Aviation”, ”Turan Air”, “İmair Airlines", "Azerbaijan Caspian Shipping 

Company", "Azal", "Azal Avia Cargo", "Karvan Logistics". 

The analyses show that the development of the transport sector in the country seems normal 

regarding the pandemic that ravages the world. Aside from discussed, the advancement of 

innovative processes, raising the level of investments and the efficiency of the projects which are 

implemented in this sector, minimizing or undermining the unprecedented time loss in the course of 

shipping are the most significant issues for the development of the transport sector. 

Based on the studies analyzed here, we propose that the country has great opportunities and 

resources to develop the transport sector. That is why we assume necessary to make analyses in 

order to identify the value-added created in the transport sector of the country and the factors that 

affect profits and their level to more efficiently organize the actions aimed to increase the volume of 

total and net profit through the correlation-regression method. As a result, we build a new table of 

the main indicators that affect the profit out of the three tables above. 

 

Table 6. The main indicators that affect the profit 

 

years 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

y 2,523 3,281 3,860 3,959 3,789 3,993 

x1 2,195 1,391 1,774 1,923 2,189 2,092 

x2 222,373 222,461 226,419 230,144 235,288 188,629 

x3 1,891,905 1,929,685 1,973,440 2,002,836 2,056,516 1,177,632 

x4 10,301 11,582 12,404 15,175 16,696 15,839 

x5 4,005,562 4,780,684 5,628,015 6,231,943 7,081,741 7,006,367 

 

y - gross profit (mln. manats) 

http://www.stat.gov.az/
http://www.stat.gov.az/
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x1 - fixed capital investments (mln. manats) 

x2 - total cargo transportation (1000 tons) 

x3 - total passenger turnover (1000 passengers) 

x4 - fixed assets 

x5- revenues from transportation in the transport sector 

Based on the table, relationships among the above-mentioned indicators are found through the 

linear regression model. The linear regression model's formula is: 

 

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4 x4 + a5 x5   (1) 

 

a0– a slope, a1 , a2 , a3 , a4 , a5 – intercepts of the equation. 

x1 , x2 , x3 , x4 , x5 – independent variables of the equation. 

When we used Excel to analyze the data we found these results: 

a0 = 74,642; a1 = 1.9; a2 = -0.67; a3 = 0.035; a4 = 0.027;a5 = 0.88. 

Therefore, our equation shapes: 

 

y = 74,642 + 1.9x1 – 0.67x2+ 0.035x3 + 0.27x4 + 0.88x5  (1.1) 

 

Consequently, our computation suggests that every 1,000,000 investments on fixed capital 

will result in 1.9% profit, every 1,000 increase in passenger turnover - 0.035% profit, every 

1,000,000 manats fixed assets - 0.27% profit and every 1,000,000 manats revenues from 

transportation in the transport sector - 0.88%. 

 

2. Transportation and Logistics: Obstacles and Ways to Improve Services 

If we look at the specific duties of passenger transport companies today, we will see that in 

addition to the duties common to all transport companies, there are specifics related to the sphere of 

passenger transportation, which is related to the general and passenger service. Purchasing a ticket 

quickly and conveniently, and travelling comfortably in an unfamiliar place are requirements of 

modern passengers, which any competitive enterprise in the transport sector should adapt to. The 

use of automation of the fare payment system is a specific problem for transport enterprises 

operating in various areas of urban and suburban passenger transportation. There are many 

companies operating in the field of passenger transportation in any city. If an investor is only 

interested in comfort and speed of movement, he is not very interested in understanding the 

subtleties of their interaction. 

In our opinion, an overall solution to improve the efficiency of the passenger transport 

complex is to involve all operators, including commercial ones, in ticket sales. At the same time, it 

is necessary to take into account all categories of preferential passengers who have a preferential 

tariff for any type of transport. 

Worldwide experience shows that if the sale of tickets, as well as the accounting of income, 

belongs to any operator, then it can be efficient and cost-effective. Carriers that are included in this 

system benefit from the provision of transport services. 

This system not only automates fare payments but also automates transport management. An 

example of such a successful operating system is Octopus smart cards in Hong Kong. These cards 

can be used not only for fare payments but also for paying in shops and restaurants. 

The geographical location of Azerbaijan and the constant development of logistics assets will 

increase its role in regional and international trade. Thus, many infrastructure projects related to the 
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new port and railways have been implemented. Creating an inter-model and multimodal logistics 

infrastructure in the country and strengthening the role of the private sector in the field of logistics. 

While the share of freight services in the total export of services in Azerbaijan has increased by 

about 10 per cent in recent years, in similar countries this indicator ranges from 8-52%. In order to 

become important regional logistics centres and benefit from the main trade routes, the tasks were 

set to increase the country's share in the field of logistics, coordinate the activities of government 

agencies in the economy through the implementation of an organized and effective strategy, 

prioritize public investment and create conditions for private investment. 

Works will be carried out to turn the country into a logistics centre of regional significance, 

during the period up to 2025 aimed to establish a group of companies operating on a regional scale 

in Azerbaijan, and a favourable business environment will be provided to encourage investment. At 

the same time, the potential of enterprises with high productivity in the area of logistics will be 

carefully assessed and work will continue to involve the private sector in this area. By 2025, the 

country will have a strong logistics platform that will benefit from the free trade zone, including the 

new Baku port in Alat, and will strive to increase international trade through the North, South and 

East-West corridors by increasing the share of the global value chain. First of all, the key issue is 

the construction and repair of roads to improve road and rail links to ensure flexible integration of 

the Baku International Sea Trade Port with the Heydar Aliyev International Airport. Later, new 

logistics centres will be created in the border areas (Red Bridge (Qırmızı Körpü), Astara, 

Khachmaz, etc.)(Strategic Roadmap). 

Until 2025, the logistics sector of Azerbaijan will develop through private sector investments. 

In order to organize the process more efficiently and select the most appropriate approach, the 

possibility of applying various models, such as public-private partnerships and "build-manage-

transfer" will be explored, the main goal will be to transform public enterprises into more profitable 

ones. 

There will be stimulated the adaptation of logistics centres to international standards and their 

international accreditation in the relevant sectors. As a result, Azerbaijan's logistics companies will 

be able to act in international markets as reliable national business entities. A vivid confirmation of 

this is the opening of the Absheron logistics centre, built on August 13 this year in the Lokbatan 

settlement of the Garadagh region of Baku. It should be noted that the centre, located on the historic 

Silk Road, and has a daily throughput capacity of 30,000 tons, which is equivalent to approximately 

11 million tons of cargo per year. It is planned to export Azerbaijani agricultural products to foreign 

countries through this centre. The Absheron Logistics Center not only offers all services but also 

saves time and reduces costs. The capacity of the enterprise was originally designed to provide 

logistics services by combining railways and highways on an area of 28 hectares. At the second 

stage, a project has been prepared on an area of 35 hectares. Upon completion of the project, the 

centre will make a significant contribution to the geographical logistics development of both 

Azerbaijan and the Caucasus, as well as the economic progress of our country. The Absheron 

Logistics Center will be served by a terminal with a capacity of 2,400 containers, a large cargo 

terminal with a capacity of 21,000 tons, an indoor warehouse area of 8,100 m2, an open cargo 

platform and state-of-the-art equipment. A car park for 200 cars has been created in the centre, a 

railway bridge and highways have been laid. There has been built a three-story customs, 

administrative and customer service building, as well as access control, technical and public 

facilities. 

The centre has a total of 12 km of the railway line, including 6 railway reception rooms, 2 

containers, 2 open cargo and 2 unloading and loading lines to warehouse areas. The company will 
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also transport import, export and transit cargo through the terminal with a capacity of 3.5 million 

tons per year. This important infrastructure facility is closely connected with the railway routes 

Baku-Tbilisi-Kars, Iran-Astara-Baku, Russia-Yalama-Alat. After the Baku-Tbilisi-Kars railway 

starts operating at full capacity, it will be possible to carry out import-export operations with 

neighbouring countries, as well as multimodal cargo transportation through the territory of 

Azerbaijan. 

It is planned to create logistics centres abroad in order to expand the export opportunities of 

Azerbaijan. The fact that the Production and Logistics Center of Azerbaijan is already operating in 

Aktau, a city of Kazakhstan, is clear evidence of this. It should be noted that it is the first logistics 

centre of Azerbaijan abroad, 25 per cent of which belongs to the state. The centre creates favourable 

conditions for the export of industrial, agricultural and food products, produced in Azerbaijan, to 

Kazakhstan and other Central Asian countries, and for the import of Kazakh goods to our country as 

well. The activities of such a logistics centre are especially important for the development of trade 

and economic relations between Azerbaijan and Kazakhstan as well as the transport infrastructure 

in the region, and increasing international cargo transportation. This centre, which stores 

agricultural and other food products, offers a number of opportunities and advantages for 

entrepreneurs, especially for exporters. 

There is a purpose in the establishment of this centre in Kazakhstan. Because the relations 

between Azerbaijan and Kazakhstan, which have a similar past, present and future, are based on 

strong, sincere friendship. These relations are certainly based on factors like common ancestry, a 

common history of our peoples, as well as a common development strategy for the future. 

The above-mentioned factors allow us to say that the tasks set to increase transit opportunities 

in Azerbaijan have been successfully fulfilled over the past 15 years. Over this period, a number of 

large-scale projects have been implemented aimed to increase transit capacities, many large-scale 

investments have also been made in this area. The construction of international airports, 

international highways and railway lines in Baku and the country's regions in the direction of East-

West and North-South transport corridors play an important role in expanding the country's foreign 

economic relations. 

 

Conclusion 

The development of the country's transport system is at such a stage that it is necessary to 

attract innovations and huge financial investments to improve regulatory mechanisms and 

institutions in this area, improve and modernize the technologies used. This will improve the quality 

and convenience of transport, and thus attract additional passengers in such areas as rail and air 

transportation, and as a result, the investment will return faster. New technologies will reduce 

harmful emissions into the atmosphere, encourage entrepreneurs in the transport sector to achieve 

many results in competition and create a transport system that meets modern requirements. 

First of all, we can make many proposals for the development of infrastructure in the transport 

sector: the introduction of a "smart road", high-speed trains, use of intelligent transport systems in 

all modes of transport, which will create a comfortable infrastructure that meets modern standards. 

The following suggestions can be made to organize innovation management in the transport 

sector: 

-creation of high-speed railways; 

- creation of high-speed highways by increasing road safety requirements; 

- increments of new civil aviation facilities by acquisition; 

- ensuring uninterrupted shipping regardless of weather conditions; 
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- use of modern types of public transport; 

- continuous improvement of the relevant legal framework to further acceleration of the 

integration of the country's transport structure into the international community; 

- requiring the adaptation of transport reforms to the development of market conditions and to 

reduce the participation of state bodies in these commercial activities; 

- reforms in the transport sector, improvement of the sector of statistical observations and 

their mutual integration, aimed at the introduction of new modern information technologies, 

- improvement of antitrust regulation in the field of transport; 

- creation of communication technologies for market management, 

- reduction of monopolies by gradually replacing them with market methods; 

- control over the level of tariffs aimed to prevent the growth of inflation; 

- regulation of tariffs at a high level to provide affordable services to potential consumers, 

reducing tariffs from below; 

- ensuring price transparency; 

- control of the corresponding stability of tariffs (not allowing tariffs to change within a 

certain period). 

- development of the transit potential of the country's transport sector. 

The implementation of the above-mentioned measures will contribute to the development of 

competitive entrepreneurship institutions in Azerbaijan based on innovations in the field of 

transport. 
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Milli   prioritetlər işğaldan azad edilmiş iqtisadi regionun prespektiv  inkişafının əsasıdır. 

         Azərbaycada   müstəqillik illərində formalaşan iqtisadi inkişaf modelinin əsas əsas prioritetləri   

iqtisadiyyatın bütün sahələrində dayanaqlı inkişafı və dünya iqtisadi sistemə səmərəli inteqrasiyanı 

təmin etməklə ölkənin beynəlxalq nüfuzunun yüksəldilməsi nəticəsində ərazi bütövlüyünün bərpası 

istiqamətlərdir. Bu strateji inkişaf mərhələsində rəqabətli iqtisadiyyatın formalaşması,dinamik , 

inkluzif və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət , rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar 

məkanı, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qaydışın təmini və “yaşıl artım”ölkəsinin 

formalaşdırılması “Milli Prioritetlər- 2030”-da  əsas istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilmişdir.[1] 

      Bunlar ölkənin işğaldan azad olunmuş  Qarabağ iqtisadi rayonu  və  Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

regionların iqtisadiyyatının sahələrinin  infrastrukturunun bərpa və inkişaf etdirməsini, bu ərazilərə 

investisiya qoyuluşlarının və digər mənbələrdən  sərmayələrin cəlb edilməsini, dövlət-özəl iqtisadi 

əməkdaşlıq mexanizmini formalaşdırmağı və bu mexanizmdə tədbirlərin zamana və həyata 

keçirilmə ardıcıllıqla aparılma  prioritetlərinin  müəyyənləşdirmək  zərurətini  vacib  edir.Yəni, 

qeyd olunanlar post -konfilik dövründə iqtisadiyyatın  sahələrinin  prioritetliyini dəyərləndirmək 

imkanlarını  və buna müvafiq mərhələli həll edilməsini müəyyən  edir .Qeyd etmək lazımdır ki, 

dünyanın bir sıra ölkələrində işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa prosesi təcrübəsinin 

araşdırılması göstərir ki, ilkin mərhələdə sahələr üzrə zərərlərin dəyərləndirilməsindən sonra bu 

ərazilərdə minimum yaşayış səviyyəsinin  və bununla əlaqədar muvafiq infrastrukturların 

yaradılması ilkin prioritet məsələdir.Bu prioritetlərdə ərazilərin minalardan, digər zərərli 

partlayıcılardan təmizlənməsi , içməli su və elektrik enerji təminatı infrastrukturu , sahələrin 

irriqasiya sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması,yol infrastrukturunun bərpası , humanitar və 

həyat üçün zəruri olan yüklərin daşınmasını təmin edən hava limanlarının bərpası kimi ilkin 

tədbirlər ərazilərin sonrakı sosial-iqtisadi inkişafının həyata keçirilməsində xüsusi rola malikdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada post konfilikt dövürdə ərazilərin bərpası və infrastrukturların 

yenidın qürülması  təcrübələrinin tədqiqi  göstərir ki, bu istiqamətlərdə aparılan tədqiqatlarda və 

dəyərləndirmələrdə dövlətin müvafiq strukturları ilə yanaşı beynəlxalq təşkilatların,özəl sektorların 

, qeyri-hökumət təşkilatlarınin , ayrı-ayrı sahibkarların fəal iştirakı məqsədəmüvafiq hesab edilir və 

tələb olunan hallarda bu istiqamətlərdən istifadə olunur.. 

Ölkə iqtisadiyyatının sahələrində həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələrin araşdırılması göstərir ki, 

yuxarıda qeyd olunan təşkilatlar bu layihələrin hazırlanması və yerinə yetirilməsi proseslərində  

tələb olunan hallarda   iştirak edirlər. Eyni zamanda  qeyd olunanlar ölkə prezidenti İlham Əliyevin 
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“ Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların  yeni bölgüsü haqqinda” fərmanına müvafiq 

iqtisadi rayonların yeni bölgüsunə daxil olan , o cümlədən Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan 

Xankəndi şəhəri , Ağcabədi, Ağdam,Bərdə , Füzuli,Xocalı,Xocəvənd, Şuşa və Tərtər rayonlarında   

həyata keçriləcək tədbirlərin   prioritetliyinin müəyyən edilib dəyərləndirməsi prosesində, bu 

ərazilərdə post-konfilikt dövüründə iqtisadiyyatın sahələrinin inkişaf səviyyəsinin araşdırılması,  

qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanması  post konfilikt dövründə  regionun 

inkişafının təmin edilməsi istiqamətində həyata keçriləcək prioritet məsələlərdəndir. Ölkəmizdə 

Dövlət Proqramları , İnkişaf Konsepsiyalar, Strateji Planlar çərçivəsində iqtisadiyyatın sahələrində 

islahat , islahat-inkişaf xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi və bunların nəticəsində 

iqtisadiyyatın dayanıqlığının təmini, əsas iqtisadi göstəricilərin inkişaf səviyyəsi, alınmış nəticələr 

yuxarıda qeyd olunan təşkilatların işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa prosesində iştiraklarıının 

təmin edilməsində  stimullaşdırıcı amillərdən olub və regionun inkişafında xüsusi  əhəmiyyətə 

malikdir.Eyni zamanda, post konfilikt dövürdə bu regionda strateji sahələrin inkişafına yönəldilmiş 

proqram,layihə və inkişaf konsepsiyaları çərçivəsində tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edən 

müəssisə və şirkətlərin  Strateji İnkişaf Planlarının hazırlanması və onun həyata keçirilmə  

mexanizminin işlənilməsi vacib və məqsədəmüvafiqdir. Qeyd olunan bu təkliflər  regionun 

iqtisadiyyatının bütün sahələrində fəaliyyəti bərpa olunan müəssisələrin , yeni  istehsal və xidmət 

müəssisə və təşkilatlarınin yaradlmasını,regionun iqtisadiyyatının ölkənin ümumi iqtisadiyyatına 

reinteqrsiyasını təminində mühüm rolu ola bilər.  

      Eyni nəzərə almaq lazımdırki,   Azərbaycanda  hazırlanmış  proqram və layihələr çərçivəsində 

həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkədə iqtisadi artım müşahidə olunsada, COVİD-19 dünya 

ölkələrinin iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərməsi ölkənin iqtisadiyyaından da kənarda qalmamış və 

ona öz təsirini göstərmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinun təsdiq 

etdiyi müvafiq  Tədbirlər Planında iş yerlərinin və sosial vəziyyətin dayanıqlığının təmini, işguzar 

fəallığın  qorunmasına vergi stimullarının verilməsi ,  güzəştli şərtlərlə kredit resurslarına çıxışının  

təmin edilməsi  kimi zəruri istqamətlər nəzərdə tutulmuş və hal-hazırda bu prioritetlərin həyata 

keçirilməsi  yönümündə  müvafiq işlər aparılır .   

Qeyd olunan priritet  istiqamətlər və digər həyata keçrilən məqsədyönlü kompleks tədbirlər 

pandemiyanın  sahibkarlığın inkişafına  və əhalinin həyat səviyyəsinə təsirinin azaldılmasına ,ölkə 

iqtisadiyyatının sürətlə aşağı düşməsinin qarşısının alınmasına şərait yaratmışdır Bunun nəticəsi 

olaraq ÜDM 2020-ci ildə  2019-cu ilə nisbətən 4,3 faiz azalmışdır. İqtisadi göstəricilərin təhlili 

göstərir ki, qeyri-neft sektorunda ÜDM 2020-ci il ərzində 2019-cu ilə nisbətən real ifadədə 2,6 faiz 

azalmışdır. Ancaq, həmin dövür ərzində qeyri –neft sənayesi 12.2 faiz, informasiya və rabitə sahəsi  

0,6 faiz , kənd təssərüfatı 1,9 faiz və nəqliyyat və anbar təsərrüfaının 4,6 faiz artması təmin 

edilmişdir.     

Ölkə prezidenti İlham Əliyevin 2019-2023-cü illərdə sosial – iqtisadi inkişsfı Dövlət Proqramının  

icrasının  2020-ci ilin yekunlarına həsr edilmiş konfransda ölkə başçısı xüsusi olaraq qeyd etmişdir 

ki,   Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən pandemiya vəziyyətində iqtisadiyyatın bütün sahələrində ili  

daha az itkilər ilə başa vurmuşdur. Beləki ,  ölkə  iqtisadiyyatı təqribən  4 faizdən  bir qədər çox 

artıb, ancaq  iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi hesabına qeyri-neft sektorunun  11 faizdən  çox artması 

müşahidə olunmuşdur. İşğaldan azad olunmuş torpaqların bərpası və inkişafı konsepsiasına müvafiq 

dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək tədbirlər bu regionun iqtisadi potensialına, əsasəndə qeyri – 

neft sektorunun inkişafına yerli və xarici investisyaların cəlb edilməsinə əlverişli şərait 

yaradacaqdır. Post – konfilikt dövründə ərazilərin bərpası ,infrastrukturların yenidən qurulması və 
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inkişafının təminin dörd mərhələdə aparılması, yəni , ilk mərhələdə idarəetmə və təhlükəsizlik, 

infrastruktur işləri,növbəti mərhələdə isə social xidmətlərin fəaliyyətini, iqtisadiyyatın yenidən 

qurulması və inkişafı məsələlərinin həlledilməsi prioritet istiqamətlər kimi nəzərdə tutulmuşdur. 

2021-ci ilin makroiqtisadi göstəricilərinin planlaşdırılmasnda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 

bərpa quruculuq işlərinin qeyri-neft sektorunun və ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatının fəal artım 

drayverlərinin biri rolunu oynaması burada aparılan işlərin  xüsusi  əhəmiyyətini  göstərir . 

   Ölkə regionlarının 2019-2023-cü illərdə social-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında 2020-ci ildə 

nəzərdə tutulan tədbirlərin icra vəziyyətinin   araşdırılması göstərir ki,    bundan əvvəlki  digər üç  

dövlət proqramlarında  olduğu kimi  dördüncü proqramda da bu ildə    nəzərdə tutulan tədbirlərin 

bütün sahələr üzrə  ardıcıl və uğurla həyata  keçirilməsi təmin edilmiş və ölkənin iqtisadi 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf potensialının yüksəldilməsi, bölgələrdə iqtisadiyyatın 

sahələrinin infrastrukturlarının yenidən qurulması və muasir standartların tələbləri  səviyyələrində 

yuksəldilməsi  təmin edilmiş və bu tədbirlərin həyata keçirilməsi əhalinin maddi , mənəvi , təhsil, 

sosial rifahının yüksəldilməsinə  və müasir dövrün ən vacib və həlli tələb olunan ekoloji 

təhlükəsizliyinin bu dövrlər  ərzində gucləndirilməsinə əlverişli şərait yaratmışdır. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, bu  istiqamətlərdə  tədbirlərin həyata keçirilməsi qeyd olunan dövr ərzində daimi 

ölkədə yeni sosial layihələrin icrasını təmin etmiş, həmçinin yeni müəssisələrin və iş yerlərini 

yaradilması zəruri prioritetlər olmuşdur. Beləki,bu ildə Bakı şəhəri ilə yanaşı Apşeron,  Ağcabədi, 

Kürdəmir, Goranboy, Şəmkir, Qazax, Ağstafa,Tovuz,Samux, Tərtər, Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı, 

Balakən, Şəki, Qəbələ rayonlarında həmçinin Mingəçevir,Gəncə,Suqayıt şəhərlərində 100-dən 

artıq istehsal müəssisələri,Yol infrastruktur layihələri, Elektrik və su təchizatı layihələri həyata 

keçirilmiş, səhiyyə və təhsil müəssisələri istifadəyə verilmişdir. Ölkənin  rayon və şəhərlərinin 

sosial- iqtisadi inkişafı  ilə əlasqədar lahiyələrin  icrasını təmin etmək məqsədi ilə  dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş  əsaslı vəsait qoyluşu   və  eyni zamanda prezidentin ehtiyat 

fondundan ümumilikdə 740,7 milyon manat vəsait ayrlmıdş və  COVİD- 19 mənfi təsirləri  

fonunda yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində ölkədə  çevik iqtisadi siyasət 

tədbirləri müəyyənləşdirilərək icrası təmin edilmişdir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi  

nəticəsində makroiqtisadi sabitlik təmin edilmiş, ölkə iqtisadiyyatının dayanaqlığı və inkişaf 

dinamikası saxlanılmış, qeyri-neft sənayesində  12,5 faiz artıma nail olunmuşdur . Xüsusi olaraq 

nəzərə almaq lazımdır ki,  pandemiya dövründə regionlarıən sosial iqtisadi inkişafı üzrə 2019-

2023-cü illər üzrə dövlət proqramı çərçivəsində milli prioritetlərin tərkibi olan  regionların 

sənayeləşmə siyasəti davam etdirilmiş və işğaldan azad olunan ərazilərdə bu sahədə ilkin işlər 

həyata keçirilməyə başlanılmışdır . Beləki, 2020-ci ilin əvvəlinə Sumqayıt Kimya Sənaye 

müəssisələrin sayı 24-ə çatdırılmış,Mingəçevir Sənaye Parkında “Mingəçevir Tekistl”MMC –də 

sahə istiqamətində iki müəssisə  fəliyyətini davam etdirir.Həmçinin 2021-ci ilin əvvəlinə Neftçala 

Sənaye Məhəlləsində isə 6  lahiyənin və digər sahələrdə də müvafiq tədbirlərin  icrası davam 

etdirilmişdir. 

   2019-2023-cü illəri əhatə edən dördüncü  Dövlət Proqramının hesabatının təhlili göstərir ki, 

regonlarda digər  prioritet istiqamətlər  ilə yanaşı  bölgələrin    elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin 

edilməsi məqsədi ilə 2020-ci ildə 6 elektrik stansiyası əsaslı təmir edilmiş, 2302 kilometr yeni 

elektrik xətləri çəkilmiş və 2635 kilometr elektrik xətləri əsaslı təmir edilmiş və qaz təchizatını 

yaxşılaşdırmaq,təhlükəsiz və fasiləsiz qazla təmin etmək üçün 2020-ci ildə ölkə üzrə bu məqsədlə 

1394,3 kilometr qaz xətti çəkilmiş və 605  kilometr qaz xətti əsaslı təmir  olunmuş , o cümlədən 

regionlarda 1119,8 kilometr qaz xətti çəkilmiş ,605 kilometr qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur.Bu 
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ildə  562440 ədəd qaz sayğacı quraşdırılmış və yaxud yenisi ilə əvəz edilmişdir. Təhlilin  

aparıldığı 2020- ci ildə yol infrastrukturunu təlmilləşdirmək məqsədi ilə 1385,3 kilometr , o 

cümlədən regionlarda 1035,2 kilometr  olkə və yerli əhəmiyyətli atomobil yolu, 7,56 kilometr,  o 

cümlədən regionlarda 5,73 kilometr dəmir yolu çəkilmiş və yaxud təmir edilmişdir. [2] 

    Ümumiyyətlə, 2020-ci ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə  

sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət Proqramı “ dakı tədbirlərin icrası təmin edilmiş , bu işlərin davam 

etdirilməsi  ilə yanaşı işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, sahələr üzrə  infrastrukturların 

yenidən qurulması , iqtisadi fəllığın təmin edilməsi  priritetləri üzrə genişmiqyaslı tədbirlərin və 

müvafiq işlərin aparılması zəruri istiqamətlər kimi daimi nəzərdə tutulmuşdur. 

Ölkə regionlarının  iqtisadiyyatın sahələrində qazanılmış inkişaf ,iqtisadiyyatın inkişafının 

dayanıqlığının  təmin edilməsi Dunya Bankı ilə yanaşı Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyalarını, 

İslam inkişaf Bankını və digər  iqtisadiyyat və maliyyə təşkilatlarını  işğaldan azad olunmuş 

ərazilərin post konfilikt dövründə potensialının müəyyənləşdirilməsi, dəyərləndirilməsi prosesində , 

işğaldan azad olunan  ərazilərin bərpa edilməsində  iştirakının cəlbediciliyini stimullaşdırır və 

onların  iqtisadi maraqlarını artırır. Yəni, son illərdə həyata keçirilən inkişaf xarakterli islahatlar 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafını təmin edir və bunun nəticəsində ölkədə formalaşmış 

iqtisadi potensial işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mərhələlərlə prioritet istiqamətlər üzrə 

Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarını  cəlb etməklə   Qarabağ iqtisadi rayonun (Xankəndi 

şəhəri,Ağcabədi,Ağdam ,Bərdə,Füzuli,Xocalı,Şuşa və Tərtərrayonları) və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonun (Cəbrayıl,Kəlbəcər,Qubadlı,Laçın, və Zəngilan) təbii və iqtisadi potensiallarından istifadə 

etməklə bu regionda  müasir istehsal və xidmət müəssisələrinin yaradılmasını və rəqabətqabiliyyətli 

ixrac məhsullarının istehsal edilməsini mümkün edəcəkdir.[3] 

Beləliklə , yuxarıdakı təhlilə  və işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, bu ərazilərin 

iqtisadiyyatının sahələrinin yenidən qurulması və modernləşdirilməsi üzrə apardığımız 

araşdırmaların nəticələrinə , post-konfilikt ölkələrində makroiqtisadi sabitliyi təmin etmək məqsədi 

ilə yeni iqtisadi strategiyanı formalaşdırılması və onun həyata keçirilməsi təcrübəsinə əsasən belə 

bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu  strategiyada ilk növbədə iqtisadi islahatların mərhələlərlə ardıcıl 

aparılması, özəl investisiyaların ərazilərin bərpasına yönəldilməsi əsas prioritet olmalıdır .Bunlar ilə 

yanaşı  məşğulluğun təmini və artırılması əsas istiqamətlərdən olmalı, ev təsərrüfatı üçün müxtəlif 

çeşidli və növlü xidmətlərin bərpa olunması mütəmadi təkmilləşdirilməli , beynəlxalq maliyyə və 

digər təşkilatların ərazilərin bərpası üçün göstərdikləri  yardım və qrantların istifadə edilməsinin 

idarə olunmasında səmərəliliyi təmin edən strategiya formalaşdırılarkən orada  nəzərdə tutulan 

tədbirlərin icrasını təmin edən  struktur və onun fəaliyyətini tənzimləyən mexanizm yaradılmalıdır.  

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki,  bu istiqamətdə dövlət səviyyəsində  ilkin tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə  başlanılmışdır.  

Beləki, yuxarıda  qeyd olunanların həyata keçirilməsini və eyni zamanda bərpa prosesində könüllük 

və bərabər hüquqluq prinsipi əsasında iştirak etmək istəyən vətəndaşlar üçün Ölkə Prezidenti İlham 

Əliyevin 4 yanvar 2021-ci il  fərmanı ilə “Qarabağ Dirçəlış Fondu” publik şəxs yaradlmışdır.  

Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılmasında əsas məqsəd işğaldan azad olmuş  ərazilərdə dayanaqlı 

məskunlaşma məqsədi ilə müasir əlverişli yaşayışın təmini, bütün sahələrdə bərpa,quruculuq və 

abadlıq işlərinin həyata keçirilməsi , bununla yanaşı təhlükəsizlik ,səmərəli fəaliyyətin və əhalinin 

rifahının davamlı dəstəklənməsidir. Onuda nəzərə almaq lazımdır ki,  bərpası  proses   böyük 
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həcmli maliyyə vəsaitlərinin və resurslarının cəlb edilməsini lələb edən  proses olduğu üçün   Fond 

nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədi ilə  müxtəlif  iqtisadi-maliyyə güclərinin  

birləşdirilməsini və əlaqələrini  təmin edən , bərpa prosesinin şəffaf, səmərəli və sürətli həyata 

keçirilməsi üçün  zəruri və əlverişli  şərait yaradır [4].  

        Eyni zamanda,  dövlət-özəl əməkdaşlığının yaradılması Qarabağ regionun və Şərqi Zəngəzur 

regionun dirçəlişi və inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik ola bilər. Yəni , müxtəlif layihələrin 

icrasına özəl müəssisələr və təşkilatların  cəlb edilməsi bərpa proseslərinin tezləşdirilməsində, 

müasir tələblərə müvafiq  infrastkrtur layihələrinin yaradılmasında və  rəqamlaşdırmanın tətbiqi   

sahənin  rəqabət qabiliyyətliyinin artırılmasında mühüm rola malik ola bilər. [5] 

        Beləliklə , post-konfilikt dövründə ərazilərin bərpası və yeni infrastrukturların yaradılmasında  

Beynəlxalq maliyyə və digər strukturların təcrübələrindən istifadə etməklə yanaşı,  dünya 

trendlərinə nüvafiq olaraq prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə  Azərbaycanda elektronlaşma və 

rəqəmsallaşma strategiyasına müvafiq olaraq iqtisadiyyatın sahələrinin  müxtəlif istiqamətlərində  

uğurla həyata keçrilən  rəqəmsal transformasiya modelini də nəzərə almaqla    ölkənin  milli 

prioritetlərə əsaslanan bərpa modelinin  formalaşdırılması Qarabağ iqtisadi rayonun və Şərqi 

Zəngəzur iqtisad rayonun iqtisadiyyatının   ölkənin ümumi iqtisadiyyatının tərkibində   mərhələlərlə 

inkişafını   təmin edəcəkdir.[5]  

 

Xülasə 

Məqalədə  post konfilik dövründə işğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadi potensialı tədqiq 

edilmiş ,ölkədə bu istiqamətdə  həyata keçrilən tədbirlər  dəyərləndirilmiş, milli  prioritetlərin və 

bərpa modelinin formalaşdırılması prosesi  nəzərdən keçirilmişdir. Eyni zamanda, dövlət-özəl 

sektorlarının , fərdi sahibkarların birgə fəaliyyət mexanizminin yaradılması və onların roluna ətraflı 

baxılmışdır. Bunlar ilə yanaşı ölkədə son illərdə iqtisadiyyatın sahələrində aparılan inkişaf 

xarakterli islahatlar nəticəsində dinamik inkişaf  konkret göstəricilər əsasında araşdırılmış və 

ölkənin ümumi iqtisadiyyatının tərkibində   Qarabağ iqtisadi rayonun  və Şərqi  Zəngəzur iqtisadi 

rayonun   inkişaf  imkanları və prioritetləri  məqalədə ətraflı şərh edilmişdir. Eyni zamanda post-

konfilik ölkələrin ərazilərinin bərpası strategiyasının hazırlanmasının Beynəlxalq təcrübələri nəzərə 

alınmaqla, ölkədə milli prioritetlərə əsaslanan rəqəmsal trasformasiya modelinin əhəmiyyəti şərh 

edilmişdir.  

Açar sözlər: milli prioritet , rəqəmsallaşma,model,işğaldan azad, bərpa, infrastruktura,  Qarabağ 

iqtisadi rayon, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayon,  strategiya, proqram 
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Tikinti şirkətlərində (müəssisələrində) marketinq fəaliyyətinin təhlili 

 

Xülasə:Marketinq təhlilinin ən əsas istiqamətlərindən biri məhsul bazarında müəssisənin 

qiymət siyasətini öyrənməkdir. Qiymətlər müəssisəni planlaşdırılan mənfəətlə, məhsulun rəqabət 

qabiliyyətini və rentabelliyini, ona olan tələbi təmin edir. Tikinti məhsulları qıymətlər vasitəsilə 

reallaşdırılır, müəssisənin biitün bölmələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyi müəyyənləşdirilir. 

Tikinti şirkətinin qiymət siyasəti ondan ibarətdir ki, o qiymətləri elə səviyyədə 

müəyyənləşdirir ki, bazarın vəziyyətindən asılı olaraq onları dəyişdirir və bunun nəticəsində 

qısamüddətli və uzunmüddətli nailiyyətə malik olur, planlaşdırılan mənfəətın məbləğini əldə edir, 

mənfəəti maksimuma qaldırır, müəssisə bazarda liderlik qazanır. 

Məqalə tikinti sirkətlərinin istehsal gücünun müəyyənləşməsinə, şirkətin istehsal etdiyi 

məhsullara olan tələbata, müəssisənən rentabelli isləməsinə təsir edən xarici mühit amillərinin 

öyrənilməsinə, marketinq təhlili əsasında məhsul bazarında müəssisənin qiymət siyasətinə həsr 

edilmışdir. 

Açar sözlər: Tikinti, qiymət, məhsul, rəqabət, xarici mühit,rentabellik,tələb. 
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Summary: One of the main directions of marketing analysis is to study the pricing policy of 

the enterprise in the product market. Prices provide the enterprise with the planned profit, the 

competitiveness and profitability of the product, the demand for it. Construction products are sold 

through prices, the efficiency of the company's units is determined. 

The pricing policy of a construction company is that it sets prices at a level that changes them 

depending on market conditions, and as a result achieves short-term and long-term success, 

achieves the planned amount of profit, maximizes profits, the company gains market leadership. 

The article is devoted to determining the production capacity of construction companies, the 

demand for products produced by the company, the study of external environmental factors 
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affecting the profitability of the enterprise, the company's pricing policy in the product market 

based on marketing analysis. 

Keywords: construction, price, product, competition, external 

environment,profitability,demand. 

 

    Анализ маркетинговой деятельности строительных компаний (предприятий). 

Биннатов Ю.Д. 

Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет 

Электронная почта: yusif020678@mail.ru 

 

Резюме: Одним из основных направлений маркетингового анализа является изучение 

ценовой политики предприятия на товарном рынке. Цены обеспечивают предприятию 

плановую прибыль, конкурентоспособность и рентабельность продукта, спрос на него. 

Строительная продукция реализуется по ценам, определяется эффективность подразделений 

компании. 

Ценовая политика строительной компании заключается в том, что она устанавливает 

цены на уровне, который меняет их в зависимости от рыночных условий, и в результате 

достигает краткосрочного и долгосрочного успеха, достигает запланированного объема 

прибыли, максимизирует прибыль, компания получает прибыль. лидерство на рынке. 

Статья посвящена определению производственных мощностей строительных 

компаний, востребованности продукции, производимой компанией, изучению факторов 

внешней среды, влияющих на прибыльность предприятия, ценовой политике компании на 

товарном рынке на основе маркетингового анализа. 

Ключевые слова: строительство, цена, продукт, конкуренция, внешняя среда, 

рентабельность, спрос. 

Hər bir tikinti şirkəti istehsal gücünü formalaşdırmamışdan və istehsal həcmini 

planlaşdırmamışdan  əvvəl, bilməlidir ki, onun istehsal etdiyi məhsul hansı qiymətə satılacaq. Onun 

məhsuluna olan tələbi, onun satış bazarını, satış həcminı, real və potensial rəqibləri, potensial 

alıcıları, zəruri material resurslarınnan daxil olmaları, zəruri ixtisas kadrların  mövcudluğunu və s. 

öyrənilməlidir. Bundan müəssisənin maliyyə nəticəsi, maliyyə dayanıqlılığı, kapitalın təkrar 

istehsalı, onun strukturu son  dərəcədə asılıdır. Başqa sözlə, hər bir müəssisənin fəaliyyəti 

marketinq təhlili ilə başlanır. 

Marketinqin köməyilə daimi olaraq yenı bazarların, yeni istehlakçıların, məhsulun yeni 

növlərinin axtarışı aparılır və müəssisələr çalışırlar ki, işlərinin nəticəsinə görə ən çox mənfəət əldə 

etsinlər. Marketinq istehsalı və satışı tənzimləmək aləti kimi çıxış edir, müəssisənin istehsal 

fəaliyyətini, onun struktur siyasətini bazarın  tələbinə yönəldir. 

Marketinq tədqiqatlarının və onun təhlilinin əsas məqsədi məhsula olan tələbi və sifarişlərin 

həcmini öyrənməkdir. Sifarişlərdən müəssisənin istehsal gücü və gələcək fəaliyyəti prosesındə onun 

istifadə dərəcəsi asılıdır. Tikinti şirkətinin (müəssisənin) istehsal gücü ümumilikdə aşağıdakı 

düsturla hesablamaq olar: 

       

 Burada: Tc - şirkətinin (müəssisənin) səmərəli iş vaxtı fondu; 

 t - məhsul vahidinin hazırlanmasının əməktutumudur. 

 Əgər hər hansı bir səbəbə görə məhsula tələb aşağı düşərsə, uyğun olaraq sifarişlər də 

azalacaq, istehsal aşağı enəcək, müəssisə zərərlə işləyərək  müflisləşə bilər.  Ona görə də məhsula 
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əlan tələbin öyrənilməsi müəssisə üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu bazarın tədqiqinin ən 

mühüm və məsuliyyətli mərhələlərindən biridir. 

Müəssisə mənfəət əldəetmək  üçün son nəticədə  öz məqsədini aşağıdakı sahələrdə 

formalaşdırmalıdır: 

-elmi-texniki - yeni məhsulun hazırlanması və tətbiqi; 

-istehsal-texnoloji prosesin təkmiləşdirilməsi, yeni texnologiyalardan istifadə etmək və  

istehsal olunan  məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

-satış- məhsulun bazar  payının artırılması və satış həcminin  genişləndirilməsi. 

Nəzərdə tutulan məqsədə nail olmaq üçün yeni məhsulun hazırlanması sahəsində, istehsalın  

strukturunun müəyyənləşdirilməsində, optimal istehsal xərclərinin tapılmasında və buraxılan 

məhsulun keyliyyətinin yüksəldilməsində müəssisənin rəhbərliyinin müvafıq qərarlarının  qəbul 

edilməsinə əsasən konkret məsələlərin hazırlanması  və reallaşdırması zəruridir. 

Müəssisənin fəaliyyətinə  bazar münasibətlərinin vəziyyəti və inkişafı ilə əlaqədar ətraf muhit 

amili o cümlədən sahibkarlıq mühiti amili təsir edir. 

Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün sahibkarlıq mühiti amilinin  sistem təhlili aparılır: 

-marketinq tədqiqatı və marketinq proqramının hazırlanması; 

-plan göstəricilərinin hazırlanması və  planlaşdırılması(Marketinq planı yeni biznes üçün 

bazar tədqiqatlarının nəticələrini göstərir, istehsalın profılini, rəqiblərin güclü və zəif 

tərəfləri,imkanları və təhlükələri, bazarın coğrafı və digər amillərini qiymətləndirir); 

-əməliyyatların idarə edilməsi; 

-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsinə nəzarət. 

Daxili mühitin dərin və diqqəti təhlili aparılan tədqiqatın nəticəsi üzrə idarəçilik 

 qərarlarının qəbul edilməsi üçün ilkin şərtlər lazımdır. Qəbul edilən qərar həm də xarici 

mühitin vəziyyətı haqqında informasiyaların əhatəsindən və genişliyindən asılidır. Xarici mühitin 

təsiri marketinq üzrə menecerlər tərəfindən həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır. Ona görə də böyük 

həcmli informasiyaların  öyrənilməsinə əsasən düzgün həyata keçirilir və, vaxtında  qərarların qəbul 

edilməsini tələb edir. 

Hazırda bazar iqtisadiyyatı ihkişaf edən  ölkələrdə marketinq istehlak biliyi tələbinə 

əsaslanan, müəssisənin hazar və istehsal strategiyasını müəyyənləşdirən, idarə edilmənin qabaqcıl  

funksiyası kimi  baxılır. Müəssisənin  və bazarın  qarşılıqlı əlaqəsinin ümumı göstərilməsinin təhlili 

belə olur:  

-bazar haqqında alınan informasiyalara əsasən, müəssisə məhsul və ya xidmətlər istehsal edır, 

onları bazarda satır və pul vəsaitləri əldə edir; 

 -bazar öz növbəsində yeni məhsul və xidmətlər haqqında müəssisədən informasiyalar alır və 

ona istehlakçılanın sifarişləri haqqında informasiyalar təqdim edir. 

Marketinqdə ən başlıca məqsədli yönəltmə və kompleksdir yəni sahibkarlıq, təsərrüfat istehsal 

və satış fəaliyyətinin birləşdirilməsidir. Müəssisədə marketinqin məqsədi - istehsalın yüksək 

rentabelliyini təmin etmək və məhsulu reallaşdırmaqdır. Ümumi rentabellik aşağıdakı düsturla 

hesablanır:  

                   

burada : 

Mb- balans mənfəəti;  

A - müəssisənin aktivlərinin dəyəridir. Rentabelliyin bu göstəricisi qoyulmuş kapitalınhər bir 

manatına düşən mənfəətin məbləğini göstərir.  

Bazar münasibətləri inkişaf etdikcə insanlar müsahidə  etdilər ki, əmtəə mübadiləsi prosesi 

gizli əlaqələrin təsiri ilə tənzımlənir. Adam Smit onları öz vaxtında “görünməz əl”adlandırdı. O 
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demişdir: «İşgüzarlar yalnız özünün şəxsi marağını, səxsi xeyrini güddüyü halda gözəgörünməz əllə 

onun fəaliyyəti nəzərdə tutmadığı bir istiaqmətə yönəldılir. Yəni, şüurlu surətdə can atmağından 

daha çox, kəsərli üsullarla cəmiyyətin  marağına xidmət edir». 

Təsərrüfatçılıq şəraitində  bazar iqtisadiyatı təkcə «gözə-görünməz əllə» idarə olunmur, eyni 

vaxtda dövlət tənzimləmə mexanizmi vasitəsilə də  idarə edilir. Lakin, bazarın tənzimləmə rolu 

yenə də öz qüvvəsində qalır. 

Bazarın əsas elementləri qiymət, habelə tələb və təklifdir. Bazar müxtəlif elemetlərlə tələb və 

təkliflə formalaşır. Təklif istehsalçının  imkanları və resurslsrı   ilə müəyyənləşdifilir, tələb isə - bu 

əmtəəyə ehtiyac və ona alıcının alış   qabiliyyəti ilə müəyyənləşir. Tələb və təklifin  nisbətindən 

qiymət asılıdır, Qiymətin səviyyəsindən öz növbəsində tələb və təklif asılıdır. Bazar həmin 

elementlər arasında tarazlığı müəyyən edir, qiymətləri, tələb və təklifi tənzimləyir. 

Lakin istehsal və istehlak arasında əmtəə yenə iki fazadan keçir mübadilə və bölgü. Beləliklə, 

ictimai məhsulun fasiləsiz hərəkətinin tam tsiklinə daxildir: istehsal, mübadilə, bölgü və istchlak. 

Fazaların  dördüdə müstəqildir, ancaq mübadilə onları  bir  yerə birləşdirir. Mübadiləsiz bütün 

təkrar istehsal prəsesi səpələnir. Ancaq mübadilə prosesində istehsal olunan məhsulun həqiqi 

qiyməti əmələ gəlir. Mübadilə həmişə bölgü və istehlak ilə qarşılıqlı hərəkətdədir. Əgər mübadiləni 

hər hansı bir formada ləğv etsək, onda istehsal və islehlak arasında ancaq bir faza qala bilər   yəni 

bölgü. 

Normal bazar iqtisadiyyatında fazaların dördüdə qüvvədə olur yəni  bölgü və mübadilə bazar 

vasitəsilə reallaşır. 

Biz bir neçə dəfə mübadilə fazasına qayıdacayıq, indi isə dəyər qanununa - bazar 

iqtisadiyyatının  əsas qanununa baxaq. Dəyər, qiymət, rəqabət, təklif  və tələb hamısı  bazarın 

kateqoriyalardır. Əna görə də bazar mexanizmini bilmək üçün qiymət və dəyər arasındakı fərqi 

yaxşı təsəvvür etməliyik. 

Dəyər qanunu mübadilədə, yəni bazar mexanizminin iş prosesində əmələ gəlir. Əmtəənin 

istehlak dəyəri insanın bu və ya digər  tələbatını ödəmək xassəsidir, başqa sözlə, onun faydalı  

olmasını göstərir. Məsələn, mənzil insanın yaşamağa olan tələbatını ödəyir. İstehlak dəyəri iki 

qrupa bölünür: istehlak şeyləri və istehsal vasitələri. İstehlak şeylərinə mənzil və s., istehsal 

vasitələrinə əmək vasitələri və alətləri daxildir. 

Dəyər qanunu praktikada qiymət qanunu   kimi reallaşır. Qiynıət əmtəə istehsalı ilə əlaqədar 

əlaraq fəaliyyət göstərən iqtisadi kateqəriyadır. O alıcı ilə satıcı arasında qarşılıqlı razılaşma 

əsasmda formalaşir. Başqa sözlə, tələblə təklifin  qarşılıqlı təsiri nəticəsində əmələ gəlir. Belə 

qiymətlər bazar qiymətləri adlanır. Əmtəənin qiymətinin əsasını onun dəyəri təşkil edir. Lakin, 

qiymətlər nadir hallarda  dəyərlə uyğunlaşır, onlar dəyərdən yüksək və ya aşağı ola bilərlər. 

Dəyər qanunu «planlaşdırıcı» və «təchizatçı» rolunu yerinə yetirir. O avtomatik əlaraq 

resursların sahələr və istehsal sferaları arasında bölgüsünü tənzimləyir. Qiymətin səviyyəsi eyni 

zamanda tələb və təklifin nisbətindən də asılıdır. Əgər tələb təklifdən çoxdursa, qiymət ictimai 

dəyərdən kənarlaşacaq, yəni yuxarı olacaq. Əksinə olarsa, qiymət ictimai dəyərdən  aşağı olacaqdır. 

Beləliklə, dəyər qanununa əsasən səmərəli əmtəə - bazar mexanizmi yaranır. Qiymət iqtisadi 

kateqoriya kimi bazarın yaranması ilə əmələ gəldi. Ona görədə insanlar müşahidə etdilər ki, bazarda 

qiymətlər daimi olaraq dəyişilir. Qiymətlər müxtəlif hadisələrin təsirindən yuxarı və aşağı tərəddüd 

edirlər. Bu tərəddüdlər əmtəənin dəyərinə nisbətən əmələ  gəlir. Əgər tələb və təklif bir-birinə 

uyğun olursa, onda qiymət pul ifadəsində dəyərə uyğunlaşır. 

Marketinq təhlilinin ən əsas istiqamətlərindən biri məhsul bazarında müəssisənin qiymət 

siyasətini öyrənməkdir. Qiymətlər müəssisəni planlaşdırılan mənfəətlə, məhsulun rəqabət 
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qabiliyyətini və rentabelliyini, ona olan tələbi təmin edir. Tikinti məhsulları qıymətlər vasitəsilə 

reallaşdırılır, müəssisənin bütün bölmələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyi müəyyənləşdirilir. 

Tikinti şirkətinin qiymət siyasəti ondan ibarətdir ki, o qiymətləri elə səviyyədə 

müəyyənləşdirir ki, bazarın vəziyyətindən asılı olaraq onları dəyişdirir və bunun nəticəsində 

qısamüddətli və uzunmüddətli nailiyyətə malik olur, planlaşdırılan mənfəətın məbləğini əldə edir, 

mənfəəti maksimuma qaldırır, müəssisə bazarda liderlik qazanırvə s. 

 Tikinti müəssisənin qiymət siyasətinin öyrənilməsi və məhsulun qiymətlərinin 

əsaslandırılmasının  təhlili üçün ən mühüm məsələlər bunlardır: 

-ilk olaraq müəyyənləşdirilməlidir ki, qiymətlər xərclərin səviyyəsini nə qədər əks edir; 

-qiymətlərin dəyişilməsinə istehlakçiların və alıcıların reaksiyasi necədir (tələb elastikliyi); 

- istehlakçilar və alıcılar üçün stimullaşdırıcı qiymət siyasəti tətbiq edilirmi; 

-rəqib müəssisələrə  nisbətən müəssisənin qiymətləri əlverişlidirmi; 

-müəssisənin qiymətqoyma siyasəti rəqiblərin qiymət siyasətindən nəilə fərqlənir. 

Müəssisənin qiymət siyasəti məhsulun həyat tsikli mərhəlsi nəzərə alınmaqla 

düzələşdirilməlidir.  

Deyilənlərdən belə nəticə çıxır ki, qiymət üç amildən asılıdır: əmtəənin dəyərindən, tələb və 

təklifdən, habelə pulun alicılıq qabiliyyətindın. Azad  iqtisadiyyat üçün qiymətin dəyərdən asililiği 

zəruridir. Onu da bilmək lazımdır ki, bütün təsərrüfat miqyasında dəyərin və qiymətin bərabərliyi 

gözlənilir. 

 

Nəticə: Tikinti şirkətlərində marketinq tədqiqatlarinin aparılması nəticəsində müəssisə qiymət 

siyasətini müəyyənləşdirməyə, onun məhsuluna olan tələbin həcmini və onun rentabelli işləməsini 

müəyyənləşdirir.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ АУДИТУ 

Анализ показывает, что из-за несовер енства генпланов, неправильного выбора 

плотности застройки, внутренних архитектурно-планировочных ре ений, а так е 

неправильной эксплуатации ин енерно-коммуникационных систем нерациональный 

расход тепловой энергии составляет свы е 30 %. Поэтому во время проектирования и в 

процессе эксплуатации зданий и соору ений затраты на расход тепловой энергии 

мо но значительно снизить, реализуя различные мероприятия по энергосбере ению. 

При сни ении энергопотребления так е улуч ается состояние окру ающей среды, 
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атмосферный воздух очищается от вредных выбросов, что создает поло ительный 

эффект на экологию. 

Ключевые слова: энергоаудит, энергоэффективность, тепловая энергия, инженерные 

системы, энергетический сертификат. 

 

Проблемы энергосбережения и энергоэффективности и сопутствующие им проблемы, 

которые непосредственно связаны с улучшением состояния окружающей среды, являются на 

ближайшую перспективу исключительно актуальными. Строительная индустрия, куда 

входит и промышленность строительных материалов вместе с коммунально-бытовым 

сектором, где по энергозатратам доминирует эксплуатация зданий, обладает громадным и 

далеко не использованным потенциалом энергосбережения. 

Как показывает анализ, в строительном комплексе республики энергия потребляется 

при производстве строительных материалов, их последующей перевозке на строительную 

площадку, в самом процессе строительства, при эксплуатации здания в течение его срока 

службы и во время возможного сноса или реконструкции. Сравнение этих видов 

потребления энергии показывает, что, как правило, больше всего энергии расходуется при 

эксплуатации, что составляет 90 % всего потребления энергии. Поэтому, с точки зрения 

энергоэффективности и энергосбережения, основное внимание при проектировании зданий 

следует уделять повышению их эксплуатационных характеристик [1, с.69].  

Энергетический аудит включает полное обследование всех элементов зданий и 

сооружений, оценку и анализ фактического состояния этих элементов и определение 

мероприятий, которые могут быть осуществлены для снижения потребления энергии и 

повышения энергоэффективности без нарушения внутренних климатических параметров в 

здании. Результаты энергоаудита представляются в форме Отчета, где указываются все 

мероприятия с соответствующими инвестициями и экономией. Дополнительные сведения и 

результаты, полученные во время проведения энергоаудита, можно представить в 

Энергетическом Сертификате, следуя международным и местным процедурам и 

требованиям.  

При выполнении всестороннего и глубокого энергетического аудита, должны быть 

определены все факторы, влияющие на энергопотребление и микроклимат в помещении:  

 Все наружные ограждающие конструкции, в том числе наружные двери и окна. 

 Системы отопления и горячего водоснабжения. 

 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.  

 Система автоматического управления 

 Освещение 

 Различные бытовые оборудования. 

Помимо этого, необходимо также принимать во внимание процесс управления и 

эксплуатации здания, а также фактическое состояниеинженерно-коммуникационных систем. 

Обследование необходимо для определения фактического состояния здания, 

технических приборов, условия эксплуатации, а также для определения последующей 

возможности реализации мероприятий по энергосбережению и в улучшении внутреннего 

микроклимата. 

Для определения фактического потенциала энергосбережения и обеспечения 

устойчивых результатов необходимо подходить всесторонне и комплексно к разработке и 
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реализации проекта [2, с.156]. Это требует применения современных методов и 

инструментария для комплексного проведения энергетического аудита и для управления 

реализацией проекта (Руководство Проектом). Энергоаудит также необходим для оценки и 

обозначения энергетических характеристик здания в Энергетическом Паспорте. 

Энергетический аудит включает:полное обследование здания, его отдельных 

элементов, оборудований, а также оценку и анализ, как существующей ситуации, так и 

различных мероприятий, которые в дальнейшем могут быть осуществлены для снижения 

энергопотребления и улучшения параметров микроклимата в здании, не нарушая 

существующие строительные нормы и правила. После проведения энергоаудита результаты 

необходимо представить в отчетной форме, где для каждой части  и элементов здания 

определяются предусмотренные мероприятия с соответствующими инвестициями, 

сбережениями энергии и экономией финансовых ресурсов. 

Для качественного энергоаудита необходимы проведение соответствующих 

энергетических расчётов. Энергетические расчёты выполняются для описания текущего 

энергопотребления в здании, базового энергопотребления и экономии от различных 

энергоэффективных мероприятий, которые возможно выполнить в этом здании [3, с.201]. 

Для этих целей можно применять различные расчетные средства или программные 

продукты, однако основная методология/принципы пошагового подхода к комплексной 

оценке здания и описанию рекомендаций будет такой же. 

Для того чтобы оценить потенциал энергосбережения здания, нужно определить 

эффективность потребления энергии в здании [4, с.16]. 

Невозможно оценить потенциал энергосбережения здания, просто взглянув на счета за 

потребленную энергию (например, 500 000 кВтч/год). Удельное энергопотребление 

(например, 140 кВтч в год на 1 м² кондиционируемой площади) дает лучшее представление 

об энергоэффективности здания. Однако существует много другие факторы, которые также 

сильно влияют на суммарное и удельное энергопотребление здания. Например, тип здания 

(жилое здание, административное здание, больница, школа и т.п.), его оснащенность 

техническими установками, климатические условия и т.д. [5, с.14] 

Сравнивая значения удельного энергопотребления с «нормативными» показателями 

для данной страны можно оценить энергоэффективность здания в виде энергетического 

рейтинга в Энергетическом Сертификате и получить первое представление о потенциале 

повышения энергоэффективности. 

Иногда полезно разбить здание на отдельные энергетические секции. Например, в 

крупном административном здании офисные помещения могут быть энергосекцией I, буфет 

и кухня – энергосекцией II, а отапливаемая парковка – энергосекцией III. Разбиение на 

энергосекции также зависит от требований к микроклимату внутри помещений и режима их 

использования [6, с.230]. 

Энергетический аудит инженерно-коммуникационных систем зданий и сооружений 

необходимо начинать с изучения состояния систем горячего водоснабжения,отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, а также условия и режима эксплуатации этих 

систем. Далее производится обмер наружных ограждающих конструкций и определяются 

теплотехнические показатели и физические размеры (толщины) материалов этих 

конструкций. На основании натурных данных определяются тепловые потери по отдельным 

помещениям и для всего здания, по производительности вентиляторов и калориферов 

определяется расход тепловой энергии на вентиляцию и отопление, а по счетчикам – на 
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горячее водоснабжение. Далее находится суммарный расход тепловой энергии для всего 

здания. 

В рамках проведения энергетического аудита предлагаем следующую 

последовательность: 

 

- для систем отопления и горячего водоснабжения: 

1. Установка счетчиков тепловой энергии. 

2. Автоматическое регулирование режима подачи тепловой энергии в зависимости от 

климатических параметров наружного воздуха района строительства. 

3. Установка балансировочных арматур и вентилей. 

4. Периодическая промывка трубопроводов. 

5. Изоляция трубопроводов с использованием теплоизоляционных материалов низкими 

коэффициентами теплопроводности. 

6. Установка индивидуальных тепловых пунктов. 

7. Установка термостатических вентилей для регулирования температуры в отдельных 

помещениях в зависимости от их назначения. 

8. Установка запорно-регулирующих арматур на нагревательных приборах. 

9. Изоляция теплообменников и трубопроводов. 

      10. Обеспечение рециркуляции воды в системе. 

      11. Моденизация индивидуальных тепловых пунктов. 

      12. Автоматическое управление параметров горячей воды. 

      13. Использование альтернативных возобновляемых источников энергии. 

             - для систем электроснабжения: 

      1. В местах общего пользования замена ламп накаливания на энергоэффективные. 

      2. В местах общего пользования установка оборудований автоматического освещения. 

      3. Установка энергоэффективных электрооборудований. 

             - для наружных ограждающих конструкций: 

       1. Термомодернизация (тепловая изоляция) наружных ограждающих конструкций (в 

соответствии с специальным расчетом, не нарушая процессы инфильтрация и 

эксфильтрация). 

       2. Уплотнение наружных дверных и оконных блоков. 

       3. Установка наружных дверей автоматического закрывания. 

 4. Установка теплоотражающих пленок на наружных окнах. 

       5. Замена наружных оконных блоков на более энергоэффективные и низкоэмиссионные. 

            - для систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 

       1. Установка воздушных заслонок с регулированием проходного сечения. 

       2. Использование альтернативных возобновляемых источников энергии. 

       3. Использование тепло удаляемого воздуха. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье анализируются вопросы комплексного энергоаудита вновь построенных и уже 

находящихся в эксплуатации старых зданий. Приведены основные факторы, влияющие на 

энергоэффективность зданий. Предложена методика энергоаудита отдельных элементов 

зданий. 
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In the article analyzes the issues of integrated energy audit of newly built and already in 

operation old buildings. The main factors affecting the energy efficiency of buildings are given. An 

energy audit technique is proposed for individual elements of buildings. 
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Фотоэлектрические явления в кристалле Cuİn5S8 

Дефектный полупроводниковый кристалл 85SCuIn  обладает структурой  кубической 

шпинели (пространственная группа  mFdOh 37
) и имеет 25 % концентраций вакансий в 

катионной подрешетке. На фоне огромной концентрации анион-катионных вакансий, 

физические свойства 85SCuIn  не испытывают сильного влияния со стороны посторонних 

атомов, т.е. чужеродные примеси в них являются электрически неактивными. В свою 

очередь анион-катионные вакансии, занятые собственными катионами или анионами 

усложняют энергетический спектр электронных состояний и обуславливают образование 

электронно-дырочной пары, локализованной на донорных и акцепторных уровнях. 

Физические свойства соединения 85SCuIn  исследованы не на достаточном уровне, однако, 

выявленные в них особенности проявили интерес для изготовления фотопреобразователей и 

элементов оптоэлектронике 

В работе исследованы спектры фотопроводимости (ФП) 85SCuIn  при разных 

температурах. Исследование ФП при низких и высоких температурах выявило некоторые 

особенности кристалла 85SCuIn  (рис. 1). С понижением температуры от комнатной 

температуры до 160 К, на спектре ФП проявляется пик при 1,31 эВ (рис. 1,а). С дальнейшим 

понижением температуры, максимум пика резко возрастает и пик расширяется (рис. 2,а- 140 

К). Подобное изменение пика с уменьшением температуры дает основание предположить, 

что обнаруженный пик отражает  

 

а)                                                                                 б) 

Рис. 1. Зависимость ФП от hv , при низких и высоких температурах. 
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проявление экситонов с уменьшением температуры. Если принять за энергию экситона 

энергию, соответствующую максимуму пика 1,31 эВ, а за ширину запрещенной зоны при 100 

К, тогда для энергии связи экситона получим ~ 40 мэВ.В литературе показаны разные 

значения ширины запрещенной зоны 85SCuIn  Еg = (1,35; 1,4; 1,5) эВ и различные характеры 

минимального межзонного оптического перехода (непрямые и прямые) 85SCuIn . 

Обнаружение экситонного пика при низкой температуре в выращенном нами кристалле 

85SCuIn , показывает, что ширина запрещенной зоны кристалла составляет 1,35 эВ, а 

минимальный межзонный оптический переход является прямым. При высокой температуре 

Т=375 К длинноволновый край фотопроводимости (рис. 1,б) подчиняется квадратичному 

закону: hvIф ~2
, где фI  – фототок, а в области коротких длин волн, фототок линейно 

уменьшается с уменьшением длины волны. На рисунке 2 представлены кривые релаксации 

фототока в 85SCuIn , после возбуждения импульсами лазерного излучения с длительностью 

10 пс и длиной волны 1,062 мкм (рис. 2, а) и 0,535 мкм (рис. 2, б). 

 

 

а)                                                                                 б) 

Рис. 3. Кривые релаксации фототока в 85SCuIn . 

Как видно из рисунка, при облучении кристалла импульсом фотонов с энергией 1,167 

эВ, меньшей ширины запрещенной зоны, кривая релаксации фототока соответствует 

одноуровневой модели рекомбинации. Рассчитанное время жизни неравновесных носителей 

заряда по этой кривой, составляет 30 мкс. Время перелета неравновесных носителей тока 

через образец длиной L=5 мм, равна 700 мкс. В случае одноуровневой модели 

рекомбинации, подвижность электронов генерированных из примесных уровней, 

определяется формулой:       
V

L

d

n



2

 ,где L – длина образца, d  – время пролета, V  – 

напряжение приложенное к образцу. Учитывая, что 
4107 d  с, 50V  В, для 

подвижности электронов получим 714n  см
2
/В·с. 
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При облучении кристалла импульсами фотонов с энергией 2,318 большей ширины 

запрещенной зоны, кроме быстрого канала рекомбинации, проявляется медленный канал 

рекомбинации (рис. 3, б). После прекращения импульса света и рекомбинации 

неравновесных носителей тока через быстрый канал рекомбинации, наблюдается 

незначительная остаточная фотопроводимость, обусловленная уровнем прилипания. Захват 

неравновесных носителей тока после прекращения светового импульса, происходит 

опустошенными акцепторными центрами.  

Исследованием люкс-амперные характеристики кристалла 85SCuIn  при облучении 

импульсами лазерного излучения с длиной волны 0,535 и 1,062 мкм, установлено, что в 

области низких интенсивностей наклон прямолинейного участка зависимости IIф lg~lg  

(где I  – интенсивность излучения) равен единице. С увеличением интенсивности лазерного 

излучения, в зависимости  наблюдается тенденция к насыщению, что свидетельствует о 

полном опустошении примесных уровней под действием критического излучения с 

интенсивностью свыше 10
27

 квант·см
2
.  

Xülasə: CuIn5S8kristalındafotoelektrikhadisəsi öyrənilmişdir. Göstərilmişdirki, 

fotokeçiriciliyinuzundalğalı kənarı əksitonlarınannigilyasiyası hesabınaformalaşır. 

Eksitonlarınrabitə enerjisihesablenmış, qeyri-tarazlıqlı yükdaşıyıcılarınrekombinasiyamexanizmivə 

yaşamamüddətimüəyyənedilmişdir. 

Açarsözlər: CuIn5S8, fotokeçiricilik, eksiton, rekombinasiya 

Annotation: The phenomenon of photoconductivity in CuIn5S8 crystals has been studied. It is 

shown that the long-wave edge of photoconductivity is formed due to annihilation of excitons. The 

binding energy of excitons is calculated, the lifetime and the mechanism of recombination of 

nonequilibrium carriers are determined. It is established that at a high level of optical excitation, the 

capture of current carriers occurs by the level of attachment. 

Keywords: Cuİn5S8, photoconductivity, exciton, recombination 
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Solar systems with high-temperature organic heat carriers 

Annotation.Oneofthefactorsholdingbackthedevelopmentofsolarsystemsforheatsupplyistheef

fectoftheirstagnation. Stagnationdoesnotallowfulluseoftheentireheatfluxfromsolarradiation. 

Inaddition, itmakesitnecessarytoincreasetheareaof theheliofieldandthevolumeoftheheataccumulator. 

Finally, itcanbethecauseofthedevelopmentofemergencysituations. 

Oneofthemostpromisingmethodsforavoidingstagnationcanbethereplacementoftraditionalheatcarriers

forheliosystemswithhigh-temperatureorganicheatcarriers. 

Keywordsrenewableenergysources, solarheatsupplysystems, hotwatersupply, high-

temperatureorganicheatcarriers (HOT). 

Introduction. At present, the trend towards the development of the so-called "green or 

carbon-free energy" prevails in the world energy sector, which implies the gradual replacement of 

organic fuels with renewable energy sources [1]. The same trend is observed for the district heating 

systems, which are located in the cities of the Scandinavian countries [2-6]. Renewable sources 

include the energy of the Sun, geothermal energy, the heat of water basins, wind energy, and the 

warmth of the atmospheric air. It is relatively easy to use the heat of renewable sources to provide 

hot water supply due to the rather low temperature to which the water must be heated [7]. The most 

acceptable source of heat for hot water supply systems is solar energy, which provides the 

temperature level of heated water without additional additional energy costs, such as when using the 

heat of the atmospheric air by means of heat pumps. In addition to the energy of the Sun in some, 

rather rare cases, geothermal heat can be used for these purposes under the same conditions. 

However, even when using solar energy for the needs of hot water supply, there are a number of 

problems that have to be solved when developing hot water supply systems. First of all, this is the 

problem of the unevenness of the solar heat input by time of day and throughout the year, as well as 

in case of unpredictable changes in the current weather conditions. The graph of the receipt of solar 

radiation in comparison with the graph of heat consumption by hot heat supply systems for climatic 

conditions is shown in Fig. 1. As the graph illustrates, there is also a lack of synchronization in the 

flow of heat and its consumption, which is characteristic of hot water supply systems. To solve the 

problem of irregularity in the supply of solar energy, circuit solutions have been developed that 
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involve the use of heat accumulators and doublers in hot water supply solar systems, that is, electric 

heat generators or using organic fuel in one form or another [8,9]. When water is heated directly in 

the main element of the solar system - the solar collector - there are problems of the possibility of 

its boiling when the peak intensity of insolation reaches noon [10], the so-called "stagnation" of the 

solar system, as well as the problem of freezing when negative values of external temperatures (in 

the corresponding latitudes) are reached. The second problem is solved by creating two-stage solar 

systems, where in the first stage, which includes a solar collector and a heating circuit in a 

capacitive heat exchanger - a heat accumulator, there is an antifreeze aqueous solution, most often 

propylene glycol [6], and in the second circuit there is already water that is heated in a heat 

accumulator. 

 
 

Fig. 1. Schedule of the receipt of solar radiation in comparison with the schedule of heat 

consumption by hot heating systems for the climatic conditions of Kiev. 

 

The problem of "stagnation" today is solved by a general method implemented by several 

technical means, namely, by stopping water heating when its temperature at the collector inlet 

approaches the saturation temperature [11]. Such a cardinal solution from the point of view of safe 

operation of the system, however, leads to the loss of a large amount of solar heat (Fig. 1). For 

example, for Kiev conditions, this loss will be about 40% of all heat that can be used in the daytime 

during the day in June.  

Problem statement. Another solution may be to use in the first loop of the solar system 

such a coolant that has a saturation temperature exceeding the values reached in the collector at 

maximum insolation.  

The search for information showed that the possibilities of using three groups of substances 

intended for water and aqueous solutions of ethylene glycol and propylene glycol as a heat carrier 

for solar hot water supply systems.  

The first group of substances is nanofluids, in which nanoparticles of CuO and Al2O3 are 

used as accumulators [12, 13], sometimes with additives of surfactants [14]. However, the cost of 

such a coolant forces us to exclude nanofluids from consideration as a promising coolant for the 
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primary circuit of solar hot water supply systems. In addition, there is no experience of using 

nanofluids in any solar systems for a long time, and how they will behave during long-term 

operation is not at all clear. But even now the use of surfactants as additives suggests that certain 

problems have been identified and it is for their solution that surfactants are added to nanofluids, 

which further increases their cost. 

Research on the use of saline solutions is also at an early stage [15] and it is difficult to draw 

specific final conclusions regarding the use of these substances, as it is for nanofluids. Although for 

these substances there is experience of using high-temperature chemical technologies in devices, 

but in the temperature range from 400 ºС to 550 ºС [13], which is much higher than the 

approximate temperatures reached in solar systems, since the maximum achievable temperatures for 

flat collectors are of the order of 200 ºС, and for tubular evacuated 300-350 ºС [16].  

For domestic solar systems, which include solar hot water supply systems, it is necessary to 

look for proven long-term operation and relatively cheap substances for use in the primary circuit of 

the solar system, not subject to "stagnation".  

High-temperature organic coolants can be recommended as such substances, which have 

been used for almost a hundred years in devices of various chemical technologies [17, 18], as well 

as in oil product transfer systems [19] and in ice-class ships heating systems [20].  

 In the literature devoted to the search for new coolants for solar systems, there are 

references to I'm talking about high-temperature organic heat transfer fluids for these purposes, but 

they are called thermal oil [18]. However, the reviewed sources do not provide an analysis of the 

features of using high-temperature coolants - thermal oil in heliosystems. There is only information 

about the methods for calculating heat transfer in liquid heat accumulators [22].These processes are 

considered as mixed convection, in which forced convection with a strong influence of natural 

convection prevails, and the well-known recommendations for calculating heat transfer in such 

processes are given. According to these recommendations, it is quite acceptable to carry out the 

calculations necessary for the design of thermal oil heat accumulators. By default, it is assumed that 

the processes of heat exchange in solar collectors can be described similarly to processes in thermal 

heat generators for heating thermal oil. However, such an approach can lead to significant errors in 

determining the intensity of heat transfer in solar collectors during their design and to a decrease in 

the reliability of collectors during their operation, since they do not take into account important 

features of thermal oils as coolants.  

Analysis of the features of high-temperature coolants and their influence on the 

calculation of heat transfer and design of solar collectors.  

Chemical technologies have accumulated a great deal of experience in operating thermal oils, where 

they are widely used, and manufacturers produce a wide range of such products [18]. However, they 

all have some common properties, the most important of which for further consideration are the 

following:  

 • thermophysical properties of thermal oils depend on temperature, and some of them 

depend strongly, for example, density, viscosity, Pr number (Table 1);  

 • thermal oils have a large volumetric thermal expansion coefficient;  

 • at a high heat flux density on the wall of the heat exchanger, they can, depending on their 

composition, either coke or release a gas phase. 
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In Table 1, a very strong drop in the viscosity of thermal oils with a drop in temperature, as 

well as the Pr number, draws attention. Both of these indicators greatly affect the intensity of heat 

transfer in the channels. In addition, the viscosity actually determines the hydraulic resistance of the 

channel. 

 

Table 1. Dependence of the main thermophysical properties of thermal oils on temperature 

 Thermogen 1693  ВОТ (BPOIexWF0801) 

Flatcollector Vacuumcollector  

Т, С 
ν, 

мПa* с 

С, 

кДж/кгК 

λ, 

Вт/мК 

ρ, 

кг/м
3
 

k, 

мм
2
/s 

Pr 
ν, 

мПa* с 

С, 

кДж/кгК 

λ, 

Вт/мК 

ρ, 

кг/м
3
 

k, 

мм
2
/s 

Pr 

20 32,6 2,19 0,174 1086 30 410,1 41,2 1,58 0,132 1029 40 492,70 

40 13,9 2,2 0,172 1069 13 177,8 15,2 1,65 0,13 1015 15 193,20 

60 6,6 2,21 0,17 1051 6,5 88,8 7,6 1,71 0,126 1001 7,6 101,60 

80 4,1 2,24 0,168 1034 4 55,2 4,4 1,78 0,126 988 4,4 61,40 

100 2,8 2,28 0,167 1018 2,7 37,5 2,9 1,85 0,124 974 3 43,60 

120 2 2,32 0,165 1000 2 28,1 2,3 1,92 0,122 960 2,4 36,30 

140 1,5 2,36 0,163 964 1,5 21,4 1,7 1,99 0,12 945 1,7 26,60 

160 1,2 2,41 0,161 968 1,3 17,4 1,3 2,06 0,118 931 1,4 22,60 

180 0,95 2,46 0,16 951 1 14,6 1.0 2,13 0,116 917 1,1 18,50 

200 0,64 2,5 0,156 935 0,9 13,4 0,86 2,2 0,114 904 0,95 16,60 

220 0,73 2,54 0,156 917 0,8 11,9 0,73 2,27 0,112 890 0,82 14,80 

240       0,62 2,34 0,11 876 0,71 13,20 

260       0,54 2,41 0,106 862 0,63 12,70 

280       0,47 2,48 0,106 846 0,56 11,10 

300       0,43 2,55 0,104 834 0,51 10,40 

320       0,39 2,63 0,102 820 0,47 9,90 

340       0,35 2,7 0,1 806 0,43 9,40 

360       0,32 2,77 0,09 792 0,40 9,00 
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 The available experience in the design and operation of thermal oil systems in various 

thermal technologies is summarized in monographs [19, 20] and a textbook [19]. However, the 

design of gas and liquid heat generators for heating thermal oil and their operating conditions differ 

significantly from the design and operating conditions of solar collectors, whether they are flat 

collectors or vacuum tube collectors (Fig. 2).  

 Heat generators for heating thermal oil for process units currently are made in the 

overwhelming majority of cases in the form of three coaxially assembled dense spirals from 

seamless pipes. In the inner spiral, gaseous or liquid fuel is burned in the form of a torch. The 

resulting combustion products from the internal space sequentially enter the gap between the first 

internal scroll and the second scroll and then into the gap between the second sipmeral and the 

body. 

  By the type of heat exchange, an analogue for a solar collector can be considered as a 

first approximation heat exchange in the internal spiral (furnace) of the heat generator, since radiant 

heat transfer plays the main role in both cases. especially flat, that the use of existing developments 

for calculating heat transfer in a solar collector will directly lead to large, possibly unacceptable 

errors. 

 

абв 

Fig. 2. a) Heat generator with three passages with liquid fuel and / or gas burner 

 1 - channels for the passage of combustion products; 2 - toroidal heating surfaces of thermal 

oil; 3 - firebox; 4 - torch, b) flat collector: 1 - body; 2 - thermal insulation; 3 - beam-absorbing 

surface; 4 - double-layer glazing; 5 - branch pipe for supplying the coolant; 6 - branch pipe for 

removal of the heated heat carrier. c) evacuated tubular collector: 1 - support frame; 2 - vacuum 

tube; 3 - copper inner tube; 4 – seal/ 

 

In addition, the pipe of the inner spiral is heated from two sides, although not evenly along 

the perimeter - much more from the side, and in the solar collector the tube with the coolant is 
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heated by the Sun only from one side. This circumstance determines the differences in the 

hydrodynamics of the thermal oil flow in the heat generator and in the solar collector, which, in 

turn, causes differences in the course of processes inside the channels with thermal oil. These 

differences are aggravated by the different geometric configuration of the channels - in the heat 

generator, each turn of the channel has the shape of a torus, and in the solar collector these are 

parallel straight pipes connected by semicircles, that is, they have the shape of coils. As a result, the 

degree of flow turbulence in the heat generator is much higher, which determines a higher Reynolds 

number and, therefore, a greater heat transfer from the pipe wall to the thermal oil. Finally, heat 

generators are operated in a narrow range of loads, since the overwhelming majority of heat 

technologies are designed for stable parameters of technological processes. As a result, the change 

in the temperature of the thermal oil lies within narrow limits and, accordingly, the thermophysical 

properties, on which the heat exchange characteristics of the apparatus and the hydraulic resistance 

depend, are more or less stable. In this case, the temperature of the thermal oil in the heat generator 

is significantly higher than the temperature of the coolant in the solar collector, which determines 

other values of the thermophysical properties. In a solar collector, the picture is the opposite.The 

intensity of insolation varies greatly during the daylight hours; accordingly, the temperature of the 

thermal oil in the channels and its thermophysical properties change. Consequently, the processes of 

heat exchange throughout the day will be determined by slightly different patterns and, accordingly, 

by different equations, as well as the hydrodynamics of the flow. The authors of the above 

monographs devoted to thermal oil systems do not take into account possible sharp fluctuations in 

the thermophysical properties of thermal oil during the operation of the system and propose to use 

the criterion equation for forced convection in channels in a turbulent mode (1), [21] to describe 

heat transfer in channels (1), [21], introducing a correction factor characterizing the effect of the 

toroidal shape of the channel on the flow hydrodynamics, [19], characterizing the effect of the 

toroidal shape of the channel on the flow hydrodynamics, such as the correction factor d / D. 

             
       

    
  

 
      ,                                         (1) 

          - inner diameter of the coil pipe and the diameter of its bend, m.  

Similarly to the above dependence, to describe heat transfer in channels for forced convection in 

channels in a turbulent mode, equation (2) [20] is used, but with slightly different values of the 

numerical coefficient and degrees at the number Re.  

            
      

   
,                                                   (2) 

The calculations for the extreme values of the thermophysical properties of the thermal oil at 

the characteristic temperatures of the thermal oil at the beginning of the solar collector operation 

and at the peak of insolation showed a significant difference in the intensity of heat transfer from 

the channel walls to the thermal oil and a large difference in the hydraulic resistance of the channel 

with a change in thermal properties oils (Table 2). For calculations, the geometric dimensions of flat 

collectors manufactured by Bosch-Unkers, type 4000 TF, and for evacuated ones manufactured by 

Viessmann, type Vitosol 300-TM, were taken. The dimensions of the copper channels for the 

coolant flow in them have diameters of 8 mm and 12 mm, respectively, which is much smaller than 

the steel pipes in heat generators for heating thermal oil (40 mm or more). The speed of movement 

of the coolant in them is selected according to the recommendations [22]. The calculations are 

preliminary and were carried out to predict changes in the nature of thermohydraulic processes 
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when replacing water or aqueous solutions with thermal oil. A number of assumptions were made 

during their implementation. The velocity of the thermal oil in the channels of the collector was 

adopted according to the recommendations for the use of water as a heat carrier. The calculations 

were carried out according to formulas (1) and (2) and showed very close results, however, the 

formulas themselves were derived for other devices and heat flux densities.In addition, the formulas 

were obtained for turbulent regimes, and the calculated values of the Re number show in the 

morning and evening hours at the assumed speed, the flow will be laminar. Then the heat exchange 

obtained for this time of day will be even less intense than that obtained in the calculation formulas 

(1) and (2). The data obtained undoubtedly require experimental confirmation and refinement, but 

the general picture of changes in thermohydraulic processes in collectors with thermal oil in the first 

approximation can be taken into account when designing collectors with thermal oil. A significant 

change in the value of the Re number during daylight hours indicates a predicted significant change 

in the hydraulic resistance of the collector, which puts forward certain requirements for circulation 

pumps. Failure to take these circumstances into account when designing thermal oil solar systems 

can lead to large errors in choosing the area of the heliofield and the volume of the heat 

accumulator. 

Table 2. Intensity of heat transfer of thermal oil for solar collectors 

ВОТ-Thermogen 1693 
 

ВОТ - BPOIexWF0801 

Т, С d, м v, м/с 

 
 

 

Pr d, м 
 

  

Pr 

20 0,008 0,7 1,063 186,67 77,05 410,1 0,012 1,25 210,00 20,64 492,70 

40 1,436 430,77 107,44 177,8 1,81 560,00 29,45 193,20 

60 1,843 861,54 141,74 88,8 2,35 1105,26 37,01 101,60 

80 2,203 1400,00 173,66 55,2 2,91 1909,09 45,84 61,40 

100 2,545 2074,07 216,03 37,5 3,40 2800,00 52,63 43,60 

120 2,848 2800,00  28,1 3,74 3500,00 57,02 36,30 

140 3,179 3733,33  21,4 4,29 4941,18 64,36 26,60 

160 3,262 4307,69  17,4 4,66 6000,00 68,72 22,60 

180 3,712 5600,00  14,6 5,17 7636,36 74,90 18,50 

200 3,886 6222,22  13,4 5,53 8842,11 78,80 16,60 

220 4,053 7000,00  11,9 5,91 10243,90 82,69 14,80 

240     6,30 11830,99 86,56 13,20 

260     6,79 13333,33 89,94 12,70 

280     7,03 15000,00 93,21 11,10 

300     7,36 16470,59 95,66 10,40 

320     7,68 17872,34 97,88 9,90 

340     8,05 19534,88 100,57 9,40 

360     8,35 21000,00 93,97 9,00 
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Conclusions. High-temperature organic coolants can be considered as prospective and 

promising for use in solar hot water supply systems. Their use makes it possible to solve the 

problem of "stagnation" of the solar system and, along the way, the problem of freezing of the 

coolant in winter. At the same time, the volume of the accumulator of heat decreases, since it can be 

stored at a higher temperature.  

At the present time, the accumulated data obtained as a result of research is not enough for 

the confident design of such systems.  

To develop a simple and reliable method for calculating heat transfer in a solar collector 

with thermal oil and, on its basis, recommendations for engineers for designing solar systems with 

thermal oil as a coolant, it is necessary to conduct experimental studies for unsteady heat transfer 

with a significant change in the thermophysical properties of the coolant when its temperature 

changes. 
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