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KONVEYER BİŞİRMƏ MAŞINLARINDA QRANULLARIN TERMİKİ  

EMAL REJİMİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI 
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Dəmir filizi qranulların metallurji xü-

susiyyətlərinin formalaşmasının qanunauy-

ğunluqları işlərdə kifayət qədər tam qeyd 

olunub. Göstərilirki, tələb olunan  keyfiyyətə 

çatmaq  üçün qranulların  və xüsusilə onla-

rın əlaqəsinin  optimal strukturunu almaq 

lazımdır.Strukturun modifikasiyası və buna 

görə də, qranulların metallurji xüsusiyyətlə-

rinin yaxşılaşması yalnız termiki emal rejim-

lərinin şixtəsinin verilmiş tərkibinə uyğun 

hazırlaması yolu ilə mümkün-dür.Bir halda 

ki, müxtəlif təyinatlı qranulların (domen əri-

dilməsi və ya dəmirin birbaşa alınması pro-

sesləri üçün) xüsusiyyətlərinə olan prioritetli 

tələblər adətən fərqlənir, o termiki emalın 

optimal rejimi həmişə spesifikdir ki, həm şix-

tənin konkret  kimyəvi  və faza tərkibi, həm 

də yandırılmış qranulların sonrakı istifadə 

variantları üçün.Qranulların termiki ema-

lının həyata keçirilməsi üçün, optimal tem-

peratur rejimi secilmiş, müvafiq olaraq qeyd 

edilmişdir. Dəmir filizi qranullarının meta-

llurji xüsusiyyətləri araşdırılmış, termiki 

emal rejimləri ilə bu məsələnin həlli müm-

künlüyü aydınlaşmışdır.  

Açar sözlər: qranul, termiki emal, so-

ba, filiz, rejim. 

Məsələnin qoyuluşu. İndiki işin hədə-

fi-maksimal texniki-iqtisadi göstəricilər vax-

tı  şixtədən alınan hazır məhsulun verilmiş 

xüsusiyyətlərinin formalaşmasını təmin 

edən, bişirmə maşınında və müxtəlif  tərkibli  

bişirmə maşını olmadan qranullar qatının 

termiki emalın optimal rejimlərinin seçimi 

prinsiplərinin əsaslandırılmasıdır.Rejimin 

hazırlanmasına növbəti addımlar daxildir: 

 əsas fiziki-kimyəvi proseslərin kinetik qa-

nunauyğunluqlarının və mexanizminin tə-

yin və onların qranulların metallurji xüsu-

siyyətləri və strukturunun formalaşmasında 

rolu; 

 verilmiş istilik sxeminə uyğun olaraq qra-

nullar qatının termiki emal rejimlərinin 

bir neçə variantlarının inkişafıyla təbəqəli 

prosesin istilik texnikası hesablamaları; 

 sənaye sınaqlarının aparılması, rejimsaz-

lama işləri, termiki emalın temperatur və 

qazodinamik rejiminin verilmiş metallurji 

xüsusiyyətləri və qranullar qatı üçün opti-

malın reallaşdırılması. 

Məsələnin həlli. Nümunə kimi XİL-III-

in (giltorpaq əlavələriylə flüsləşmiş) sənaye 

quraşdırmasında metallaşması üçün və do-

men əridilməsi üçün (flüsləşməmiş) istilik 

texnikası rejimlərinin əsasında qranulların 

alınması yanaşmalarına baxacağıq. Domen 

qranullarının istehsalı zamanı hər şeydən əv-

vəl bərpa-istilik emalı vaxtı onların maksi-

mal möhkəmliyini təmin etmək lazımdır.Bu  

mədən (filiz) dənlərinin bişirilməsi və oksid-

ləşmə prosesləri vaxtı uyğunlaşdırmayla əl-

də edilir, buna görə də 1200-1220°С yandır-

ma temperaturunda kifayət qədər silikat bir-

ləşmələri (həcmi pay 5-15%) alınır, həmçi-

nin qalıq maqnetit (kütlə payı 3-5%) saxlanı-

lır. Metallaşdırma üçün nə-zərdə tutulmuş 

qranullar üçün prioritetli xüsusiyyət-onların 

bərpasıdır, çünki, qranulların həcmində bər-

pa mərhələlərinin eyni zamanda keçməsi ya-

ranan gərginliklərin relaksasiyasının plastik 

yolunu və qranulların bütövlüyünün saxla-

nılmasını təmin edir.Bu halda onun bağı bər-

panın birinci mərhələsində yumşalmaya ma-

ne olmalıdır: mədən aqreqatının yuxarı his-

səsində (aşağı temperaturlu) hematitin maq-

netitə keçidi vaxtı. Belə əlaqə, həmçinin 

yüksək məsaməlilik durulaşdırılmış qranul-

ların yandırılması vaxtı formulə edilir 

(tyanma=1230-1250°С), ancaq maksimal bər-

pa  maqnetitin hematitə qədər daha tam ok-

sidləşməsi vaxtı reallaşdırılır. Bu domen 
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qranullarıyla müqayisədə 1000-1100С-də  

3-5 dəqiqə gecikməylə oksidləşmə və bişir-

mə prosesləri vaxtı bölgünü tələb edir.Şaxta  

aqreqatının xüsusiyyəti, xüsusilə metallaşdı-

rılmış məhsulun isti boşaldılmasıyla, yeni 

bərpa olunmuş  qranulların minimal plastik 

xüsusiyyətlərinin tələbidir. Bu Al2O3-CaO-

SiO2 sistemində çətin əriyən və çətin bərpa 

olunan əlaqələrin formalaşmasını təmin 

edən, əlavələrlə (məsələn, Al2O3)  əldə edilir 

ki, oksidləşmə və bişirmə proseslərinin bö-

lünməsinə əlavə 1250-1270°С yandırma 

temperaturu və 4-5 dəqiqə gecikmə tələb 

edir. Bişirmə konveyer maşınlarında təbəqə-

li proses şəraitində onların rejimlərinə və re-

allaşdırma  şərtlərinə baxaq. Durulaşdırılmış  

qranullar üçün, optimal qızdırma vaxtı, 

fiziki-kimyəvi proseslər aşağıdakı ardıcıllıq-

la gedir: qurutma - az miqdarla əhəngdaşının 

intensiv ayrılması - maqnetitin oksidləşməsi-

lə - oksidləşmənin aktiv inkişafı - əhəng mə-

nimsəməklə bərk fazalı reaksiyaların inki-

şafıvə bərk fazada  bişirmə - maye fazanın  

iştirakıyla bişirmə. 

Qranulların durulaşdırma dərəcəsinin 

artımı bişirmənin rejimi üçün  daha sərt tə-

ləbləri təqdim edir. Bu qatın yuxarı və aşağı 

üfüqləri arasındakı  temperatur fərqinin azal-

dılmasıyla bağlıdır, çünki keyfiyyətli qranul-

ların  alınması üçün qatın sərhəddində temp-

eratur  artmalıdır, amma bişir-mə temperatu-

ru enir.Sərhəd temperaturunun artımı əhəng-

daşını mənimsəmə, sulfidsizləşdirmə (sulfid 

konsentratları üçün) və bişirmə şərtləri ilə, 

bişirmə temperaturunun azalması ehtiyacı 

isə yuxarı üfüqün qranullarının  bişməsi ilə 

bağlıdır. Bişirmə temperaturunun və  qatın 

yuxarı hissəsindəki temperatur fərqinin azal-

ması ya bişirmə konveyer maşınının məh-

suldarlığının, ya da (məhsuldarlığın saxla-

nılması vaxtı) qatın aşağı üfüqlərindəki qra-

nulların temperaturun azalmasına və hazır 

qranulların keyfiyyətinin pisləşməsinə 

gətirib çıxarır. 

Bundan başqa, valentliyin artımı vaxtı 

qranullarda fiziki-kimyəvi çevrilmələrin da-

ha tam tamamlanması üçün termiki emal 

müddətini artırmaq lazımdır. Aşağıtempera-

turlu zonanın azaldılması və yüksəktempera-

turlu zonanın artırılması hesabına qızdırma-

nın intensivləşdirməsi vaxtı temperaturun 

yüksəlməsi aşağı üfüqlərdəki qranulların 

keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa və  tempera-tu-

ru tənzimləməyə imkan verir. Lakin qranul-

ların bütünlükdə davamlılıq xüsusiyyətləri 

aşağıtem-peraturlu zonada fiziki-kimyəvi 

çevrilmələrin tamamlanmasına vaxt çatış-

mazlığına görə pisləşir. 

Haradaki, hazır qranulların keyfiyyəti 

girov qoyulur. Üst qatın daha əvvəl bişiril-

məsi istilik daşıyıcısının filtrasiyasının sür-

ətini əhəmiyyətli dərəcədə yavaşıdır və son-

rakı mərhələdə qatın qızdırılması pisləşir, 

yaranan lokal zərbələr vakuum kamerala-

rının və konveyer arabalarının yerli qızdırıl-

ma temperaturunun artmasına səbəb olur. 

İstilik mübadiləsinin intensivləşdirilməsinin 

və qatın qızdırılmasının ən effektiv üsulu-

verilmiş temperaturlar intervallarında istilik 

daşıyıcısının filtrasiyasının sürətləndirilmə-

sidir, yəni bişirmə konveyer maşınının mü-

vafiq sahələrində. Bu halda əsasən alt üfüq-

lər qızdırılır, bunun nəticəsi olaraq da həm 

sonuncu, həm də, əhəmiyyətli olan, qatın üst 

və alt üfüqlərinin arasındakı cari tempera-

turlar fərqi azalır. Bu yüksəldilmiş tempera-

turlarda qatın alt üfüqlərinin olmasının uza-

dılması üçün və qranullarda olan, fiziki-kim-

yəvi proseslərin daha tam yerinə yetirilməsi 

üçün şərait yaradır, bu halda daxili mən-

bələrin istiliyi tam istifadə olunur. İstilik 

mübadiləsinin sürətlənməsi nöqteyi-nəzərin-

dən filtrasiyanın sürətini  qurutmanın sonun-

dan dərhal sonra yüksəltmək lazımdır, nə 

vaxt ki, istilik daşıyıcısının və materialın 

arasında temperaturların fərqi maksimal və 

qatın davamlılığı ən böyükdür. Arabaların 

hərəkətinə görə istilik daşıyıcısının tempera-

turu artır, filtrasiyanın sürəti  və davamlılığı, 

həmçinin qazın və materialın arasında tem-

peraturların fərqi azalırlar. Bütün bunlar 

yüksək temperaturlu zonada filtrasiyanın 

sürətlənməsinə yönəldilmiş tədbirləri az ef-

fektli edir və yekunda yanacağın artıq xərci-

nə gətirb çıxarır. 

Qurutmanın, qızdırmanın, bişirmənin və 

soyumanın texnoloji zonalarında qranulların  



Mühəndis  mexanikası   № 1   2020 

Elmi-texniki jurnal 
 

5 

 

qatının ardıcıl termiki emalı onunla bağlıdır. 

Hər zonaya texnologiyanın xüsusiyyətilə və 

emal edilən materialın xüsusiyyətlərilə bağ- 

lı, rejimin parametrləri üzrə məhdudiyyətin 

müəyyənliyi düzülür. Belə, qranulların bü-

tövlüyünü  saxlamağın  vacibliyinə  görə qu-

rutma zonasında quruducu agentin tempera-

turunu və yalnız temperaturdan deyil, həm 

də qat vasitəsilə istilik daşıyıcısının filtrasi-

yasının sürətindən asılı olaraq qurutmanın 

intensivliyini məhdudlaşdırırlar. Qızdırma 

zonasında oksidləşmə, karbonsuzlaşma pro-

sesləri, faza çevrilmələri, bərkfazalı reaksi-

yalar gedir, hansılar ki, onların gedişini ya-

vaşıdan və çevrilmələrin natamamlığına  sə-

bəb olan,  maye fazanın yaranmasına qədər 

bitməlidir, bu isə qranulların  strukturunun 

müxtəlif cinsliliyini və hazır məhsulun key-

fiyyətinin pisləşməsini bildirir. Qızdırma zo-

nasının temperatur səviyyəsi 1150°С-i keç-

mir.  

Yandırma zonası qranulların strukturu-

nu və davamlılıq xüsusiyyətlərini formalaş-

dırır. Zonada temperatur səviyyəsi qranullar-

da hissəciklərin bişirilməsinin kinetik para-

metrlərini və mexanizmi müəyyən edən,  bi-

şirmənin tipik temperaturu ilə müəyyən edi-

lir. Qatın müxtəlif üfüqlərinin qranullarının  

temperatur fərqi mexanizmdə və onların bi-

şirilməsinin gedişinin  bütövlüyündə fərqlərə 

və nəticə kimi, strukturun və qatın üfüqləri 

üzrə qranulların  keyfiyyətinin fərqinə gəti-

rib çıxara bilər. Sürətin dəyişikliyini və qra-

nulların sürətli qızdırılması zamanı onların  

müxtəlif dərəcədə daralmasını sabitləyən, 

bişirmənin tipik temperaturlarını, mexaniz-

min dəyişikliyində və bişirmənin kinetika-

sında göstərirlər. 

t0  temperaturu  materialın daralması-

nın  başlanğıcını xarakterizə edir. t1 əyilmə 

nöqtəsi bərkfazalı bişirmənin temperatur sa-

həsindədir və  onun, prosesin kinetikasıyla  

və bərkfazalı bişirmənin vahid mexanizmi-

nin daxilində daralmanın  sürətiylə fərqlənən 

mərhələlərini bölür. Maye mərhələlərin işti-

rakı ilə bişirmə sahəsinə  prosesin keçidi da-

ralmanın  əhəmiyyətli sürətlənməsinə gətirir 

və t2 nöqtəsiylə səciyyələnir. Sonrakı qızdır-

ma vaxtı maye mərhələnin miqdarı artır və 

temperatur müvafiq t3 nöqtəsinə çatanda,  

qranullar  plastik vəziyyətə keçir, amma qat-

da ləkələr yaranır. 

Qranulların əyri daralmalarında büküş  

nöqtələriinin temperatur səviyyəsi ilk növ-

bədə CaO və SiO2-nin tərkibindən, onlardakı 

boş süxurun miqdarından asılıdır. Lebedin-

ski QOK" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şərt-

ləri üçün qranulların bişirilməsinin tipik  

temperaturlarının (CaO+SiO2) tərkibindən 

asılılığı  şəkil  2.4-də  göstərilmişdir. 

Konveyer maşınlarında qranulların isteh-

salının yayması göstərir ki, uzunmüddətli ol-

mayan termiki emal zamanı keyfiyyətli məh-

sulun alınması üçün, qranulların qatının bü-

tün üfüqlərini, mayefazalı bişirmənin mərhə-

ləsinə müvafiq temperaturlarda emal etmək 

lazımdır. Qranulların maksimal möhkəmliyi-

nə nail olmaq üçün qatda temperaturlar ma-

yefazalı bişirmənin başlanğıc temperatur-

larından (t2) aşağı olmamalıdır və qəliblərin 

formalaşma temperaturunu (t3) ötməməlidir.  

Yandırılmış qranulların  keyfiyyəti üçün 

həlledici amil qatın sərhəddindəki  tempera-

tur əyrisidir, bir halda ki, qatın yuxarı və 

aşağı əyriləri arasındakı fərq (temperaturla-

rın fərqi və emalın müddəti) qatın hündürlü-

yü üzrə qranulların termiki emalının qeyri-

bərabərliyini və yekunda hazır məhsulun 

keyfiyyətini müəyyən edir. Qatda tempera-

turların fərqi bişirmə avadanlığını çox qız-

madan qorumağa görə  qoyulmuşdur. Buna 

görə qatın sərhəddində temperaturun ölçüsü, 

metallı konveyerarabaları  üçün son dərəcə 

mümkün və alt üfüqün qranullarının  keyfiy-

yətinin təminatı şərtləri üzrə  minimal tem-

peraturlar  arasında güzəştlidir. Belə güzəşt 

arabanın ocaq qəfəslərində lazımlı ölçüyə 

qədər temperaturun azalmasını təmin edən, 

verilmiş yatağın  qatının qalınlığının tənzim-

lənməsiylə  əldə edilir. 

Qənaətbəxş keyfiyyətli qranulları almaq 

üçün, sərhəd temperaturu (tsərhəd) mayefaza-

lı  bişirmənin başlanğıc temperaturundan az  

olmamalıdır, arabaların temperaturu (taraba)- 

mümkün qiyməti ötməməlidir. Amma  yuxarı 

qatın temperaturu (ty)-qranulların  plastik 

vəziyyətə keçidinin başlanğıc temperaturları-

dır. Qranullar qatının qızdırma sərhəddinin 
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şərtləri belə görsənir: tyt3; tsərhədt2; 

              
   . Sonuncu şərti bu formada 

təqdim etmək olar            
   , çünki, hava-

qaz kameralarında (thk) temperaturu məhdud-

laşdıraraq, konveyer arabalarını çox qızma- 

dan qoruyurlar. 

Soyuma zonasında verilmiş temperatura 

qədər qranulların soyuma qatının termiki 

emalı başa çatır. Burada məhdudlaşdıran 

amil - artıq yandırılmış qranulların keyfiyyə-

tinin saxlanılmasına səbəb olan, prosesin sü-

rətidir. Qranulların səthində  soyumanın kri-

tik sürətinin aşılması vaxtı yaranan gərgin-

liklər azalır və qranulların mexaniki və me-

tallurji möhkəmliyini zəiflədən, mikroçatlar 

əmələ gəlir. Belə gərginliklər plastikdən 

elastik vəziyyətə keçiddən sonra meydana 

çıxır və qranulların əhəmiyyətli dərəcədə 

yumşalmasına gətirib çıxara bilər. Qranulla-

rın hər maddi tərkibi üçün 90-120C/dəq.  

təşkil edən soyumanın müəyyən kritik sürəti 

xarakterikdir, deməli, qranulların termiki  

emal rejiminə, qatda əldə olunmuş tempera-

tur-vaxt və filtrasiya parametrləri daxildir, 

hansılar ki, qatın müxtəlif üfüqləri üçün qu-

rutma, qızdırma və soyutma termoqramla-

rında əks edilmişdir. 

Bişirmə konveyer maşınında qranulların 

termiki emal rejimlərinin analizi göstərdi  ki,  

əgər qatın strukturu və sonrakı keyfiyyətli 

qızdırma qurutma  bölməsində  olursa,  onda  

qranulların metallurji xüsusiyyətləri qızdırma 

(isitmə) bölməsində  formalaşdırılır, harada 

ki, fiziki-kimyəvi çevrilmələr fəal inkişaf 

edir. Yandırma, qranullarda baş verən pro-

sesləri başa çatdıraraq,  mayefazalı bişirmə 

əsasında strukturların faza tərkibini və hazır 

məhsulun keyfiyyətini qəti şəkildə fiksə edir.  

Yuxarıda, müxtəlif tərkibli və təyinatlı yan-

dırılmış qranulların  metallurji xüsusiyyətlə-

rinə və strukturuna qoyulan tələblər, 

LebQOK-un OK-306 bişirmə maşınlarında 

reallaşdırılmış,  istilik texnikası rejimlərinin 

fərqlərini müəyyən etdi və  nəticə kimi, bi-

şirmə maşınlarının müasirləşdirilməsi vaxtı 

1 və 2 nömrəli bişirmə maşınlarının istilik 

sxemlərinin və qaz-hava axınlarının para-

metrlərinin fərqlərinə gətirib çıxartdı, hansı 

ki, bunlar dəmirin birbaşa alınması və do-

men əridilməsi üçün qranulların istehsalı 

prosesi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

NƏTİCƏLƏR 
 

1. Bişirmə konveyer maşınında qranulların 

termiki emal rejimlərinin analizi göstərdi 

ki, əgər qatın strukturu və sonrakı keyfiy-

yətli qızdırma qurutma bölməsində olur-

sa, onda qranulların metallurji xüsusiy-

yətləri qızdırma (isitmə) bölməsində for-

malaşdırılır, harada ki, fiziki-kimyəvi 

çevrilmələr fəal inkişaf edir. 

2. Konveyer maşınlarında qranulların  isteh-

salının yayması göstərir ki, uzunmüddətli 

olmayan termiki emal zamanı keyfiyyətli 

məhsulun alınması üçün, qranulların qatı-

nın bütün üfüqlərini, mayefazalı bişirmə-

nin  mərhələsinə müvafiq temperaturlarda 

emal etmək lazımdır.  

3. Qurutmanın, qızdırmanın, bişirmənin və 

soyumanın texnoloji zonalarında qranul-

ların qatının ardıcıl termiki emalı onunla 

bağlıdır. Hər zonaya texnologiyanın xüsu-

siyyətiylə və emal edilən materialın xüsu-

siyyətlərilə bağlı, rejimin parametrləri üz-

rə məhdudiyyətin müəyyənliyi düzülür.  

4. Qızdırma zonasında oksidləşmə, karbon-

suzlaşma prosesləri, faza çevrilmələri, bər-

kfazalı reaksiyalar gedir, hansılar ki, on-

ların gedişini yavaşıdan və çevrilmələrin 

natamamlığına səbəb olan, maye fazanın 

yaranmasına qədər bitməlidir, bu isə qra-

nulların strukturunun müxtəlif cinsliliyini 

və hazır məhsulun keyfiyyətinin pis-

ləşməsini bildirir. Qızdırma zonasının 

temperatur səviy-yəsi 1150°С-i keçmir.  
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УДК  321.762 

 

Азимова Л.Г. 

 

Оптимизация режимов  

термической обработки гранул  

в печах конвейерного типа 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье было указано достаточно 

формирования закономерностей метал-

лургических свойств железных гранул. 

Было отмечено что, для достижения нуж-

ных свойств надо получить оптимальную 

структуру гранул. Модификация структу-

ры, улучшения металлургических свой-

ств гранул возможна только лишь при  

подготовке шихтного материала строго 

данного состава. В этом случае, превос-

ходящие качества (для доменной плавки 

или для процессов прямого восстановле-

ния железа) гранул различного назначе-

ния обычно различаются. Эти оптималь-

ные режимы термического обработки 

всегда специфичны, как для конкретного 

химического и фазового состава, так и 

для последующих вариантов обожжён-

ных гранул. Были зарегистрированы оп-

тимальные температурные режимы для 

выполнения термической обработки гра-

нул. Проведенные исследования метал-

лургических качеств железных гранул 

показали, что решением этих проблем 

возможно благодаря правильному выбо-

ру режимов термической обработки.  

Ключевые слова: гранулы, термичес-

кая обработка, печь, режимы, руда. 

 

UDC 321.762 

 

Azimova L.H. 

 

Optimization of the regimes of heat 

treatment of granules in conveyor-type 

furnaces 

 

ABSTRACT 

 

The article indicated enough formation 

of the laws of metallurgical properties of 

iron granules.It was noted that, to achieve 

the desired properties, it is necessary to ob-

tain the optimal structure of the granules. 

Modification of the structure, improving the 

metallurgical properties of the granules is 

possible only when preparing the charge ma-

terial of strictly this composition. 

In this case, the superior qualities (for 

blast furnace smelting or for direct iron re-

duction processes) of granules for different 

purposes usually differ. These optimal heat 

treatment modes are always specific, both 

for a specific chemical and phase compositi-

on, and for subsequent variants of calcite 

granules. Optimum temperature conditions 

were recorded for the thermal treatment of 

granules. Studies of the metallurgical pro-

perties of iron granules showed that the so-

lution to these problems is possible due to 

the correct choice of heat treatment modes. 

Keywords: granules, heat treatment, 

furnace, braver, mode. 
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Aparılmış tədqiqat texniki görmə siste-

minin bazasinda hazir bobinin sarinma struk-

turunun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

metodunun işlənməsi probleminə həsr olun-

muşdur. 

Müəyyən olunmuşdur ki, sapın keyfiyyə-

ti onun istehsalındakı texnoloji proseslər-

dən, sapın bobinə təkrar sarınmasından, 

emal üsullarından, sarınma sürətindən və 

formalaşan sapın fiziki-mexaniki xassələrin-

dən, həmçinin müxtəlif forma, ölçü və struk-

turlu çıxış bobinini formalaşdıran texnoloji 

avadanlıqların təkmilləşdirilməsindən və ye-

nidən işlənməsindən asılıdır. Çıxış bobinləri 

əksər hallarda sapın mayedə qüsursuz ema-

lını və qurudulmasını təmin edən bərabər 

paylanmış zastil struktura malik olmalıdır. 

Ən çox və geniş yayılmış sarınma qüsurları 

lent və jqut strukturlu sarınmadır. Belə qü-

surlu bobinlər emal zamanı texnoloji əməliy-

yatlarda xoşagəlməz hallarla rastlaşırlar. 

Avadanlığın məhsuldarlığının artırılması və 

daha yüksək keyfiyyətli bobinlərin alınması 

üçün qəbuledici – sarıyıcı qurğunun təkmin-

ləşdirilməsi vacibdir. 

Bobinlərdə sarğıları bərabər paylanmış 

zastil strukturun alınması üçün səpələyici 

qurğusu olan yayıcı mexanizmlərdən istifadə 

olunur. Mövcud olan səpələyici qurğulu ya-

yıcı mexanizmlər silindrik bobilərin forma-

laşdırılması zamanı sarğıları bərabər pay-

lanmış zastil strukturun alınmasını təmin et-

mir. Bundan başqa bobinin keyfiyyətinə aləti 

nəzarət metodlarının yaradılmasına həsr 

olunmuş bir çox tədqiqatların olmasına bax-

mayaraq yetərli və səmərəli metodlar hələdə 

işlənməmişdir və yoxdur. Bu vəziyyət qüsur-

suz bobinin formalaşmasına imkan verən 

mexanizmin yaradılmasına mane olur. 

Açar sözlər: bobin, təkrar sarınma, sa- 

rınma qüsurları,  lent sarınması, jqut sarın-

ması. 

Adətən bobinin səthində jqut və lentin 

olması vizual olaraq təyin olunur. Bu zaman 

onların kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi apa-

rılır. Bu əhəmiyyətli dərəcədə subyektivliyə 

gətirir və bobini formalaşdıran mexanizmlə-

rin və eləcədə səpələyici qurğuların parame-

trləri üzrə eksperimentlərin aparılmasına im-

kan vermir.  

Müasir texniki görmə sistemlərində isti-

fadə edilən vizual metod bobinin səthində 

jqutların tapılmasına ən perispektiv yanaş-

malardan biri olaraq qalır. Texniki görmə 

sistemlərinin (TGS) tətbiqi təsvirin emalı və 

təhlili ilə əlaqədar bir çox məsələlərin  həlli-

ni tələb edir [1], o cümlədən, tanınılacaq ob-

yektlərin informasiya əlamətlərinin bir-bi-

rindən seçilməsinin alqaritminin işlənməsi 

və s. [2]. TGS-in əhəmiyyətli hissəsi təhlil 

olunan müstəvinin binarlı təsviri ilə işləyir. 

Bu da yaddaş həcminin kiçildilməsini tələb 

edir və TGS-ini bazasında qurulan kiçik per-

sonal kompüterlərin yüksəksürətli olmasının 

vacibliyini aradan qaldırır.  

Bobinin səthində jqut və lentin tapılma-

sı üçün texniki görmə sistemlərindən istifadə 

olunması imkanı ona əsaslanır ki, jqut yük-

sək parlaqlıqda həcimli cisim kimi özünü 

göstərir (şəkil 1). 

 
Рисунок  1. Təsvirin alınma sxemi 

mailto:qenire.cabbarova@mail.ru
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Texniki görmə vasitəsinin köməyi ilə 

alınmış təsvirdə bu sahə parlaqlığa uyğun 

çoxlu sayda nöqtələr kimi təqdim olunur (şə-

kil 2 a) . 

Aparılan tədqiqatların gedişində yerinə 

yetirilən əməliyyatların optimal paramertlə-

rinin təyini məqsədi ilə ilkin təsvirlərin ilkin 

emalına müxtəlif yanaşmalar baxılmış və sı-

naqdan keçirilmişdir. [3] Eksperimentlərin 

nəticələri üzrə aşağıdakı ardıcıllıqla əməliy-

yatlar təyin olunmuşdur.   

 

а)        

 

    
 b)                       c)  

       

  Şəkil 2. Təhlil olunan bobinlərin müxtəlif 

mərhələlərdə emalının təsviri:  

а) ilkin təsvir; b) binar təsviri; c) seq-

mentləşmədən sonra binar təsviri  

 

Rəqəmsal videokameranın köməyi ilə 

bobinin ilkin təsviri kompüterin  yaddaşında 

formalaşır. Bu yüksək keyfiyyətli rəqəmli 

təsvirin alınmasına imkan verir. Sonda is-

tifadə olunan nəticələrin saxlanma formatın-

dan asılı olmayaraq kiçik ölçüdə fayl alırıq. 

Bu ona gətirib çıxaraır ki, alınmış təsvirin 

təhlili üçün çox böyük həcmdə informasiya-

nın emal olunması lazım olacaqdır. Alınmış 

informasiyanın belə emalına əhəmiyyətli 

dərəcədə çox vaxt tələb olunur. Bunun üçün 

təsvirin ilkin emalının aparılması məqsədə-

uyğundur. Bu addım əhəmiyyətli informasi-

yanı itirmədən ilkin verilənlərin sayının 

azaldılmasına xidmət edir. Bir qayda olaraq 

ilkin emal, rəngli təsvirdən yarımkölgəli və 

sonra isə binar formasına keçməkdən iba-

rətdir (şəkli 2b).  

Təsvirin sonrakı emal mərhələsində ob-

yektlərin axtarışı və tanınması həyata keçiri-

lir. Obyektlər (jqut yaxud lentlər) nisbətən 

böyük olmayan ayrıca sahə kimi özlərini 

göstərirlər və onlar təsvirin ixtiyari hissəsin-

də ortaya çıxa bilirlər. Özüdə obyektlərin 

təsvirdə olmaları, onların sayı və ölçüsü 

haqqında informasiya mövcud deyildir. Təs-

virdəki ümumi sahəni onun tərkib hissəsinə 

yaxud obyektlərə bölünməsində seqmentləş-

dirmə [4] və skiletləşdirmə [5] (şəkil 2b) al-

qoritmindən istifadə olunur. Bundan sonra 

struotur metodlarının bazasında [2] teosto-

run bölünməsindən istifadə etməklə jqut və 

lentlərin tanınmasını həyata keçirmək olar.  

Jqut və lentlər halında sarınma qüsurla-

rının tanınması məqsədi ilə TGS-də təsvirin 

texnoloji emal sxemi və təhlilinin ümumi 

halı şəkil 3-də  verilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 3.  TGS-də təsvirin texnoloji  

emal sxemi və təhlili 

 

Təhlil etdiyimiz obyektlərin ayrıca se-

çilməsi və tanınması üçün aşağıdakı metod-

lar təhlil olunmuşdur [5]: 

 ierarxiya metodu; 

 K-orta metodu; 

                    Yarımkölgəli formaya çevrilməsi 

Seqmentləşdirmə 

Skletləşdirmə 

Obyektlərin tanınması və təhlili 

Nəticələrin saxlanması 

Kadırların çıxarılması 
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 müxtəlif öyrənmə metodlarınin istifadəsi 

zamanı  Koxonenin (SNQK) süni neyron-

lar qovşağı ( metod WTA(Winner Takes 

All) [6]. 

Eksperimentin nəticəsində müəyyən ol-

muşdur ki, “neyron qazı” və “K-orta” me-

todlarının öyrənilməsinin SNQK-kimi istifa-

də olunması zamanı ən yaxşı halda qrupla-

şır. Bu zaman “neyron qazı” metodu daha 

universaldır və qruplaşdırma zamanı daha 

dəqiqliyə malikdir. Lakin təsvirin teksturlan-

masına alqaritmin sərf etdiyi vaxt 120 saniyə 

ətrafındadır. “K-orta” metodunun dəqiqliyi 

jqutun ayrıca seçilməsi üçün yetərlidir. Bu  

zaman alqaritmin işləmə sürəti 12 saniyədir. 

Lakin, bütün bu metodların çatışmamazlığı 

təsvirdə lentin tanınmasının mümkün olma-

masıdır.  

Qüsurların qeydə alınması üzrə yaxşı 

nəticəni “düz xətlərin Xox çevmələri” meto-

dundan istifadə etdikdə almaq mümükündür 

[7], amma bu metodda təsvirin təhlili sürəti-

nin az olması səbəbindən yararsız hesab olu-

nur.  

Bu məsələnin həllində ən yaxşı nəticəni 

tədqiqatlarımızda təklif etdiyimiz “sapların 

parallel topası” tapılma metodu verir. Çünki 

bu metod aşağıdakı meyyarları qane edir: 

 jqut və lent halında olan qüsurların ortaya 

çıxarılmasının yüksək ehtimalı; 

 jqut sarınmasının intensivliy kimi  xarak-

teristikasının alınma imkanı; 

 təsvirin təhlilində alqaritmin işləmə sür-

ətinin yetərli olması, yəni kadrın  bir sani-

yəyə emalına imkan verir. 

Bu yanaşmaların tədqiqat işinin nəticə-

ləri cədvəl 1-də verilir.  

İşlənmiş sistemdə qoyulmuş məsələnin 

həllini verilənlərin intelektual təhlili (VİT) 

metodunun vasitəsi ilə aparılması təklif olu-

nur. Bu metod neyron qovşağı, subyektiv 

ehtimallar metodu, genetik alqoritimlər, cəb-

ri və diferensial sistemlər tənliyi, qeyri-səlis 

çoxluqlar və s. metodlarını özündə birləşdi-

rir [8].  
Cədvəl 1. 

Təsvirin təhlilində müxtəlif alqoritimlərin işinin tədqiqinin nəticələri 

Metodlar 

Təsvirin emal 

vaxtı (saniyə 

ilə) 

Qüsurların 

tapılması 
Intensivliyin 

təyini 
jqutlar lentlər 

“K-orta” 3-12 hə yox yox 

“neyron qazı” 25-118 hə yox yox 

Xoxun “parallel xətlər” metodu 3-7 hə hə hə 

“parallel saplar topası”-nın tapılması metodu <0,3 hə hə hə 

 

Mövcud olan bütün çoxşaxəli metodlar-

dan bu gün verilənlərin intelektual təhlili 

“VİT” metoduna üstünlük vermək olar. Bu 

metod bobinin struktur keyfiyyətinin qiy-

mətləndirilməsi prosesinin adekvat riyazi 

modelini qurmağa imkan verir. 

Bir qayda olaraq sarınmanın qiymətləndi-

rilməsi zamanı keyfiyyət analyışını ekspert-

lər verir, özüdə onların fikiri eyni bir ob-

yektə görə bir çox hallarda bir-birindən fərq-

lənə bilir. Bobinin struktur keyfiyyətinin kə-

miyyətcə obyektiv xarakteristikasının alın-

ması üçün ekspertlərin qiymətlərini əsas gö-

türmək lazımdır. Bunun məqsədlə ekspertlər 

qərar çıxartdıqları zaman rəhbər tutduqları 

mümkün asılılıqları ortaya çıxarmaq lazım-

dır. Bu asılılıqların əsasında sarınma keyfiy-

yətinə struktur qüsurlarının neqativ təsirinin 

qiymətini birməna təyininə imkan verən 

qaydalar toplusunu işləmək lazımdır. Elə bu-

nun əsasında bilik bazasını formalaşdırmaq 

lazımdır. 

Problemin keyfiyyət aspektlərinin təhlili-

nin bir yerdə edəcəyimizə görə onun həlli 

üçün uyğun riyazi aparatdan istifadə olun-

ması məqsədəuyğun hesab olunur. Bu riyazi 

aparatın əsasında “qeyri-səlis çoxluqlar” nə-

zəriyyəsi durur [9].  

Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin əsa-

sında təklif olunan yanaşma, mənasına görə 

sistemin təhlilinin ümumi qəbul olunmuş 

metodlarının alternativindən ibarətdir. Bu üç 

əsas fərqli hissəyə malikdir. 

1. Dəyişən rəqəmlərə birgə yaxud əlavədə 

 “linqvistik” dəyişən qeyri-səlis qiymət-

lərdən istifadə olunur. 
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2. Dəyişənlərin arasındakı sadə münasibət-

lər qeyri-səlis deyilənlərin köməyi ilə 

yazılır.  

3. Mürəkkəb münasibətlər qeyri-səlis alqo-

ritimlərlə yazılır. 

Belə yanaşma yaxınlaşmanı verir, eyni 

zamanda sistemin davranışının səmərəli üsu-

lunun yazılışı o qədər mürəkkəb və pis təyin 

olunan olduğundan dəqiq riyazi təhlilin apa-

rılması çətinlik törədir. L.Zadənin tədqiqat-

larına qədər oxşar keyfiyyətli informasiya 

sadəcə itirdi - alternativlərin təhlili sxemində 

onun necə istifadə olunması aydın deyildi. 

Bu yanaşmanın nəzəri əsası yetərincə 

dəqiqdir, riyazi mənada ciddi və özü-özlü-

yündə təyin olunmayan mənbəə də deyildir. 

Qərarın dəqiq dərəcəsi hər bir konkret halda 

məsələnin tələbi ilə və əldə olunan verilənlə-

rin dəqiqliyi ilə razılaşdırıla bilər. Oxşar ya-

naşma baxılan metodun ən vacib xətlərindən 

birini təşkil edir.  

Aparılmış idarə olunan eksperimentlərin 

nəticəsinə tətbiq olunan alınmış formal bili-

yin əsasında texnoloji prosesin parametrləri-

nin əsaslandırılmış seçiminin həyata keçiril-

məsi mümkündür. Optimal qərarın seçilməsi 

arzu olunan nəticələrə yaxınlaşma dərəcəsi 

üzrə sarınma keyfiyyətinin qiymətləndiril-

məsi məqsədilə sınaqların aparılmasının ge-

dişində alınan (verilənləri) qiymətlərin ranq-

lanması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Mü-

həndis-texnoloqa məhsulun verilmiş keyfiy-

yətini təmin edən parametrlərin seçimində 

tələbin formalaşması zamanı sarınma struk-

turunun xarakteristikası üçün keyfiyyətin 

qiymətinin istifadə olunması asan olduğun-

dan bu məsələnin həlli üçün qərara yardımçı 

olan qeyri-səlis metodların tətbiqi tam əsas-

lıdır. Bu yanaşma, həmçinin yeni qərarın 

seçimi zamanı məhsulun keyfiyyətinin proq-

nozlaşdırılması zamanı tətbiq oluna bilər. 

Sarınma keyfiyyətinin və texnoloji proseslə-

rin optimal paramertlərinin seçiminin təyin 

olunması məsələsinin şərtinə tətbiq olunan 

həllərin qəbuluna dəstək sistemi (HQDS) 

[10] tez-tez istifadə olunan alternativ riyazi 

metodların təhlili cədvəl 2-də verilmişdir. 

Cədvəl 2.  

Həllərin qəbuluna dəstək sistemi (HQDS) işlənməsi zamanı istifadə olunan metodların icmalı 

Modellərin 

adları 
İstifadə olunma şərti 

Qoyulmuş məsələnin həlli üçün istifadə olunma 

imkanı 

1 2 3 

Subyektiv 

ehtimal 

Statik metodlarla emalı müm-

kün olan yetərli həcmdə etibarlı 

informasiyanın olması 

Səpələyici qurğulu bobin formalaşdırıcı mexa-

nizmlər üçün istifadə oluna bilmir. Çünki, sa-

rınma cismində qüsurların olması və harasında 

olmasını bilmək olmur. Səpələyici qurğusu ol-

mayan mexanizmlərdə metod istifadə oluna bi-

lər, amma çox böyük məhdudiyyətlərlə. Çünki 

sapın qırılmalarına  görə sarınmanın formalaş-

masının gedişi pozulacaq və qüsurların ortaya 

çıxmasını proqnozlaşdırmaq olmur. 

Qeyri-səlis 

çoxluqlar  

İdarəetmə alqoritimlər çətin 

deyil və sadə qaydalarla yazıla 

bilir, parametrlərin dəqiq təyin 

olunması mümkün deyildir. 

Jqutun (lentin) dəqiq təyini yoxdur və sarınma 

parametrləri keyfiyyət xarakteristikası istifadə 

olunmaqla ekspertlər tərəfindən yazılır. Optimal 

parametrlərin təyin zamanı bu və digər həllərin 

nəticələrinin proqnozunda prosesin yazılışı 

insan təsəvvürünə yaxındır.  

Genetik 

alqoritimlər 

(GA) 

Funksiya yaxud alqoritim ha-

lında məsələni formalaşdırmaq 

ya alınmır ya da riyazi forma-

laşdırılmış məsələnin həllinin 

tapılması qəbul olunmayan 

böyük tərkibi tələb edir.  

Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

olunması problemlidir. Çünki bu məsələni zəif 

strukturlanmışa aid etmək olar, amma optimal 

parametrlər toplusunun ortaya çıxarılması üçün 

tətbiq oluna bilər. Bundan başqa, genetik al-

qoritmlər proqnozlaşdırma məsələlərinin həl-
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lində istifadə oluna bilmir. 

Neyron 

qovşağı 

Prosesi yazan ümumi 

funksiyanı qurmağı bilmək, 

onu daha sadə funksiyalar 

çoxluğu kimi təqdim etmək və 

bu sadə funksiyaları neyronun 

ierarxiya qovşağına düzmək  

Model “qara qutu” dərəcəsinə aiddir və alınan 

həlləri aydınlaşdıra bilmir, qiymətərin rəqəmsal 

hala çevrilməsi vacibdir. 

Riyazi və 

differensial 

tənliklər 

sistemi 

Məsələnin riyazi qoyuluşunu 

bilmək və formalaşdırmaq im-

kanı 

Riyazi və differensial tənliklər sisteminin 

köməyi ilə keyfiyyətin qiymətləndirilməsi 

prosesinin formal yazılışının işlənməsi 

yetərincə mürəkkəbdir. Çünki, onlarda 

ekspertlərin subyektiv üstünlüklərinin nəzərə 

alınması mümkün deyil. 

 

 Bu tədqiqatlarda həllərin qəbuluna dəs-

tək sistemi HQDS-in reallaşdırılması üçün 

yuxarıda izahatı verilən metodların diqqətlə 

təhlilindən sonra həllərin yardımcısının qey-

ri-səlis metodları qəbul olunub. 

 

NƏTİCƏ 

 

1. Sarınma strukturunun keyfiyyətinin qiy-

mətləndirilməsinin riyazi modeli işlən-

mişdir.  

2. Jjqut və lent halında sarınma qüsurlarının 

tanınması məqsədi ilə TGS-də təsvirin tex-

noloji emal sxemi və təhlili işlənmişdir.  

3. Videotəsvirdə qüsurların ayrılmasının 

müxtəlif metodları tədqiq olunmuş və  

jqut ilə lentlərin tanınması alqaritmini qa-

ne edən meyar formalaşdırılmışdır.    

4. Həllərin qəbuluna dəstək sistemi HQDS-

in reallaşması üçün qeyri-səlis çoxluqlar 

nəzəriyyəsinə əsaslanan metod seçilmiş və 

onun tətbiq imkanları əsaslandırılmışdır. 
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УДК  677.23 

 

Джаббарова Г.З. 

 

Анализ возможных подходов к  

разработке метода оценки качества 

структуры намотки готовой паковки 

на базе система технического зрения 

 

Качество нитей зависит от совершен-

ства технологических процессов их произ-

водства и технологического оборудова-

ния, формирующего из нити выходные 

паковки различных форм, размеров и 

структур, зависящих от физико-механи-

ческих свойств формуемой нити, скорос-

ти наматывания и способов обработки и 

переработки нити в паковке. В подавляю-

щем большинстве случаев выходные па-

ковки должны иметь равномерно засти-

листую структуру, обеспечивающую эф-

фективную отделку нити жидкостями и 

сушку. Одним из наиболее распростра-

ненных дефектов намотки является лен-

точная и жгутовая структура намотки. 

Паковки с такими дефектами хуже подда-

ются технологическим операциям обра-

ботки. Для увеличения производитель-

ности оборудования и получения паковок 

более высокого качества необходима 

модернизация приемно-намоточных ус-

тройств. 

Для получения равномерно застилис-

той структуры используют наматываю-

щие механизмы, в состав которых входят 

механизмы раскладки с рассеивающими 

устройствами. Существующие механиз-

мы раскладки с рассеивающими устрой-

ствами не обеспечивают получение рав-

номерно застилистой структуры при фор-

мировании цилиндрических паковок. 

Кроме того несмотря на наличие ряда ра-

бот посвященных созданию инструмен-

тальных методов контроля качества пако-

вок, эффективного метода в настоящее 

время нет. Это обстоятельство препятст-

вует создани механизмов, позволяющих 

формировать бездефектные паковки. 

Ключевые слова: бобин, перемотка, 

пароки намотки, ленточная намотка, 

жгутовая намотка 

UDC 677.23 

 

Jabbarova G.Z. 

 

Analysis of possible approaches to the  

development of a method for assessing  

the quality of the structure of the finished 

package winding based on the system 

technical vision 

 

ABSTRACT 

 

The quality of the threads depends on 

the perfection of the technological processes 

of their production and the technological 

equipment that forms the output packages of 

various shapes, sizes and structures from the 

thread, depending on the physicomechanical 

properties of the formed thread, the speed of 

winding and the methods for processing and 

processing the thread in the package. In the 

overwhelming majority of cases, output pac-

kages should have a uniformly covered 

structure, which provides effective thread fi-

nishing with liquids and drying. One of the 

most common winding defects is the tape 

and tow structure of the winder. Packages 

with such defects are worse suited to techno-

logical processing operations. To increase 

the productivity of equipment and to obtain 

packages of higher quality, the moderniza-

tion of receiving and winding devices is 

necessary. 

To obtain a uniformly structured struc-

ture, winding mechanisms are used, which 

include layout mechanisms with scattering 

devices. Existing layout mechanisms with 

scattering devices do not provide a uniform-

ly silky structure during the formation of 

cylindrical packages. In addition, despite the 

availability of a number of works devoted to 

the creation of instrumental methods for 

controlling the quality of packages, there is 

currently no effective method. This circum-

stance prevents the creation of mechanisms 

to form defect-free packages. 

Key words: bobbins, rewind, winding 

parks, tape winding, rope winding. 
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UOT 622.276 
 

DADAŞZADƏ X.İ., NOVRUZOVA S.H., ƏLƏKBƏROVA G.Ə. 
 

(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) 
 

QAZ VƏ ÖZLÜ-PLASTİK MAYE İSTİSMAR EDƏN FONTAN  

QUYULARININ HİDRODİNAMİKİ HESABATI 
 

(sudaba.novruzova@mail.ru) 

 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bir çox 

neftlər qeyri-Nyuton xassələrə malikdirlər. 

Bu tip neftlərə həm dünyada, həm də Azər-

baycan respublikasında rast gəlmək olur. İki 

fazalı  qarışığın hərəkəti zamanı belə neftlər 

özlərini homogen qarışıq kimi göstərirlər. 

Baxılan məqalədə iki fazalı sistemin 

hidrodinamiki qanunları öyrənilmişdir. Təd-

qiqatlar göstərir ki, belə qarışıqlarda  həqi-

qi qaz saxlama əmsalı həcmi qaz saxlama 

əmsalına bərabər olur, buda fazalar arası 

nisbi sürətin azalmasına səbəb olur. 

Tədqiqatların nəticəsində qaz özlü-plas-

tik qarışıq üçün əsas göstəricilər verilmişdir. 

Bu parametrlər sırasına həqiqi qaz saxlama 

əmsalı, ümumiləşdirilmiş Reynolds paramet-

ri, hidravliki müqavimət əmsalı verilir.  

Tədqiqatlar göstərir ki, özlü - plastik 

neftlərdə qaz və maye arasındakı nisbi sürət 

başlanğıc toxunma gərginliyindən asılı ola-

raq dəyişir. Beləki, başlanğıc toxunma gər-

ginliyi artdıqca həqiqi qaz saxlama əmsalı 

həcmi qaz saxlama əmsalına yaxınlaşır. Yə-

ni, qarışıq özünü homogen qarışıq kimi gös-

tərir. 

Tədqiqatlar göstərir ki,  özlü-plastik qaz 

və maye axını müəyyən zamanda rejim anla-

yışı ilə ifadə etmək məqsədə uyğundur. Bu 

zaman əsas göstəricilər  homogen model ki-

mi ifadə olunur. Praktika da belə neft yataq-

larına  həm Sibirdə, həm də Azərbaycanda 

rast gəlmək olar. Belə yataqlardan Palçıq 

Pilpiləsi, Qum adası, Duvannı dəniz və s. 

misal gətirmək olar. Belə yataqların neftlə-

rində asfaltenin, qatranın, parafinin olması 

neftin fiziki xassələrini dəyişir. Bu da belə 

neftlərə anomal xassə verir. Anomal neftlər  

Nyuton qanununa tabe olmadığı üçün, on-

ları Qeyri-Nyuton mayelər qrupuna  daxil 

edirlər. Ən çox belə neftlər özlü-plastik 

neftlərə aid olunur. Ona görə də belə 

neftlərin hidrodinamikası fərqli olur. 

Baxılan məqalədə iki fazalı sistemin 

hidrodinamiki qanunları öyrənilmişdir. Təd-

qiqatlar göstərir ki, belə qarışıqlarda  həqi-

qi qaz saxlama əmsalı həcmi qaz saxlama 

əmsalına bərabər olur, buda fazalar arası 

nisbi sürətin azalmasına səbəb olur. 

Açar sözlər: özlü-plastik, struktur özlü-

lük, gərginlik, təzyiq qradiyenti, Reynolds 

ədədi, doyma təzyiqi  

Bildiyimiz kimi, bir çox dünya neft ya-

taqları ağır neftlərlə istismar olunurlar. Belə 

yataqlara Azərbaycanda, Rusiyada, Misirdə 

və başqa ölkələrdə rast gəlmək olar. Bu tip 

neftlər anomal neftlərə aid edilir və onların 

tərkibində asfaltenin, qatranın və parafinin 

miqdarı çox olur. Anomal neftlər qeyri-Nyu-

ton neftlərə aid edilərsə də onların hidrodi-

namikası  adi neftlərdən fərqlənir.  

Ən çox istifadə olunan model kimi özlü-

plastik modeldən istifadə olunur. Bu model 

dünya praktikasına akademik A.X. Mirzə-

cansadə tərəfindən verilmişdir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, boru kəmərində 

yalnız özlü-plastik maye hərəkət edərkən, 

sürtünməyə sərf olunan itki çox olur. 

Praktikadan bildiyimiz kimi fontan istis-

mar üsulu ən səmərəli istismar üsuludur. Bu 

zaman lay enerjisinin köməyi ilə quyuda 

olan neft və ya neft-su qarışığı quyu ağzına 

nəql edilir. Layın enerjisi qaz-maye qarışığı 

üçün aşağıdakı düsturla ifadə olunur: 
 

a qd qd

1 o o 1

a

P -P P
W = +Q Pln +A

ρ P
 

 

Burada 1W  - qaz-maye qarışığının enerjisi-

dir; qdP
 
- quyudibi təzyiq; aP - quyuağzı təz-

yiq; Q0 - atmosfer şəraitində qazın sərfidir; 
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A1 - quyu dibindən quyu ağzına kimi neft 

hərəkət edərkən ayrılmış qazın enerjisidir. 

 Bəzi hallarda quyu dibində təzyiq 

doyma təzyiqindən böyük olduqda laydan 

quyu dibinə bircins  maye, yəni  qazla 

doymuş neft hərəkət edir. Bu zaman Q0=0 

olduğundan, kəmər boyu neftdən alınan qaz 

hesabına qarışıq  quyuağzına qaldırılır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, bir çox hallarda 

təzə istismara verilən yataqlarda quyuağzı 

təzyiqi doyma təzyiqindən böyük olur. Bu 

zaman quyu boyu bircins maye, tərkibində 

qaz həll olmuş neft hərəkət edir. Belə 

şəraitdə fontan vurma şərti bir qədər başqa 

cür olur. 

 Quyuda bircins maye hərəkət edərkən 

hidrostatik basqıya əsasən quyudibi təzyiqi 

yaranır və o. aşağıdakı təzyiqlərdən ibarət-

dir: 

1) quyuda olan maye sütunun hündürlüyü 

ilə; 

2) quyu ağzındakı əks təzyiqlə; 

3) fontan borusunda bircins maye hərəkət 

edərkən sürtünməyə sərf olunan təzyiq it-

kisi ilə. 

 Deyilənləri nəzərə alaraq quyudibi təz-

yiqi aşağıdakı düstur ilə ifadə olunur: 
 

qd a s rP =Hρg+P+ΔPц
 

 

Burada Pqd
 
- fontan quyusunda quyudibi təz-

yiq; Pa 
- fontan quyusunda quyuağzı təzyiq; 

H - fontan qaldırıcısının uzunluğu;  - bir-

cins, qeyri-Nyuton xassəli neftin sıxlığı; g
 
- 

sərbəst düşmə təcilidir; Psür 
- sürtünməyə 

sərf olunan təzyiq itkisi. 

 Qeyri-Nyuton mayelərinin əsas nüma-

yəndəsi kimi özlü-plastik mayelər nəzərdə 

tutulur. Ümumi şəkildə sürtünməyə sərf olu-

nan təzyiq itkisi Darsi-Veysbax tənliyi vasi-

təsi ilə ifadə olunur: 
2

sür

H
P

D 2


   

 
 

burada D - fontan borusunun daxili diametri;  

υ - boruda axan mayenin orta sürəti; λ - hid-

ravlik müqavimət əmsalı. 

 Hidravliki müqavimət əmsalı rejimdən 

asılı olaraq təyin olunur. Tədqiqatlar göstərir 

ki, Nyuton mayelərdən fərqli olaraq qeyri-

Nyuton mayelərində hidravliki müqavimət 

əmsalı ümumiləşdirilmiş Reynolds ədədin-

dən asılıdır. Ümumiləşdirilmiş Reynolds 

ədədi özlü-plastik mayelər üçün aşağıdakı 

düstur ilə təyin olunur: 
 

*

o

υγD
Re =

τ D
gη 1+

6ηυ

 
 
    

və ya γ=ρg olduğunu qəbul etsək 
 

                  

*

o

υρD
Re =

τ D
η 1+

6ηυ

 
 
 

 

olacaqdır. 

 Deyilənlərə əsasən hidravliki müqavi-

mət əmsalı Reynolds ədədindən asılı olaraq 

belə təyin olunur. 

 Tədqiqatlar göstərir ki, hidravliki müqa-

vimət əmsalı Reynolds ədədindən asılı ola-

raq, müəyyən diapazonunu əhatə edir. 
 

7 *

0,08
λ=

Re
, 

*Re f5000÷100000  

 

 Mitelman tərəfindən verilən bu tənlik 

Reynolds ədədinin böyük diapazonunda  

hidravliki   müqavimət əmsalının təyin olun-

ması üçün imkan yaradır. Əgər hərəkət lami-

nar olarsa, onda hidravliki müqavimət əm-

salı aşağıdakı tənliklə tapılır: 

 

*

64
λ=

Re
 

 

 Özlü-plastik mayelər ilə aparılan təcrü-

bələr əsasında professor Şişenko tərəfindən 

verilmiş düsturda çox maraqlıdır. 
 

8 *

0,075
λ=

Re
, 

* 4Re f1,6 10  

 

 Xarici ədəbiyyatda ən geniş yayılmış 

hesabat tənliklərdən biri kimi Lasiy tərəfin-

dən verilmiş tənlikdir. 
 

 
0,468

*

0,482
λ=0,018+

Re
  

 

Son illərdə yayılmış tənliklərdən aşağıdakı 

tənliklə hidravliki müqavimət əmsalını təyin  

etmək olar.

 
6 *

0,01
λ=

Re  
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 Əgər quyuda özlü-plastik maye ilə qaz  

hərəkət edərsə, onda iki fazalı sistem hərə-

kətini nəzərə almaqla hərəkət tənliyi aşa-

ğıdakı kimi ifadə olunur: 
 

 

2

0,5

dP υ H 1
=γ+λ γ

dx 2gD 1-φ


 
 

burada γ - baxılan qarışığın xüsusi çəkisidir;

dP

dx
- təzyiq qradiyenti. 

 Qaz və ölü-plastik mayelərlə istismar 

olunan fontan quyuları üçün xüsusi çəki aşa-

ğıdakı tənliklə ifadə olunur: 
 

 m qγ=γ 1-φ +γ φ
 

 

burada mγ - mayenin xüsusi çəkisidir; q - 

qazın xüsusi çəkisidir; 
 
- həqiqi qaz saxla-

ma əmsalıdır. 

 Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, həqiqi 

qaz saxlama əmsalı özlü-plastik mayenin 

fiziki xassələrindən asılı olaraq aşağıdakı 

kimi təyin olunur: 
 

oτ Dφ= 1+ β
6ηυ

 
 

   
 

burada oτ - başlanğıc  toxunma gərginliyi;   

 - özlü-plastik maye üçün struktur özlülük-

dür;  - həcmi qaz saxlama əmsalıdır. 

 Qeyd edilənlərə əsasən işlək vəziyyətdə 

olan quyu üçün quyudibi təzyiqi hesablayaq: 
 

 

2

qd a 1,5

υ H 1
P =P +γH+λ γ

2gD 1-φ


 

və ya başqa sözlə 
 

 
 

2

qd a m q 1,5

υ H 1
P =P + γ 1-φ +γ φ 1+λ

2gD 1-φ

 
     

  

 

İndi mədən göstəricilərini  hesabata daxil 

edək:  

Quyunun hasilatı 
3 3

n

50m 0,00058m
Q = =

sut san
;  

Quyuağzı təzyiq 4

a 2

kq
P =15 10

m
 ; Özlü-

plastik mayenin xüsusi çəkisi =1140kq/m
3
; 

Özlü-plastik mayenin struktur özlülüyü 

-3

2

kq san
η=5,5 10

m


 ; Başlanğıc toxunma 

gərginliyi -4

o 2 2

kq kq
τ =0,331 =0,331 10

sm m
 ; 

Qaldırıcı boruda daxili diametri D=0,05m;  

Qaldırıcı borunun uzunluğu H=1800 m; 

Qazın sərfi  3 3

qQ =570m /sut=0,0066m /san . 

Alınmış qiymətlərə əsasən həqiqi qaz saxla-

ma əmsalını hesablayaq: 

q

q n

3

3 3

Q
β= =

Q +Q

0,0066m /san
= =0,9116

0,00058m /san+0,0066m /san
 

 
 

Həqiqi qaz saxlama əmsalı isə aşağıdakı 

kimi hesablanır: 

-3

2

-3

2

kq san
0,333 10 0,05m

mφ= 1+
kq san

6 6,5 10 0,295m/san
m

0,9116=0,9419

 
  

 


   
 

  
 

Neftin orta axın sürəti aşağıdakı düstur ilə 

hesablanır: 
 

 

3

n
n 22

4Q 4 0,00058m /san
υ = = =0,295m/san

πD 3,14 0,05m



 
 

Alınmış qiymətlərə əsasən özlü-plastik maye 

və qaz qarışığının  xüsusi çəkisini hesabla-

yaq: 

  

 3

3 3

kq
γ=1140 1-0,9419 +

m

kq kq
+1,2 0,9419=67,36

m m
  

 

Hidravliki müqavimət əmsalını hesablamaq 

üçün ümumiləşdirilmiş Reynolds paramet-

rini tapaq:  

* n n

o

n

υ γ D
Re = =

τ D
gη 1+

6ηυ

 
 
 

 

3

-3

2 2

m kq
0,295 1140 0,05m

san m= =3016,05
m kq san

9,81 5,5 10 1,0333
san m

 


  

Re 3016,05 
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Onda hidravliki müqavimət əmsalı aşağıdakı 

empirik tənliklə hesablanır: 
 

8

0,075
λ= =0,021

3016,05
 

 

Alınmış qiymətləri sonuncu tənlikdə yerinə 

yazsaq alarıq: 

 

4

qd 2

3

kq kq
P 15 10 1140

m m

kq
1 0,9419 1,2 0,9419 x

m


   




    



 

2

2

m
0,295 1800m

san
x 1 0,021

m
2 9,81 0,05m

san

  
  

   


 


 

 
4

1,5 2

4

2 2

1 kq
=15 10 +66,23

m1-0,9419

kq kq
2235,67 =29,81 10 =29,8atm

m m


  



 

  

Deməli, faktiki olaraq quyuda olan 

təzyiq Nyuton quyusunda olan təzyiqdən 

fərqlənəcəkdir. 
 

NƏTİCƏ 
 

1. Qaz qeyri-Nyuton mayeli qarışığın hərə-

kəti zamanı hərəkətin hidrodinamikası 

qaz-Nyuton mayesinin dinamikasından 

fərqlənir. 

2. Belə qarışığın hərəkəti zamanı başlanğıc-

toxunma  gərginliyinin qiyməti artdıqca 

arışıq özünü homogen model kimi apar-

mış olur. 

3. Hərəkət zamanı həqiqi qaz saxlama əm-

salı həcmi qaz saxlama əmsalına yaxınla-

şır. Bu da öz növbəsində qaz qabarcıqla-

rının gördüyü işin faydalı iş əmsalını ar-

tırmış olur. 
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УДК 622.276 
 

Дадаш-заде Х.И., Новрузова С.Г., 

Алекберова Г.А. 
 

Гидродинамические расчеты фон-

танных скважин, эксплуатирующих 

газ и вязко-пластичные жидкости 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Исследования показывают, что нефти 

многих месторождений как в мире, так и 

в Азербайджанской Республике, облада-

ют неньютоновскими свойствами. При 

фильтрации двухфазной системы эти 

нефти ведут себя как гомогенные смеси. 

В результате исследования приведе-

ны основные параметры газо-вязко-плас-

тичной смеси. Эти параметры следую-

щие: коэффициент истинной скорости 

удержания газа, обобщенный параметр 

Рейнольдса, коэффициент гидравличес-

кого сопротивления. 

Исследования показывают, что отно-

сительная скорость газа и жидкости вяз-

ко-пластичных нефтей  изменяется  в за-

висимости от начального касательного  

напряжения. 

Таким образом, когда начальное каса-

тельное напряжение увеличивается, фак-

тическая скорость удержания газа прибли-

жается к истинной скорости удерживания 
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газа. Другими словами,  смесь ведет себя 

как  однородная. 

Исследования показывают, что целе-

сообразно выражать вязко-пластичные по-

токи газа и жидкости через определенное 

время с помощью понятия-режим. В этом 

случае основные показатели выражаются 

как в случае однородной модели. На прак-

тике такие нефтяные месторождения вс-

тречаются как в Сибири, так и в Азербайд-

жане. К таким месторождениям относятся 

Палчыг Пильпиляси, Гум адасы, Дуван-

ный-море и другие.  Присутствие асфаль-

тена, смол и парафина в нефти таких отло-

жений изменяют физические свойства 

нефти. Это придает им свойства аномаль-

ных нефтей. Поскольку аномальные неф-

ти не подчиняются закону Ньютона, они 

входят в группу неньютоновских жидкос-

тей. Большинство из этих нефтей относят-

ся к вязко-пластичным. Поэтому гидроди-

намика таких нефтей различна. 

В статье рассматриваются гидроди-

намические законы двухфазной системы. 

Исследования показывают, что в этих 

смесях истинная скорость удержания газа 

равна фактической скорости удержива-

ния газа, что приводит к снижению отно-

сительной скорости между фазами. 

        Ключевые слова: вязко-пластичная, 

структурная вязкость, напряжение, гра-

диент давления, число Рейнольдса, дав-

ление насыщения. 
 

UDC 622.276 
 

Dadash-zade H.I., Novruzova S.G., 

Alekberova G.A. 
 

Hydrodynamic calculations of fountain 

wells that exploit gas and viscous-plastic 

fluids 

 

ABSTRACT 

 

Studies show that the oil of many fields  

 

 

both in the world and in the Republic of 

Azerbaijan possesses non-Newtonian pro-

perties. When filtering a two-phase system, 

these oils behave as homogeneous mixtures 

As a result of the study, the main para-

meters of the gas-viscous-plastic mixture are 

presented. These parameters are as follows: 

true gas retention rate coefficient, generali-

zed Reynolds parameter, hydraulic resistan-

ce coefficient. 

Studies show that the relative velocity 

of gas and liquid viscous-plastic oils varies 

depending on the initial shear stress. 

Thus, when the initial tangential stress 

increases, the actual gas retention rate ap-

proaches the true gas retention rate. In other 

words, the mixture behaves as homogene-

ous. 

 Studies show that it is advisable to exp-

ress the visco-plastic flows of gas and liquid 

after a certain time using the concept of -

mode. In this case, the main indicators are 

expressed as in the case of a homogeneous 

model. In practice, such oil fields are found 

both in Siberia and in Azerbaijan. Such 

deposits include Palchig Pilpilasi, Gum 

adasy, Duvan Sea and others. The presence 

of asphaltene, resins and paraffin in the oil 

of such deposits alters the physical 

properties of the oil. This gives them the 

properties of abnormal oils. Since abnormal 

oils do not obey Newton's law, they enter 

the group of non-Newtonian fluids. Most of 

these oils are viscous-plastic. Therefore, the 

hydrodynamics of such oils is different. 

The article discusses the hydrodynamic 

laws of a two-phase system. Studies show 

that in these mixtures the true gas retention 

rate is equal to the actual gas retention rate, 

which leads to a decrease in the relative ve-

locity between the phases. 

Key words: viscous-plastic, structural 

viscosity, stress, pressure gradient, Reynolds 

number, saturation pressure 
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MƏHSULUN KEYFİYYƏTİNİN KOMPLEKS QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

cgadjibabayev@mail.ru 
 

Məqalə məhsulun keyfiyyətinin kom-

pleks qiymətləndirilməsi məsəsinə həsr edil-

mişdir.  

Müəyyən olunmuşdur ki, məhsulun key-

fiyyətinə nəzarətin aparılması "qüsurlu məh-

sulların" istehsalının azaldılması problemini 

tamamilə həll etmir. Əsaslandırılmışdır ki, 

məhsulun keyfiyyətinin kompleks qiymətlən-

dirilməsi metodunun qəbul olunması məhsu-

lun həyat dövrünün bütün mərhələlərində 

keyfiyyətin bütün vacib göstəricilərin bütöv-

lükdə qiymətləndirilməsinə imkan verir.Key-

fiyyətin qiymətləndirilməsi məhsulların xü-

susiyyətlərinin yoxlanılmasına, yəni məhsul 

keyfiyyət göstəricilərinin konstruktor  sənəd-

lərində, spesifikasiyalarda və istismar sə-

nədlərində müəyyən edilmiş texniki şərtlərdə 

tənzimlənən tələblərə uyğunluğunu müəyyən 

etmək üçün nəzarət əməliyyatlarını həyata 

keçirmək üçün azaldılır. Məhsulların həyat 

dövrünün bütün mərhələlərində keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi, məhsulların inkişafı və 

istehsal qaydalarını müəyyən edən çoxlu 

sayda standartın tələbləri ilə tənzimlənir. 

Məhsul keyfiyyəti göstəricilərinin əhə-

miyyətliliyini müəyyənləşdirmək üçün eks-

pert qiymətləndirmələrinin aparılmasında 

ən vacib amil nəticələrin etibarlılığının qiy-

mətləndirilməsidir. Müəllif rəylərin ardıcıllı-

ğını və nəticələrin etibarlılığını qiymətlən-

dirmək üçün riyazi statistika metodlarından 

istifadə edərək bu göstəriciləri müəyyən et-

məyə imkan verən alqoritm hazırlamışdır. 

Açar sözlər: keyfiyyət, metod, sabitllik, 

texniki xüsusiyyətlərinə, məhsulun qiymət-

ləndirilməsi. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə keyfiyyət me-

necmentinin müasir inkişaf mərhələsi key-

fiyyətin bütün işçilər tərəfindən əsas priori-

tet kimi qəbul edildiyi zaman bu cür idarəet-

mə metodlarını özündə cəmləşdirən, mü-

əssisə daxilindəki bütün proseslərə tətbiq 

olunur və bu da öz növbəsində istehlakçılara 

ən yüksək keyfiyyətli məhsullar əldə etmək 

imkanı verir. 

Keyfiyyət göstəricilərinin sabitliyi, 

məhsulun həyat dövrünün bütün mərhələlə-

rində gedən proseslərin idarə edilməsi, mo-

nitorinqi və təhlili əsasında həyata keçirilən 

məhsulların hazırlanması, məhsulların inki-

şafı və istehsal üsulları ilə təmin edilir. Məh-

sulların texniki xüsusiyyətlərinə təsir edən -

amillər (konstruktor və istehsal keyfiyyəti, 

satın alınan məhsul və materialların key-

fiyyəti, istehsal prosesləri və istifadə olunan 

avadanlıqların keyfiyyəti, habelə əməyin 

təşkili, işçilərin ixtisası və s.) nəzərə alın-

maqla məhsul keyfiyyətinin qiymətlən-diril-

məsi, təhlillər əsasında həm məhsulun özün-

də, həm də onun inkişafı və istehsal proses-

lərindəki uyğunsuzluqları aşkar etməyə, 

məhsulun tələblərə uyğunluq dərəcəsini mü-

əyyən etməyə imkan verir, işləyən təşkilatla-

ra, həmçinin məhsulların inkişafında səhvlə-

rin təkrarlanmaması üçün şərait yaradır. 

Hal-hazırda məhsulların keyfiyyətini 

qiymətləndirmək üçün istifadə olunan me-

todlar, bir qayda olaraq, məhsul hazırlaması 

fəaliyyətinin bütün aspektlərini əhatə etmir. 

Mövcud metodlara görə keyfiyyət fərdi 

istiqamətlərdə müəyyən edilir (imtinaların 

səviyyəsi, etibarlılıq göstəriciləri, texniki sə-

viyyə, keyfiyyət xərcləri və s.).  Müəssisələ-

rin keyfiyyəti qiymətləndirmək üçün istifadə 

etdiyi üsullar çox vaxt məhsul istehsalında 

nəzarəti həyata keçirmək və bütün növ yox-

lamalar aparmaqla məhdudlaşır, yəni praktik 

olaraq ortaya çıxır ki, artıq istehsal olunmuş 

və ya istifadəyə verilmiş məhsullar qiymət-

ləndirilir. Keyfiyyətin qiymətlən-dirilməsi 

məhsulların xüsusiyyətlərinin yoxlanılması-

na, yəni məhsul keyfiyyət göstəricilərinin 

konstruktor  sənədlərində, spesifikasiyalarda 

və istismar sənədlərində müəyyən edilmiş 
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texniki şərtlərdə tənzimlənən tələblərə uy-

ğunluğunu müəyyən etmək üçün nəzarət 

əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün azal-

dılır. Məhsulun keyfiyyət göstəricilərini mü-

əyyənləşdirmək üsulları ciddi şəkildə tən-

zimlənir. 

Vurğulamaq lazımdır ki, hazırda müəs-

sisələrdə hökm sürən şəraitdə məhsulların 

keyfiyyətinə nəzarət "qüsurlu məhsul" isteh-

salının azaldılması problemini tam həll et-

mir. Tədqiqat və konstruktor sənədlərinin 

hazırlanmasından başlayaraq, onların yara-

dılmasının erkən mərhələlərində uyğunsuz-

luqların aşkarlanması üçün kəskin tədbirlər 

görmək lazımdır. 

Həyat dövrünün bütün mərhələlərində 

məhsulların keyfiyyətinin qiymətləndirilmə-

si çox sayda standartın tələbləri ilə tənzimlə-

nir, xüsusən məhsulların inkişafı və istehsal 

qaydalarını müəyyən edən standartlar.  Stan-

dartların tələblərinə uyğun olaraq məhsulun 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı 

həll ediləcək əsas məsələlər aşağıdakılar ol-

malıdır: 

 hazırlanmış avadanlığın texniki səviyyə-

sini və ən yaxşı dünya nailiyyətləri səviy-

yəsinə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək; 

 hazırlanmış konstruktor və texnoloji sə-

nədlərin (KS və TS) normativ – texniki 

sənədlərdə müəyyən edilmiş tələblərə uy-

ğunluğunun müəyyənləşdirilməsi; 

 hazırkı məhsul üçün texniki tapşırıqların 

(TT) və texniki şərtlərin (TŞ) bütün tələb-

lərinə cavab verən istehsal avadanlığı im-

kanlarının müəyyən edilməsi; 

 nəzarət obyektlərinin bütün bunların 

aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər 

görmək üçün TT tərəfindən müəyyən 

edilmiş həddlərdən kənara çıxması barədə 

tam və etibarlı məlumat əldə etmək; 

 istehsalçılar və məhsul istehsalçıları əmə-

yinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi; 

 işlənib hazırlanma, aparat istehsalı, sınaq-

ların keçirilməsi proseslərinin keyfiyyəti-

nin qiymətləndirilməsi. 

Yalnız bəzi müəssisələr istehsal olunan 

məhsulların keyfiyyət göstəricilərini qiymət-

ləndirərkən texniki səviyyənin qiymətləndi-

rilməsi metodologiyasından istifadə edirlər 

[1] və "öz" məhsullarının analoqları ilə mü-

qayisə aparırlar. 

 Məhsulun həyat dövrünün (MHD) 

müxtəlif mərhələlərində müəyyən edilmiş 

uyğunsuzluqların aradan qaldırılması zərurə-

ti və konstruktor səhvləri, istehsalın zəif ol-

ması və texnoloji proseslərin qeyri-kafiliyi 

səbəbindən məhsulların maya dəyərinin art-

ması ilə əlaqəli iqtisadi göstəricilər nəzərə 

alınmır. 

Eyni zamanda, aşağıdakı problemləri 

həll edərkən məhsulların keyfiyyət səviyyə-

sinin qiymətləndirilməsi zəruridir: 

1. ehtiyacların, texniki səviyyənin və keyfi-

yyətin proqnozlaşdırılması; 

2. istehsalın həcminin və keyfiyyətinin artı-

rılmasının planlaşdırılması; 

3. yeni məhsulların mənimsənilməsinin 

əsaslandırılması; 

4. ən yaxşı məhsul nümunələrinin seçilməsi; 

5. istismardan çıxarılmasının məqsədəuy-

ğunluğunun əsaslandırılması; 

6. keyfiyyət kateqoriyalarına görə sertifikat-

laşdırma; 

7. keyfiyyətə nəzarət; 

8. keyfiyyətin yüksəldilməsinin təşviqi; 

9. keyfiyyət səviyyəsinin dinamikasının 

təhlili. 

Hazırlanmış məhsulların səviyyəsini 

qiymətləndirmək üçün iş görülməsinə ehti-

yac müəssisələrdən məhsulların keyfiyyətini 

qiymətləndirmək üçün istifadə olunan me-

todlar, qaydalar, meyarlar, metodikalar ha-

zırlamağı tələb edir.  İşlənmələrin keyfiyyə-

tini qiymətləndirmək üçün mövcud metodla-

rın təhlili göstərdi: 

 müəyyən sahələrdə məhsulların keyfiyyə-

tini qiymətləndirmə metodlarının möv-

cudluğu (imtinalar, xərclər, nəzarət təd-

birləri və s.); 

 bütün bu istiqamətləri vahid bütövlükdə 

birləşdirən məhsulların keyfiyyətini qiy-

mətləndirmək üçün metodikaların olma-

ması, məhsulun keyfiyyəti haqqında fikir 

vermək, yalnız məhsulun həyat dövrünün 

ayrı-ayrı mərhələlərinin bitməsində deyil, 

həm də hər mərhələdən keçdikdən sonra 

keyfiyyət göstəricilərinin ardıcıl uzadıl-

masında. 
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Məhsulların keyfiyyətini təyin etmək 

üçün çox sayda metodun mövcudluğu aşağı-

dakıları göstərir: 

 keyfiyyətin qiymətləndirilməsi problemi 

çox çətin bir iş hesab olunur; 

 keyfiyyətin ölçülməsi üçün bütün isteh-

salçı və məhsul istehlakçıları tərəfindən 

qəbul ediləcək kifayət qədər obyektiv 

metodların olmadığını qəbul etmək la-

zımdır. 

 Müəllif tərəfindən təklif olunan və 1-ci 

cədvəldə təqdim olunan işin ardıcıllığı və 

mərhələləri, məhsulların keyfiyyətinin qiy-

mətləndirmə metodologiyasının işlənib ha-

zırlanmasını təmin edir və göstərilənlərin çə-

ki əmsallarının ekspert üsulları ilə müəyyən-

ləşdirilməsi və nəticələrin etibarlılığının ar-

dından yoxlanılması mexanizmini inkişaf et-

dirmək üçün istiqamətləri vurğulayır. 

Cədvəl 1.  

Metodikaların yaradılması üzrə işlərin keçirilmə mərhələləri 

 

№ İşin adı İşin məzmunu 

1 Məhsulun 

qiymətləndirilməsi 

prosesi 

1. Məhsul qruplarına görə göstəricilərin müəyyənləş-dirilməsi 

2. Vahid və kompleks göstəricilərin çəki əmsallarının əhəmiy-

yətinin ekspert üsulu ilə müəyyənləşdirilməsi 

2 Məhsulun keyfiyyə-

tinin qiymətləndiril-

məsi metodikalarının 

işlənməsi 

1. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi metodlarının 

analizi 

2. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi metodika-larının 

işlənməsi 

3. Məhsulun həyat dövrünün mərhələlərində məhsulun keyfiyyə-

tinin qiymətləndirilməsi üçün göstəricilərin tərkibinin və çəki əm-

sallarının əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi (ekspert metodu ilə)  

3 

 

 

 

3 

Məhsulun keyfiyyə-

tinin tək-tək və kom-

pleks göstəricilərinin 

hesablanması 

1. Tək-tək göstəricilərin əhəmiyyətinin və onların çəki əmsalla-

rının əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 

2. Ekspert metodu ilə alınmış göstəricilərin etibarlılığının qiy-

mətləndirilməsi 

3. Məhsulun keyfiyyətinin kompleks göstəricilərinin hesablan-

ması 

4 

 

 

4 

Məhsulun keyfiyyə-

tinin ümumiləşdiril-

miş göstəricilərinin 

hesablanması 

1. Ümumiləşdirilmiş göstəricilərin hesablanması 

2. Məhsulun keyfiyyəti haqqında qərarların verilməsi 
 

 

       Məhsulların keyfiyyətini qiymətləndir-

mək üçün ən çox istifadə olunan kəmiyyət 

metodlarından [4], hərtərəfli keyfiyyət gös-

təricilərinin, yəni bir neçə məhsulun xüsu-

siyyətlərini xarakterizə edən göstəricilərin 

istifadəsinə əsaslanan daha çox inteqrasiya 

olunmuş metod istifadə olunur (cədvəl 2). 

Mürəkkəb metod tətbiq edilərkən hər 

bir göstəricinin çəki amillərindən istifadə 

edərək fərdi göstəriciləri bir araya gətir-

məklə təyin olunan mürəkkəb bir keyfiyyət 

göstəricisi (K0) hesablanır.  Bu vəziyyətdə 

funksional bir asılılıq istifadə olunur: 
 

0 ii
=(n, )β kK ,  ),.....,2,1( ni          (1)    

 

n – qeydə alınmış keyfiyyət göstəricilərinin 

sayı; βi – i-ci keyfiyyət göstəricilərinin çəki 

əmsalları; ki – nisbi i-ci keyfiyyət göstəricisi. 

Məhsul keyfiyyətinin nisbi göstəriciləri-

ni əldə etmək üçün həm tək göstəricilər (di-

ferensial qiymətləndirmə), həm də ümumi-

ləşdirilmiş göstəricilər (kompleks qiymət-

ləndirmə) alınır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

məhsulların keyfiyyətini qiymətləndirməyə 

belə bir yanaşma mövcuddur, məsələn, məh-

sulların rəqabət qabiliyyəti səviyyəsininin 

qiymətləndirilməsində texnoloji proseslərin 

keyfiyyəti.  

Beləliklə,  istehlakçı  xüsusiyyətlərinin 
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Cədvəl 2.  

Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və müəyyən edilmə metodları 

Metod Reallaşdırma üsulları 

Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənləşdirilmə metodları 

Ölçmə Texniki ölçmə vasitələri əsasında aparılır 

Qeydiyyat 
Müəyyən hadisələrin, obyektlərin və ya xərclərin sayını müşahidə və 

hesablama əsasında aparılır 

Hesablama 
Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin onun parametrlərindəki nəzəri (və 

ya) empirik asılılıqlardan istifadə edilməsi əsasında aparılır 

Orqonoleptik Hiss orqanlarının qavrayışının təhlili əsasında aparılır 

Ekspert Mütəxəssislərin verdiyi qərarlar əsasında əsasında aparılır 

Sosioloji 
Həqiqi və ya potensial istehlakçıların rəylərinin toplanması və təhlili 

əsasında aparılır 

Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üsulları 

Differensial  Onun keyfiyyətinin tək göstəricilərinin istifadəsinə əsaslanır 

Kompleks Onun keyfiyyətinin kompleks göstəricilərinin istifadəsinə əsaslanır 

Qarışıq Onun keyfiyyətinin tək və kompleks göstəricilərinin eyni vaxtda 

istifadəsinə əsaslanır 

Statistik Məhsul keyfiyyət göstəricilərinin dəyərləri riyazi statistika qaydaların-

dan istifadə etməklə müəyyən edilir 

 

birləşməsinin sintezi keyfiyyətin hərtərəfli 

göstəricisidir. Üstəlik, keyfiyyət daha az 

mürəkkəb qrup xüsusiyyətlərindən, ikincisi 

daha sadə komponentlərdən ibarət olan cis-

min ən mürəkkəb xassəsi hesab olunur. 

Məhsul keyfiyyətinin hərtərəfli göstəricisi  

(K ) aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 
n

i i

i 1

K = K m


      (2)

  
 

burada  Ki – ekspert üsulu ilə müəyyən edil-

miş və ya hesablama yolu ilə əldə edilən 

məhsulların müəyyən xassələrini xarakterizə 

edən vahid (mürəkkəb) göstəricilərdir; mi – 

ekspert metodu ilə müəyyən edilmiş fərdi 

göstəricilərin çəki əmsalları. 

 Hazırkı vaxtda qəbul olunmuş metodla-

rın aparılmış analizi göstərdi ki, məhsulların 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün eks-

pert qiymətləndirməsinin aparılmasında [5] 

aşağıdakı metodlardan istifadə daha çox 

məqsədə uyğundur: 

 məhsulun keyfiyyətinin tək-tək və ümu-

miləşdirilmiş göstəricilərinin normalaşdı-

rılmış əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi 

üçün – qrup sorğu metodu və Delfi meto-

du; 

 keyfiyyətin tək-tək göstəricilərinin əhə-

miyyətinin hesablanması üçün – birbaşa 

ölçmə metodu, sıralanma, ardıcıl uyğun-

laşma, cüt-cüt və ikiqat. 

Hərtərəfli keyfiyyət qiymətləndirməsi 

ilə, bütün ən vacib keyfiyyət göstəriciləri 

təhlil edilərək qiymətləndirilir ki, bu da 

məhsulların istehlakçını razı salmaqdan ası-

lıdır. Bu göstəricilərə: fəaliyyəti;  həcmi-

çəki və konstruktiv-texnoloji; xarici təsirlərə 

qarşı müqavimət;  etibarlılıq daxildir. 

Məhsulun performans parametrlərinə 

onun elektrofiziki və funksional məqsədini 

xarakterizə edən digər xüsusiyyətləri müəy-

yən edən parametrlər daxildir. 

 Həcmi-çəki və konstruktor-texnoloji 

göstəricilərə əsas layihə-konstruktor həlləri-

ni, məhsulların quraşdırılması və quraşdırıl-

masının asanlığını, onların birləşmə və bir- 
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birini dəyişdirmə imkanlarını, materialların 

optimal paylanmasını, əmək və vaxt xərclə-

rini müəyyən edən məhsulların xüsusiyyətlə-

rini xarakterizə edən konstruktor göstəricilə-

ri daxildir.  

 Xarici amillərə qarşı müqavimət göstə-

ricilərinə məhsulun mexaniki, iqlim və xüsu-

si amillərə qarşı müqavimətini xarakterizə 

edən göstəricilər daxildir. 

 Etibarlılıq göstəricilərinə məhsulların 

etibarlılığını, dayanıqlığını və saxlanmasını 

xarakterizə edən göstəricilər daxildir. 

 Məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı qərar qə-

bul etməyə imkan verən son mərhələdə he-

sablanmış məhsul keyfiyyətinin hərtərəfli 

göstəricisi ümumiləşdirilmiş adlanır. 

Ümumiləşdirilmiş göstərici məhsulların 

keyfiyyətini hərtərəfli xarakterizə edir və 

keyfiyyət menecmentində istifadə olunan 

əsas kəmiyyət xarakteristikasıdır.  Ümumi-

ləşdirilmiş göstərici Khaz məhsulun həyat 

dövrünün bütün mərhələlərində məhsulun 

keyfiyyət göstəricilərini əhatə etməlidir: 

 

haz lay ist ism
= + +K K K K   (3) 

 

burada Klay, Kist, Kism - müvafiq olaraq kons-

truktor, istehsal və istismar mərhələlərində 

məhsul keyfiyyət göstəriciləri. 

Beləliklə, məsələn, məhsulun hazırlan-

ması mərhələsində (Kpr) məhsulların keyfiy-

yətini qiymətləndirərkən müəllif müxtəlif 

sahələrdə fəaliyyətin aspektlərini xarakterizə 

edən hərtərəfli keyfiyyət göstəricilərini 

özündə cəmləşdirən aşağıdakı düsturda təq-

dim olunan göstəricilərdən istifadənin məq-

sədəuyğunluğunu müəyyənləşdirdi. 

 

lay ts sus tş sxsts sus tş d1

isis

ks ms zg i pyd2 d3 zg i py

= + + + +

+ + + + +

m m m mK K K K K

m m m m mK K K K K
  (4) 

 

Kts – texniki səviyyə göstəricisi; Ksus – stan-

dartlaşdırma və unifikasiya səviyyə göstəri-

cisi; Ktş – texniki şərtlərin tələblərinin tamlı-

ğı göstəricisi; Ksxs, Kks, Kms – müvafiq olaraq 

texniki sənədlərin keyfiyyət göstəriciləri: 

sxem, konstruktor, mətn; Kzg – təcrübi-kons-

truktor işlərinin yerinə yetirilməsinin zaman 

göstəricisi; is

iK  – bir prototipin ilkin sınaq-

larının nəticələrinə görə imtinaların səviyyə 

göstəricisi; Kpy – işləmənin patent yeniliyi 

göstəricisi; mts, msus, mtş, md1, md2, md3, mzg, 

  
  , mpy, mütəxəssislər tərəfindən müəyyən 

edilmiş verilənlərə uyğun çəki əmsallarıdır. 

Prototipin komponent hissələrinin (qur-

ğular, bloklar) inkişaf prosesinin keyfiyyəti-

nin kompleks göstəricisinin hesablanması 

məhsula daxil olan cihazların hər birini qiy-

mətləndirmək üçün lazımdır və istehsalın 

erkən mərhələsində uyğunsuzluqları təhlil 

etməyə, aşkar etməyə və aradan qaldırmağa 

imkan verir. 

 Müəllif, istehsal mərhələlərində, müştə-

ridə və istismar mərhələsində məhsulun 

əməliyyat sınaqlarında, funksional məqsəd-

ləri baxımından mürəkkəb olan məhsulların 

keyfiyyətini hesablamaq üçün göstəricilər də 

müəyyən etmişdir. 

Müştəridə məhsulun operativ inkişaf 

mərhələsində kəmiyyət qiymətləndirməsi 

aşağıdakıları əhatə edir: 

 müştəridə prototip məhsula giriş nəzarət 

mərhələsi; 

 müştəridə avtonom məhsul sınağı; 

 məhsulun hərtərəfli sınağı; 

 texniki mövqedə nəzarət və yoxlama 

işlərinin mərhələsi. 

Məhsul əməliyyat sınağının keyfiyyəti-

nin qiymətləndirilməsi sifarişçi tərəfindən 

texniki bir vəziyyətdə işlərin tamamlanması 

nəticələrinə və prototipin tam miqyaslı sı-

naqlarına hazır olmasına əsasən aparılır. 

 Bir prototip məhsulunun əməliyyat in-

kişaf mərhələsinin keyfiyyət qiymətləndir-

məsi, dövriyyə, konstruktor və istismar sə-

nədlərinin işlənməsinin keyfiyyəti və vəziy-

yəti haqqında əlavə məlumatların müəyyən-

ləşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

Məhsulun bir prototipinin tam miqyaslı 

sınağının nəticələrinə görə inkişaf keyfiyyə-

tinin ümumiləşdirilmiş bir göstəricisinin 
ni

obK   hesablanması aşağıdakı ifadə ilə aparıl-

malıdır: 
ni nini ni

ob tu 0tu 0
= +m mK K K   (5) 

 

Kts – təcrübi-konstruktor işlərinin yekunlaş-

ması periodunda müəyyənləşdirilmiş texniki 

səviyyə göstəricisi; ni

0K – məhsulun proto-
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tiplərinin tam miqyaslı sınaqlarının nəticələ-

rinə əsasən imtinaların səviyyə göstəricisi; 
ni

0m , ni

0K  – mütəxəssislər tərəfindən təyin 

olunan müvafiq göstəricilərə uyğun çəki əm-

salları. 

Məhsul keyfiyyətinin qiymətləndirilmə-

sində istifadə olunan keyfiyyət göstəriciləri-

nin və onların çəki əmsallarının ekspert qiy-

mətləndirilməsi metodu aşağıdakı əsas vəzi-

fələrə əsaslanır. 

 mütəxəssislərin fərdi qiymətləndirmələri-

nə əsaslanaraq konsepsiya və obyektlərin 

ümumiləşdirilmiş qiymətləndirməsini qur-

maq; 

 hər bir mütəxəssis tərəfindən obyektlərin 

cüt-cüt müqayisəsi əsasında ümumiləşdi-

rilmiş bir qiymətləndirmə qurmaq; 

 ekspert səriştəsinin qiymətləndirilməsi; 

 nəticələrin etibarlılığının qiymətləndiril-

məsi.   

Məhsul keyfiyyəti göstəricilərinin 

əhəmiyyətliliyini müəyyənləşdirmək üçün 

ekspert qiymətləndirmələrinin aparılmasında 

ən vacib amil nəticələrin etibarlılığının qiy-

mətləndirilməsidir. Müəllif rəylərin ardıcıllı-

ğını və nəticələrin etibarlılığını qiymətlən-

dirmək üçün riyazi statistika metodlarından 

istifadə edərək bu göstəriciləri müəyyən et-

məyə imkan verən alqoritm hazırlamışdır. 

Beləliklə, həyat dövrünün müxtəlif mər-

hələlərində məhsulun inkişafı proseslərinin 

keyfiyyə inin kəmiyyət qiymətləndirilməsi 

aparılarkən əsas vəzifələr bunlardır: 

 hər bir meyar üçün məlum hazırlama sə-

nədlərinə uyğun olaraq tək-tək göstəricilə-

rin həqiqi əhəmiyyətinin müəyyənləşdiril-

məsi; 

 məlum hazırlamalar üçün müəyyən edilmiş 

tək-tək göstəricilərin köməyi ilə hazırlama 

prosesinin fərdi keyfiyyət göstəricilərinin 

hesablanması; 

 inkişaf prosesinin keyfiyyətinin bir və ya 

daha çox mürəkkəb göstəricilərinin ədədi 

qiymətinin onların çəkilərinin qəbul edil-

miş müvafiq əmsalları nəzərə alınmaqla 

müəyyən göstəricilərin hesablanmış qiy-

mətləri əsasında müəyyənləşdirilməsi; 

xüsusi və mürəkkəb keyfiyyət göstəricilə-

rinin əldə edilmiş qiymətlərinin təhlili və 

onların qiymətlərinin statistik cəhətdən 

optimal qiymətlərlə müqayisəli qiymət-

ləndirilməsi; 

  sonrakı məhsul nümunələrinin inkişaf  

prosesinin keyfiyyət göstəricilərini yaxşı-

laşdırmaq üçün nəzarət tədbirlərinin for-

malaşdırılması. 

Müəssisələrdə məhsul keyfiyyətinin qiy-

mətləndirilməsini təmin etmək üçün qiymət-

ləndirmə prosesinin bir alqoritminin təşkili və 

hazırlanması, məsul işçilərin müəyyən edil-

məsi, göstəricilərin təsnif edilməsi, ekspert 

qruplarının yaradılması və s.  tədbirlər həyata 

keçirilməlidir. Bu işlərin görülməsi üçün 

tədbirlərin təşkilinə "Müəssisələrdə məhsul 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin təşkili" 

məqaləsi həsr edilmişdir. 

Məhsul keyfiyyəti göstəricilərinin qiy-

mətləndirilməsi əsasında məhsulun həyat 

dövrünün bir mərhələsindən digərinə keçid 

zamanı məhsulların keyfiyyətinə dair hesab-

lamaların nəticələri və proqnozlar təsdiqlə-

nir. Müəssisələrdə məhsul keyfiyyətinin qiy-

mətləndirilməsi üçün hazırlanmış metodolo-

giyadan istifadə, əməliyyat zamanı məhsul-

ların çatışmazlıq dərəcəsini azalda bilər və 

daha yaxşı məhsulu istehlakçıya çatdıra bi-

lər. 

Məhsulların keyfiyyətinin qiymətləndi-

rilməsinə ehtiyac müəyyənləşdirilir və məh-

sulun həyat dövrünün mərhələləri nəzərə 

alınmaqla məhsulun keyfiyyətinin ümumi-

ləşdirilmiş qiymətləndirilməsi üçün elmi və 

metodiki aparat hazırlanır ki, bu da həm 

məhsulların həm də məhsulun keyfiyyətinə 

təsir edən proseslərin yaxşılaşdırılmasına 

imkan verir. 
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cators of the quality of products at the stage 

of the ROC. Defines methods for peer re-

views. 
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Комплексная оценка качества  

продукции 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Проведение контроля качества про-

дукции не полностью решает проблему  

по снижению производства "бракованных   

изделий". Обосновано, что применение 

комплексного метода оценки качества  

продукции позволяет в совокупности оце-

нить все важнейшие показатели  качества 

на всех стадиях жизненного цикла про-

дукции. Приведены формулы для расчета  

комплексного и обобщенного показателей 

качества продукции на стадии ОКР. Опре-

делены методы проведения экспертных 

оценок. 

Ключевые слова: качество, метод, 

стабильность, техническое особенности, 

оценивание продукции. 
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Tekstil müəssisələrində avtomatlaşdiril-

miş iş yerinin alqoritminin işləməsi məsələsi 

araşdırılmışdır. Tekstil müəssisəsinin FDA-nı 

qurmaq üçün kompüterləşdirilmiş iş yerlə-

rinin strukturu və işlənə prinsipləri işlənmiş-

dir. Kompütrləşdirilmiş iş yetrərinin funksio-

nallığı tekstil müəssisələrində sınaqdan keçi-

rilmışdir. Qiymətləndirmə nəticələri göstər-

mişdir ki, tekstil müəssisələrində keyfiyyət me-

necmentinin tətbiqi zamanı informasiya tex-

nologiyalarından istifadə yaxşı prespektivlərə 

malikdir. Məlumatların daxilolma interfeysi 

tekstil müəssisəsinin bölmələrindən gələn mə-

lumatların ilkin strukturuna və xərclərin he-

sablanma üsuluna uyğun yerinə yetirilmişdir. 

Bütün məlumatların cədvəlləri, o cümlədən 

proses üzrə yekun hesablama cədvəli də inter-

feysin bir formasında olur. Prosesə dair infor-

masiyası olan hər bir obyektdə məlumatların 

cədvəl strukturlarının toplusu olur, bunlara 

məlumatların daxi edilməsi vacibdir. Hesab-

lama isə “Nəticə” düyməsinə basmaqla həya-

ta keçirilir. Məlumat bazasının yenilənməsi 

prosesin “xassələr” pəncərəsinin bağlanması 

zamanı baş verir. 

Müəyyən edilmişdir ki, məhsulun bütün 

istismar xarakteristikalarından heç də hamısı 

istehlakçını məmnun etmir, həmçinin istehlak-

çı üçün xidmət keyfiyyətinin vacibliyi istismar 

dövründəki xərclərdən daha əhəmiyyətlidir. 

Ona görə də müəssisə rəhbərliyi bunu gələ-

cəkdə nəzərə almalıdır. Proqramda bir sıra 

interfeys qərarları nəzərdə tutulur, onlar pro-

sesə dair məlumatlar strukturunda müvafiq 

sahələrin istifadəçi tərəfindən rahat doldu-

rulması üçündür. Proqramın hər bir modulu 

məlumat bazasına öz dəyişənlərini daxil edir. 

Bu ona görə lazımdır ki, sonrakı modullar 

əvvəlkilərin məlumatlarını istifadə etsin.  

Açar sözlər: yüngül sənaye, struktur böl- 

mələri, keyfiyyət menecmenti sistemi, funk- 

sional-dəyər analizi, səmərəlilik, informasiya 

texnologiyaları 

Əvvəlki işlərdə [1-3] göstərilmişdir ki, 

tekstil müəssisələrində struktur bölmələri pro-

seslərinin analizinin keçirilməsi həddən artıq 

əməktutumlu bir işdir və yüksək ixtisaslı 

mütəxəssislərin cəlb edilməsilə əlaqədardır. 

Ona görə də bu işin səmərəliliyini artıran və 

təhlili sürətləndirən bir vasitə kimi alqoritmlər 

hazırlanmışdır. Həmin alqoritmlərin əsasında 

tekstil müəssisəsi struktur bölmələri 

proseslərinin funksional analizini aparmaq 

üçün kompüterləşdırılmış iş yeri təklif olunur. 

Belə iş yeri bir-birilə qarşılıqlı əlaqədar olan 

dörd moduldan ibarət olur.   Kompüter-

ləşdırılmış iş yerlərinin prinsipial strukturu 

əyani sürətdə şəkil 1-də təqdim olunmuşdur.   

Kompüterləşdırılmış iş yerinin və ya 

proqram kompleksinin hər bir modulu ayrı-

ayrı ayrılıqda bir proqram həlli sayılır və 

kompleksin məlumat bazasını istifadə etmək-

lə müstəqil işləyir. Məlumat bazası qabaqca-

dan tərtib edilir və proqram kompleksinin bü-

tün modulları arasında ilkin əlaqələndirici 

element rolunda çıxış edir.  

Verilən tapşırıqda proqramlaşdırmanın 

obyekt-təyinedici üsulu istifadə edilmişdir. 

Bu o deməkdir ki, kompleksin bütün hərə-

kətləri sinif yığımlarının (qəbullarının) üzə-

rində və bu siniflərin metodlarının köməyilə 

yerinə yetirilir. Bu yanaşma məsələnin dəqiq 

determinə olunması, kompleks formalı olma-

sı və asanlıqla dekompozisiya edilərək daha  

xırda  altməsələlər meydana gətirməsi ilə əla-

qədardır. FDA üçün KİY-proqram təminatı 

JAVA2 üçün NetBeans 3.4 işləmə mühiti və 

JAVA2 proqram dilinin istifadə olunması ilə 

JAVA2 dilini dəstəkləyən əməliyyat sistemi 

üçün təşkil edilmişdir. 
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Şəkil 1. Tekstil müəssisələrində kompüterləşdırılmış iş yerinin sturkturu 
 

 KİY-də proseslərin FDA-nın məlumat 

bazasının proqram təminatı. Məlumat ba-

zasının ilkin təsviri müəssisənin struktur böl-

mələrinin proseslər ağacı və ya səbəb-nəticə 

diaqramı (İsakava diaqramı) əsasında qu-

rulur. 

Tekstil müəssisəsinin məlumatları əsa-

sında proseslər ağacının fraqmenti yaradılir. 

Qoyulmuş tələblər əsasında məlumat bazası-

nın proqram realizasiyası və strukturu işlənib 

hazırlanır. Proseslər haqqında hər bir qeydə 

ağacşəkilli strukturda tanınma kodu (id-

entifikasiya kodu) verilir.  

Proseslərə dair qeydlərdə daxili və xarici 

məlumatlar olur. Daxili məlumatlar proqram-

da daxili istifadə üçündür və ağacşəkilli struk-

turun bərpasına xidmət edir. Prosesin hər bir 

qeydində digər proseslərin kodlarına istinad-

lar olur və onların köməyilə verilən prosesə 

tabe olan proseslərin istinadları əlavə olunur. 

Xarici məlumatlar isə istifadəçilərin doldur-

ması üçün nəzərdə tutulur və KMS obyekti 

kimi proseslərə dair məlumatları ehtiva edir.   

Proqramda bir sıra interfeys qərarları nə-

zərdə tutulur, onlar prosesə dair məlumatlar 

strukturunda müvafiq sahələrin istifadəçi tə-

rəfindən rahat doldurulması üçündür. Proq-

ramın hər bir modulu məlumat bazasına öz 

dəyişənlərini daxil edir. Bu ona görə lazımdır 

ki, sonrakı modullar əvvəlkilərin məlumatla 

rını istifadə etsin.  

 Struktur-funksional analiz modulu KMS 

proseslərinin və tekstil müəssisənin struktu-

rundakı fəal proseslərin SADT-diaqramının 

layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılmasına 

xidmət edir. Modul redaktor formatında olur 

və redaktə işi obyektlərin xüsusiyyətləri sə-

viyyəsində yerinə yetirilir.  

Bu modul SADT-diaqramına xarakterik 

olan bütün lazımi obyektləri tərkibində sax-

layır: redaktora aid olan əsas funksiyaları 

(ləğv, kənarlaşdırma, obyektlərin redaktəsi) 

yerinə yetirir; printerə diaqramların ötürülmə-

si; diaqramların qrafiki formata çevrilməsi və 

sonradan onun WORD tipli əlavəsinə qoyul-

ması; layihənin öz formatında saxlanması; 

vərəqin çərçivəsinin qurulması və s. 

Proqram sisteminin alternativ imkanları 

bunlardır: mətnin çıxarılışı; vertikal olması; 

yol göstəricilərinin qoyulması; printerdə ilkin 

baxış formasının qoyulması. SADT-diaq-

ramının yaradılması üçün istifadəçiyə 4 cür 

obyekt təqdim olunur: blok, işarə, yol və dü- 

yün. 

 Struktur-funksional analiz modulunun 

proqram həllinin ümumi interfeysində istifa-

dəçinin tələbi ilə yeni pəncərədə diaqramın 

layihəsi açılır və burada istifadəçi SADT-

diaqrama elementlər əlavə edir və bununla da 

bütöv diaqramlar alınır. Redaktorun alət pən-

İstifadəçi 

KMS struktur-funk-

sional  analiz 

modulu 

Struktur bölmələri prosesləri-

nin əhəmiyyətinin ölçülməsi 

modulu 

Struktur bölmələri proses-

lərinin həyata keçirilməsi 

xərclərinin təyini modulu 

Proseslərin təmilləşdiril-

məsinin optimal varian-

tının seçilməsi modulu  

KEYFİYYƏTƏ DAİR  

VERİLƏNLƏR 
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cərəsində SADT-diaqramının qurulması üçün 

vacib olan elementlər dəsti kifayət qədər 

dolğun təqdim edilir. İstifadənin rahatlığı 

həm də hesabat- diaqramların çapa hazırlanıb 

çıxarılması imkanının olmasındadır. 

 Proseslərə çəkilən xərclərin təyin olun-

ması modulu proseslərə dair xərclərin uçotu 

əsasında işlənib hazırlanmış və keyfiyyətə 

dair xərclərin sinifləndirilməsi, müvafiq düs-

turlarla kateqoriyalar və fəaliyyətlər üzrə, 

həmçinin bütünlükdə müəssisə üzrə xərclərin 

hesablanması və xərclər haqqında hesabat-

ların formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulur.  

 Məlumatların (verilənlərin) daxilolma 

(giriş) interfeysi tekstil müəssisəsinin bölmə-

lərindən gələn məlumatların ilkin strukturuna 

və xərclərin hesablanma üsuluna uyğun ye-

rinə yetirilmişdir. Bütün məlumatların (veri-

lənlərin) cədvəlləri, o cümlədən proses üzrə 

yekun hesablama cədvəli də interfeysin bir 

formasında olur. Prosesə dair informasiyası 

olan hər bir obyektdə məlumatların cədvəl 

strukturlarının toplusu olur, bunlara mə-

lumatların daxi edilməsi vacibdir. Hesablama 

isə “Nəticə” düyməsinə basmaqla həyata ke-

çirilir. Məlumat bazasının yenilənməsi prose-

sin “xassələr” pəncərəsinin bağlanması za-

manı baş verir.  

 Bu modulda proseslərin əhəmiyyətliliyi-

nin təyini metodu reallaşdırılır. Modulun kö-

məyilə aşağıdakı məsələlər həllini tapır:  

- struktur bölmə proseslərinin əhəmiyyətlili-

yin ekspert qiymətləndirməsi üçün meyarla-

rın təyini;  

- ekspert qiymətlərinin cütlü müqayisə matris-

lərinin qurulması; bircins ekspert rəylərinin 

göstəricilərinin hesablanması;  

- proseslərin prioritet vektorunun seçilmiş 

meyara görə hesablanması;  

- bütün iyerarxiya üçün yekun prioritet vekto-

run hesablanması;  

- təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olan proseslərin 

aşkar olunması. 

 Proseslərin əhəmiyyətliliyinin qiymətlən-

dirməsinin proqram kompleksində ilkin məlu-

matların daxil edilməsi və cütlü müqayisə 

matrislərinin doldurulması məqsədilə inter-

feyslər nəzərdə tutulur. Interfeys meyarlara 

görə proseslər üçün cütlü müqayisə matrisləri-

ni daxil etməyə imkan verir, eləcə də qısa iza-

hatla proseslər üçün prioritet vektorların 

hesablama nəticələrini nümayiş etdirir. Bu 

modulda struktur bölmələri proseslərinin tək-

milləşdirilməsinin optimal variantının seçimi 

metodu reallaşdırılmışdır. Bu metodun 

proqram reallaşdırılması zamanı istifadəçi ilə 

birgə interfeys nəzərdə tutulur.  

 Proseslərin təkmilləşdirilməsinin optimal 

variantının seçimi modulu aşağıdakı imkanlar 

yaradır: morfoloji cədvəllərin qurulması, pro-

seslərin reallaşmasının alternativlər üzrə xərc-

lərin və nəticələrin ölçülməsi, proseslərin tək-

milləşdirilməsi üzrə optimal variantların ax-

tarılması və seçilməsi. 

 İstifadəçi proqramdan proseslərin yaxşı-

laşdırılması üzrə istiqamətlər siyahısını əldə 

edir və onların təkmilləşdirilməsi  üçün xərc-

ləri də nəzərə almaqla alternativ tədbirlər ta-

pır. İstifadəçiyə bu və ya digər alternativin sə-

mərəliliyi barədə informasiya təqdim olunur.  

 Təqdim edilən kompüterləşdirilmiş iş 

yerlərinin FDA proqram təminatı bu işdə həll 

edilən və reallaşdırılan yeganə proqram məh-

sulu deyildir. Təqdim olunan hər bir modul 

üçün müəssisələrdə istifadə edilən ayrıca 

proqram məhsulları yaratmaq mümkündür. 

Məsələn, struktur-funksional analiz modulu 

üçün geniş tətbiq tapmış və səmərəli proqram 

məhsulu Design/İDEF 3.7 proqramı SADT-

diaqramların qurulması üçün istifadə olunur 

və bunu Meta Software Corporation şirkəti 

hazırlamışdır.  

 Proseslərin xərclərinin təyini modulu və 

proseslərin əhəmiyyətlilik modulunun proq-

ram reallaşması Microsoft Corporation şirkəti 

tərəfindən hazırlanmış EXCEL proqramı ilə 

yerinə yetirilə bilər.  

Proseslərin təkmilləşdirilməsi barədə qə-

rarların verilməsi modulu DELPHİ proqram 

təminatı şəklində həyata keçirilmişdir. Hazır-

da tekstil müəssisələrində səmərəli işləyən 4 

modulun vahid bir AİY-FDA proqram təmi-

natına birləşdirilməsi məsələsi qarşıda durur.  

KMS-nın səmərəliliyinin kompleks 

göstəricisinin hesablanması. Tekstil müəssi-

səsində KMS səmərəliliyinin kompleks qiy-

mətləndirilməsi üçün müəssisənin funksional 

fəaliyyəti, daxili auditlərin keçirilməsi, pro-

seslərə çəkilən xərcləri, məhsul istehlakçıla-

rının və müəssisə personalının məmnunluğu, 

habelə müəssisənin fəaliyyətinin texniki iq- 

tisadi aspektlərini xarakterizə edən bütün mə- 
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lumatlar toplanmalıdır. 

 Tekstil müəssisəsi məhsulundan isteh-

lakçı məmnunluğu göstəricisinin qiyməti sor-

ğu anketlərinin təhlili nəticəsində Py=0,6 əldə 

edilmişdir. Bu rəqəm istehlakçıların aşağı 

məmnunluq diapazonu sərhədinə çox ya-

xındır. Üstəlik, keyfiyyət göstəriciləri məqbul 

olan məhsulun qiymət səviyyəsinin də aşağı 

məmnunluq dərəcəsi müşahidə edilmişdir.  

 Müəyyən edilmişdir ki, məhsulun bütün 

istismar xarakteristikalarından heç də hamısı 

istehlakçını məmnun etmir, həmçinin isteh-

lakçı üçün xidmət keyfiyyətinin vacibliyi is-

tismar dövründəki xərclərdən daha əhəmiy-

yətlidir. Ona görə də müəssisə rəhbərliyi 

bunu gələcəkdə nəzərə almalıdır. 

 Personalın məmnunluğunu təyin etmək 

üçün müəssisənin 7 struktur bölməsində 113 

işçi sorğuda iştirak etmişdir. İşçilərin məm-

nunluq göstəricisi də (Pyп=0,6) kifayət qədər 

yüksək qiymətə malik olmamışdır. Buna görə 

də müəssisə rəhbərliyinə personalın motivasi-

yasını gücləndirən kompleks tədbirlər gör-

mək tövsiyə olunmuşdur.    

 Tədqiq edilən müəssisədə KMS tətbiqi  

dövründən  keçən 1 il  müddətində  4 audit  

yoxlaması aparılmışdır. Auditlərin nəticələri 

təhlil edilmiş, xəbərdaredici və korrektəedici 

tədbirlərin səmərəliliyi və nəticəliliyi müəy-

yən olunmuşdur. Auditlərdən 1 il sonra gös-

təricinin qiyməti PBA=0,83 olmuşdur, bu kifa-

yət qədər yüksək göstəricidir və  daxili audit-

lərin səmərəliliyindən xəbər verir. Müəssisə-

nin fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması 

üçün müxtəlif təklif və tədbirlər tövsiyə olun-

muşdur.  

 Tekstil müəssisəsinin iqtisadi göstəricilə-

rinin hesablanması üçün KMS-nin işlənməsi 

və tətbiqindən əvvəl və sonrakı dövrdə iqtisa-

di göstəricilər təhlil edilmişdir. Cədvəl 1-də 

2011-2013-cü illər ərzində müəssisənin 

iqtisadi göstəriciləri verilmişdir. Göründüyü 

kimi, bu dövrdə mənfəətin miqdarı və 

satışların həcmi daim artmmışdır. Müəssisədə 

KMS-nin iqtisadi səmərəliliyinin hesab-

lanması üçün nisbi göstəricilərdən istifadə 

edilmiş və nəticədə Pe=0,94 alınmışdır. De-

məli, iqtisadi səmərəlilik cəhətdən müəssisə 

yüksək səviyyəyə qalxmışdır.          

Müəssisədə KMS-nin tətbiqi səviyyəsini 

təyini üsuluna uyğun olaraq keyfiyyət. 

Cədvəl 1.  

Müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi göstəriciləri 

    

    İllər 

Faktiki qiymətlərlə 

satışların həcmi, man. 

Məhsul satışlarından gələn 

ümumi gəlir, man. 

Dövriyyə və qeyri 

aktivlər, man. 

Məhsulların maya 

dəyəri, man. 

2011-ci il 2403340 392220 1252815 211112 

2012-ci il 3222560 440760 1472390 286956 

2013-cü il 4396880 837560 1577510 355932 

 

şöbəsi tərəfindən özünü qiymətləndirmə pro-

sesi aparılmışdır. Müəssisədə KMS tətbiqi-

nin ən kiçik səviyyəsi məhsulun həyat dövrü 

proseslərinin tətbiqində müşahidə edilmiş-

dir: PC=0,78 qiyməti göstərir ki, müəssisədə 

KMS tətbiqi hələ natamam dərəcədədir. 

Lakin bu qiymət tətbiqin yüksək səviyyəsinə 

bir qədər yaxındır. 

 Keyfiyyətə çəkilən xərclər əsasında apa-

rılmış proseslərin nəticəliliyi göstəricisinin 

qiyməti PC=0,72 olmuşdur və bu, müəssisə-

də proseslərin kifayət qədər səmərəli olma-

dığını göstərir. Müəssisədə yaxşılaşdırılma-

ğa ehtiyac olan proseslər və fəaliyyətlər rəh-

bərliyə tövsiyə edilmişdir.  

 Tekstil müəssisəsində KMS-nin nəticə-

liliyinin kompleks göstəricisi əldə edilmiş 

xüsusi nəticəlilik göstəricilərinin əsasında 

hesablanmışdır (cədvəl 2).  

   

Cədvəl 2.  

KMS-nin  nəticəlilik  göstəriciləri 

KMS nəticəliliyinin xüsusi 

göstəriciləri 

G
ö
st

ər
ic

il
ə-

ri
n
 i

şa
rə

lə
ri

 

G
ö
st

ər
ic

il
ə-

 

ri
n
 q

iy
m

ət
lə

ri
 

İstehlakçı məmnunluğu  Pim  0,6 

Personal məmnunluğu  Ppm  0,64 

Daxili auditlərin nəticəliliyi  Pda  0,83 

KMS-nin iqtisadi səmərəliliyi Pis  0,94 

KMS-nin tətbiq dərəcəsi  Ptd  0,78 

Proseslərin nəticəliliyi  Ppn  0,72 
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Cədvəl 1-də qeyd edilən göstəricilər əsa-

sında tekstil müəssisəsində KMS nəticəlili-

yinin kompleks göstəricisini hesablamaq 

mümkündür: 
 

PKMS=1/6(0,6+0,64+0,83+ 

0,94+0,78+0,72)=0,75. 

 

 Müəssisə rəhbərliyinə proseslərin yaxşı-

laşdırılması və nəticəliliyi aşağı proseslər 

diqqət yetirməsi təklif olunmuşdur. İlk növ-

bədə personal və istehlakçıların aşağı məm-

nunluğunun səbəbləri araşdırılmalı və on-

ların artırılması üzrə tədbirlər həyata keçiril-

məlidir.  

Nəticə. Struktur bölmələri proseslərinin 

proqram təminatı ilə realizə edilən iş yerinin 

avtomatlaşdırılmasının alqoritmi və idarəet-

mə üsulu işlənmişdir. Tekstil müəssisəsində 

funksional-dəyər analizinin aparılması za-

manı kompüterləşdirilmiş iş yerlərinin funk-

sionallığının təhlili aparılmışdır. Keyfiyyət 

menecmenti sisteminin  toxuculuq müəssisə-

sində istifadəsi informasiya texnologiyala-

rının tətbiqinin prespektivliyinin səmərəlili-

yinin kompleks qiymətləndirilməsinin nəti-

cələrində daha yaxşı görünür. 
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Разработка алгоритм автоматизиро-

ванных рабочих  

мест текстильных предприятиях  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рассмотрен вопрос разработка алго-

ритм автоматизированных рабочих мест 

на текстильных предприятии. Подготовле-

ны структура и принципы компьютеризо-

ванного рабочего места для проведения 

функционально-стоимостного анализа на 

предприятии. Функцианальность рабочего 

места апробирована на текстильной фаб-

рике. Установлено что, применение ин-

формационных технологии при внедрении 

менеджиента качества на предприятиях 

имеет хорошую преспективы. 

Ключевые слова: легкой промышлен-

ность, структурные подразделения, сис-

тема менеджиента качества, функцио-

нально-стоимостной анализ, эффектив-

ность, информационные технологии 
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Development of algorithms of  

the automated workplaces of  

the textile enterprises 

 

The question of the development of the 

algorithm of workstations in the enterprise 

eulyeilnyh. Prepared structure and principles 

of the computerized workplace for functi-

onal-cost analysis of the company. Funk-

tsianalnost workplace tested in a textile facto-

ry. It was found that the application of infor-

mation technology in the implementation of 

quality menedzhienta enterprises has good 

perspectives. 

Keywords: light industry, structural 

units, the system menedzhienta quality, value 

analysis, efficiency, information technology. 
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TEZ-TİKİLƏN QORUYUCU TİKİLİLƏRİN ÖRTÜKLƏRİNİN  

QAMMA - NEYTRON ŞÜALANMAYA HESAB METODİKASI 
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Mülki müdafıənin mühafızə qurğuları 

fövqəladə hallarda adamların daldalanıb hər 

cür zədələyici vasitələrdən qorunması üçün-

dür və onlardan sülh dövründə müəssisələrin 

ehtiyacları və əhaliyə xidmət məqsədilə isti-

fadə olunur, strateji əhəmiyyətə malikdir.  

Təqdim olunan məqalədə müharibə şə-

raitində və ya gözlənilmədən fövqəladə ha-

disə baş verərsə insanların mühafizəsini tə-

min emək məqsədilə tez tikilən qoruyucu 

konstruksiyaların hazırlanması prinsiplərinin 

təhlili verilmişdir. Məqalədə əsas tədqiqat 

obyekti olaraq örtüklərin qamma-neytron şü-

alanmasından mühafizəsinin təmini məqsə-

dilə tikinti zamanı zəruri parametrlər müəy-

yən olunmuş, şərti kəmiyyətlər daxil olun-

maqla hesablanma aparılmışdır. Həmçinin 

məqalədə tez tikilən qoruyucu tikilinin ma-

terialından və konstruksiya tipindən asılı ol-

araq möhkəmliyinin hesablama metodikası 

göstərilmişdir.  

Açar sözlər: tez tikilən qoruyucu tikili, 

beton örtük, qamma-neytron şüalanması, 

torpaq səpintisi. 

Tez-tikilən qoruyucu tikililərin (TT QT) 

konstruksiyalarının hesabı xüsusi yük birləş-

məsi nəzərə alınmaqla CH -П-11 standartı 

üzrə aparılır. 

Xüsusi yük birləşməsinə daxildir: daimi 

yüklənmə (torpaqdan və fərdi çəkidən); 

uzun müddət işləyən müvəqqəti yüklənmə; 

(anbar əmlakının avadanlığından və s.); ha-

vada zərbə dalğası yaradan yüklənmə. 

Tez-tikilən sığınacaqların (TTS)-in əsa-

sını təşkil edən konstruksiyalar 1a vəziyyəti-

nə, giriş və çıxış konstruksiyaları isə 1b və-

ziyyətinə uyğun olaraq hesablanır. 

Nəzəri və təcrübi tədqiqatlar göstərmiş-

dir ki, TTS konstruksiyaların elastik mərhə-

lədə hesabı zamanı dartılmış armaturda gər-

ginlik dinamik dəyişkənlik həddindən yuxarı 

olmur. Plastik mərhələdə TTS konstruksiya-

ların hesabında isə dartılmış armaturda plas-

tik deformasiyalar genişlənir, betonun sıxıl-

mış zonasında gərginlik isə əyilmə zamanı 

möhkəmliyin dinamik həddini aşmır. 

Tez-tikilən qoruyucu tikililərin kons-

truksiyalarının  hesablanmış materiallar mü-

qaviməti Rp (Ky) yüksək deformasiya sürət-

lərinə davamlılığına və iş şəraitinin əmsalına 

(m) əsaslanaraq qəbul olunur. 

Polad konstruksiyalar plastik vəziyyətin 

müqaviməti (Wap) istifadə olunmaqla hesab-

lanır. 

Konstruksiyaların aparıcı xarakterli ele-

mentlərini operativ metodika və daha dəqiq 

üsullarla təyin etmək olar. 

TTS-in təcrübəsində tez-tez tətbiq olu-

nan konstruksiya elementlərinin hesabına 

baxaq: 

 dəmir beton təbəqələrin ПК-6, ПК-8 tiplə-

ri; 

 “Fara” tipli sığınacaq 

 konstruksiyanın çərçivə elementlərindən; 

 halqavarı dəmir-beton elementlərindən; 

 oyuğu olmayan konstruksiya 

 metal konstruksiyalardan 

Tez tikilən qoruyucu tikililərin radiasi-

yadan qorunmasının hesabı zamanı radiasi-

yaya qarşı sığınacaq (RQS) - üçün verilən 

hqr həddini təmin edən torpaq səpintisinin 

qalınlığı aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 
n

ört t t

1
qr

t

m - h ρ

h = ,
ρ


  

n

t t

i

h ρ    (1) 

 

burada: mört 
- şəkil 1-də göstərilən qrafik 

üzrə təyin olunan 1m
2
-də torpaq səpintisinin 
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və  tez tikilən  örtüklərinin  kütləsi; 
n

i
tth

1



torpaq səpintisinin kütləsi nəzərə alınma-

maqla 1m
2
-də tez tikilən radiasiyaya qarşı 

sığınacaq örtüklərinin cəm kütləsi; t 
– tor-

paq səpintisinin sıxlığı. 

Şəkil 1-də verilmiş tez tikilən qoruyucu 

tikililərin örtüklərinə qamma-neytron şüa-

lanmanın təsirini zəiflətmə dəfəliyini gös-

tərən qrafikdən istifadə etməklə torpaq səpi-

ntisinin qalınlığını hesablamaq olar. 

 

 
 

Şəkil 1. Örtüyün qalınlığı (beton 2300 

kqc/m
3
) h. Tez tikilən radiasiyaya qarşı 

sığınacağın örtüklərində qamma-neytron 

şüalanmanın təsirinin zəifləmə dəfəliyi. 

 

Təqdim olunan məqalədə tez tikilən ra-

diasiyaya qarşı sığınacaqda torpaq səpintisi-

nin qalınlığının hesabı aparılmışdır. 

Şərti olaraq 5003 K həddini təmin et-

mək üçün örtüyü ПB5-1 dəmir-beton təbə-

qədən ( 2,0h  və 3/2300 mkqP 
) hazır-

lanmış tez-tikilən RQS-da  üçün hqr torpaq 

səpintisinin qalınlığı təyin olunmuşdur 

(qr=1800 kq/m
3
). 

K3=500 həddinə uyğun olaraq (şəkil 1)  

ordinat oxundakı nöqtədən RQS-oxu ilə 

kəsişənədək absis oxuna paralel xətt çəkirik. 

Kəsişmə nöqtəsindən isə absis oxuna 1m
2
 

örtüyün və mnokp= 1440 kqs/m
2
 torpaq səpin-

tisinin kütləsini təyin edən perpendikulyar 

xətt çəkilir. 

Torpaq səpintisinin qalınlığı aşağıdakı 

düstur üzrə tapılır: 

 

mhqr 55,0
1800

23002,01440



  

 

K3=500 həddini təmin etmək üçün tor-

paq səpintisinin qalınlığı 0,55 m-dən az ol-

mamalıdır. 

TTS-da radiasiya təsirli örtüklərin zəif-

ləmə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi zamanı 

dəmir-beton örtüklər üçün şəkil 1-də göstəri-

lən qrafikdən (AII və AIV xətləri) istifadə 

etmək məsləhətdir. 

      Dəmir-betondan sıxlığı ilə fərqlənən ma-

teriallar üçün A zəifləmə dərəcəsi aşağıda 

göstərilən düsturla hesablanmış 1-ci şəkildə 

göstərilən h qalınlığı əsasında təyin edil-

məlidir 

0


hhqr                 (2) 

 

Burada: h – sıxlığa malik material qatının 

qalınlığı; 0 
- 2300 kq/m

3
-a bərabər dəmir-

betonun sıxlığı. 

Bir neçə materialdan ibarət olan qatlı 

örtüklər üçün hpr 
- aşağıdakı formula üzrə 

tapılır: 

 
n

pr hh
1 0


              (3) 

 

Burada:  h1 - 1-ci qatın qalınlığı; 1 -1-ci 

qatın sıxlığı. 

Məqalədə həmçinin qatlı örtüklərdə 

radiasiya təsirinin zəiflətmə nisbətinin təyini 

məsələsinə də baxılmışdır.  

Belə ki, 
2/1 smkqcô   təsir dərəcəli 

tez tikilən sığınacaqda torpaq səpintisi və 

örtüklərdə radiasiya təsirinin (A) zəifləmə 

dərəcəsini hesablayaq. Örtük dəmir-beton 

təbəqədən (h1=0,1m; 1=2300 kq/m
3
) və 

köndələn tirlərdən (h2=0,2m; 2=700 kq/m
3
) 
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təşkil edilmişdir. Torpaq səpintisi (h3=0,8m; 

3=1600 kq/m
3
).  

Qoyulan  məsələnin həlli üçün düstur-

lardan və 2-ci şəkildən istifadə edilməklə 

həll olunur. 

Torpaq səpintisinin və özlüyün qalınlı-

ğını təyin edirik. 

 

пр

2300 700 1600
h =0,1 +0,2 +0,8 =0,72m

2300 2300 2300
 

 

Nəticə. Şərti olaraq, daxil edilən göstə-

ricilər əsasında tez-tikilən qoruyucu tikililə-

rin örtüklərinin qamma - neytron şüalanma-

ya qarşı təsiri öyrənilmiş və hesabi metodi-

kası aparılmışdr. Aparılmış təhlil və hesabla-

malar nəticəsində ilkin olaraq aşağıdakı nəti-

cə əldə olunmuşdur: 

 halqalı elementdən olan tez tikilən sığına-

caqlarımın bünövrəsinin hesabı zamanı 

aşağıdakı ilkin şərtlərin olması əsas şərt-

lərdəndir: 

 torpağın eynicinsli möhkəm mühit ol-

ması; 

 daima çatların yaranması və betonun 

elastik - plastik xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla halqalı elementin bərkliyi nə-

zərə alınmalıdır. 
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Расчет устойчивости защитных пок-

рытий быстровозводимых конструк-

ции от гамма-нейтронного облучения  

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье дан анализ принципов про-

ектирования быстровозводимых защит-

ных сооружений, предназначенных для 

защиты населения в военных условиях 

или в случае не предвиденной чрезвычай-

ных ситуациях.  

В статье были определены необходи-

мые параметры при строительстве и про-

изведён расчёт с учётом условных пока-

зателей, с целью обеспечения защиты 

покрытий от гамма-нейтронного облуче-

ния.  

Также, в статье приведен метод рас-

чёта устойчивости быстровозводимых со-

оружений в зависимости от материалов и 

конструкции.   
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Calculation of resistance of protective 

coatings of fast-moving structure from 

gamma-neutron irradiation 
 

ABSTRACT 
 

The article gives an analysis of the pri-

nciples of designing fast-erected protective 

structures intended for the protection of the 

population in military conditions or in the 

case of unforeseeable emergencies. 

In the article, the necessary parameters 

were determined during construction and a 

calculation was made taking into account the 

conditional indicators, in order to ensure the 

protection of coatings from gamma-neutron 

irradiation. 

Also, the article gives a method of cal-

culating the stability of fast-erected structu-

res depending on materials and construction. 
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Məqalədə fləns birləşmələrinin kipliliyi 

məsələlərinə baxılmışdır. Bunun üçün tem-

peratur dəyişməsinin kompensasiyasının ək-

sinə olaraq sancağın dartılmada ehtiyatını 

yaratmaq lazımdır. Sancağın dartılması za-

manı gərginlik relaksiyası üçün əlavə ehtiyat 

yaratmaq tələb olunur.  

Linzalı araqatının hazırlanması zamanı 

onun səthinin emal edilməsinə fikir vermək 

lazımdır ki,  bu halda kürəvi tipli araqatının 

əvəzinə müstəvi yanlı hüdudlara malik aqre-

qatından istifadə olunmasına icazə verilmir. 

Bu zaman araqatının işləmə prinsipi pozulur 

və müstəvi kimi işləyəcəkdir. 

Açar sözlər: fləns birləşmələri, gərginlik, 

araqatı, təzyiq, kiplik. 

Giriş: Fləns birləşmələrinin yığımına 

başlamamışdan əvvəl araqatını və fləns səth-

lərinin kipliliyinə baxmaq lazımdır. Kipliyin 

pozulması bir sıra səbəblər üzündən baş ve-

rir: istismar, düzgün yerinə yetirilməyən  qu-

raşdırma və təmir daxildir. Flənsin kiplik 

səthlərini əsaslı surətdə təmizləməli, onların 

səthində qırıntı və tilişkələrə yol verilmə-

məlidir. Bu cür qüsurları pardaxlama ilə ara-

dan götürmək lazımdır. Radial sıyrıntıların 

olması çox təhlükəlidir. 

Fləns birləşmələrinin yığımı zamanı 

onun kipləyici səthlərinin ciddi surətdə para-

lel olmasına diqqət yetirmək lazımdır. An-

caq, səthlərin paralel olmasını əldə etdikdən 

sonra sancaqlarda olan qaykaların bərabər 

çəkib bağlanmasını həyata keçirmək lazım-

dır. Bu zaman kipləyici səthlərin paralel ol-

masına şup aləti vasitəsilə nəzarət edilir [1]. 

Məsələnin həlli: Flənslərin çəpliyi      

0,1 mm-i aşmamalıdır. Flənslərin səthini və 

araqatını qrafit və ya mastika ilə yağlanmalı-

dır. Elektrik stansiyalarındakı yüksək təzyiqli 

qurğulardakı əldə olunan təcrübə, fləns bir-

ləşmələrinin kipliyinin pozulmasının qurğu-

nun istismarının bir periodu zamanı baş ver-

diyini görmək olar. 

Belə ki, fləns birləşmələrinin kipliyini mü-

əyyən edən əsas amillərdən biri onun soyuq 

halda çəkilməsi və onun işçi şəraitdə sax-

lanmasıdır. Soyuq çəkilmə zamanı fləns bir-

ləşməsinin işləmə şərtindən; işçi  mühitin da-

xili təzyiqindən yaranan qüvvəni dəf etmək 

üçün sancaqları Pp qüvvəsilə çəkilməlidir.  

Bu qüvvənin qiyməti 
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burada orD - araqatının orta diametri; p- işçi 

təzyiqdir. 

Ancaq birləşmənin kipliyinin təmin 

olunması üçün bir qüvvə kifayət deyil və ara-

qatı kələ-kötürlü olduğu üçün işçi mühitin 

sızmasına səbəb olur. 

İşçi mühitin sızmasını aradan götürmək 

üçün kipləyici səthlər bir-birilə uyuşdurulma-

lıdır. Sancaqlar başlanğıc 

 

0 or 0P=πD bσ ,   (2) 

 

qüvvəsi ilə burulmalıdır. 

Burada b - fləns və araqatının kontakt 

səthinin enidir; 0σ - sıxılma zamanı ara qa-

tının dayaq səthinə düşən tələb olunan xüsusi 

qüvvəsidir. 

İşçi şəraitdə sancağa aşağıdakı qüvvə 

təsir edir: 

1 0 pP=P +ηP
 

 

burada  - fləns birləşməsinin elastikliyini 

xarakterizə edən əmsaldır və birləşmənin 

əsas hissələrinin (bolt, fləns, araqatı) elastik-

liyi ilə əlaqəlidir. 
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Müəyyən edilmişdir ki, araqatının kip-

liyi qüvvənin qiyməti ilə təmin edilmiş ol-

sun. Əgər qüvvənin bu qiymətində birləşmə-

nin kipliyi təmin olunmazsa, qüvvənin qiy-

mətinin sonrakı artması ilə birləşmənin  kip-

liyi əldə olunmasın. Bu zaman qüsurlu ara-

qatının dəyişməsi lazım gəlir və ya qüsurla-

rın aradan götürülməsi məsələsi görülür. 

Böhran qüvvəsinin qiymətinin əsas etibarilə 

araqatının materialından asılıdır və praktiki 

olaraq  hündürlükdən  asılı deyil. Fləns bir-

ləşməsinin kipliyi üçün hesabi qüvvə 

aşağıdakı düstur ilə müəyyən edilir: 
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burada Pi – 
sancaqlara təsir edən tam qüvvə; 

Pp – işçi mühitdə hidrostatik təzyiqdən yara-

nan qüvvədir; P0 – 
dartılma zamanı sancaq-

dakı qüvvədir; 0σ - dayaq sahəsinə düşən kri-

tik xüsusi qüvvə; σ- işçi şəraitdə lazım olan 

kipliyi saxlamaq üçün xüsusi qüvvə;  - 
fləns birləşməsinin elastikliyini nəzərə alan 

əmsaldır; k – dayaq sahəsinin artmasını nə-

zərə alan əmsal; z – dişlərin sayı; Dor – ara-

qatının orta diametri; a – dişin yuxarı kökü-

nün eni; b – dişin cəm dayaq enidir. 

Ən çox istifadə olunan materiallar üçün 

xüsusi qüvvələrin qiyməti cədvəl 1-də göstə-

rilmişdir [2]. 

Cədvəl 1 

Araqatına düşən xüsusi qüvvənin qiyməti 

Araqatının materialı 
0

    

Karbonlu polad Ct.15 . .  9 000 (4 200) 

Legirləyici polad J1...... 16 000 (5 300) 

Legirləyici polad Y1...... 16 000 (5 700) 

 

 əmsalı fləns birləşməsinin  elastikli-

yini xarakterizə edir. Mütləq sərt birləşmələr 

üçün bu əmsal sıfra bərabərdir. 

Sərt fləns birləşmələrinin hesabında  

=0,1 sərbəst fləns birləşməsinin hesabında 

=0,2 və k=1,251,3 qəbul edilir. 

Buxar məftilinin  qızması nəticəsində 

flənsin temperaturu dartılmış fləns boltların 

temperaturu nisbətən sürətlə artır. Bu proses 

zamanı boltlarda əlavə gərginlik 1Δσ  yaran-

mış olur. Əgər flənsin sərtliyi boltların sərt-

liyindən artıq olarsa, bu gərginlik 

 

ф a

1 t

sa

2l Δt α
Δσ = E

l
 

 

Burada fl - flənsin diskinin qalınlığıdır; 1Δt -

istidən genişlənmə əmsalıdır və fləns eyni 

zamanda sancaq üçün şərti olaraq eyni qəbul 

edilir.  istidən genişlənmə əmsalıdır və 

fləns eyni zamanda sancaq üçün şərti olaraq 

eyni qəbul edilir;  sal - sancağın qaykanın da-

yaq səthləri arasındakı uzunluğudur; Et - 
işçi 

temperaturda elastikiyyət moduludur; aΔt -

fləns və sancağın temperaturlar fərqidir. 

Istismar şəraitində fləns armaturlarının 

və sancağın temperaturlar  fərqi sakit qızma 

zamanı 20°C təşkil edir. 

Müəyyən zamandan sonra flənsin və 

sancağın temperaturları bərabərləşir. Ancaq 

müəyyən temperaturlar fərqi stabil tempera-

turlar şəraitində qalmaqda davam edir. Dia-

metri 20 mm olan ventilin ayrı-ayrı hissələ-

rinin temperaturu üzrə görmək olar (buxarın 

temperaturu 505°C, təzyiq 110 MPa). 

Sürətli qızma zamanı flənsin və sanca-

ğın temperaturlar fərqi 50°C-yə çatır, bəzi 

hallarda isə daha böyük olur. 

Dy=15 mm və Dn=19 mm ölçülər üçün 

fləns və sancağın temperatur fərqi 50°C olan 

hal üçün əlavə gərginlik 90
1
 MPa. 

Sancaqlarda yaranın əlavə  gərginliklə-

rin qiyməti bu qədər olmur. Çünki araqatının 

deformasiyası nəticəsində sancaqlarda yara-

nan gərginlik aşağı düşmüş olur. Ona görə 

də buxar kəmərinin tez qızması sancaqlarda 

böyük gərginliklərin əmələ gəlməsinə və on-

ların  deformasiyasına gətirib çıxardır. Fləns 

və sancaqdakı temperaturlarının bərabərləş-

məsindən sonra bərkitmənin zəifləməsi baş 

vermiş olur. Əgər fləns birləşməsi zəif izol-

yasiya olunubsa, bu zaman fləns və sancağın 

temperaturlar fərqi artmış olur, bu da vəziy-

yəti daha da ağırlaşdırmış olur. Yüksək təz-

yiqlər buxar kəmərlərinin qızma sürəti əksər 

hallarda dəqiqədə 2–3°C təşkil edir. 
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Armatur hissələrində temperaturun qey-

ri-bərabər paylanması buxarın təkcə qızması 

zamanı deyil, həmçinin soyuması zamanı 

baş verir. Buxarın temperaturun xeyli azal-

ması fləns və sancaq arasında temperaturlar 

fərqinin yaranmasına səbəb olur. Ancaq bu 

zaman  sancağın temperaturu flənsin tempe-

raturundan artıq olacaqdır. Bu isə öz növ-

bəsində sancağın bərkiməsini zəiflədir, hətta 

fləns birləşməsinin açılmasına səbəb olur. 

Flənslərin açılması zamanı sancaq və 

flənsin temperaturadan böyüməsi fərqi  

 

ф 1Δl=1l Δt α , 

kimi hesablanır. 

Flənsin açılması baş verməsin deyə 

sancaqlara əlavə dartılma (soyuq) verilir və 

bu da onun zəifləməsini əvəz etmiş olur. 

Yerinə yetirilən əlavə dartılma sancaqlarda 

artıq gərginliyin yaranmasına səbəb olur. 

İstiliyin təsirindən qeyri-bərabər geniş-

lənmə zamanı yaranan gərginliyin hesabında 

elastiklik modulunun qiymətini işçi tempera-

tur üçün qəbul edilmiş qüvvəsindən istifadə 

edilir. Karbonlu polad elastikiyyət modulu-

nun qiymətinin dəyişməsi ilə temperatur ara-

sındakı asılılımı şək.1-də göstərilmişdir. 

Sancağın  başlanğıc burulmasından ya-

ranan tələb olunan əlavə qüvvə 

 

2 2 saP =Δσ A
 

 

saA - sancaqların cəm en kəsiyidir. 

Sancağın başlanğıc burulmasından yara-

nan tələb olunan qüvvə 

 

 1 2 sa sa 2P=P+P =P σ +Δσ
 

 

   2sa temperatur fərqini nəzərə 

almaqla sancağın başlanğıc gərilməsindən 

yaranan ən kiçik gərginlikdir. 

Əvvəl baxılmış fləns birləşməsi üçün 

fləns və sancağın temperaturlar fərqi 20°C 

olarsa, hesablama nəticəsində alarıq: 

 

12704008702 sa  
 

Gərginliyin belə qiymət alması sancağın 

materialının müqavimətinin artırılmaması, o 

cümlədən axıcılıq həddi yüksək olan polad-

dan istifadə olunmasını tələb edir. 

 

 
Şək.1. Elastikiyyət modulu ilə temperatur 

arasında qrafiki asılılıq. 

 

Əsas etibarilə yüksək təzyiqli borulardan 

ibarət sancaq birləşmələri üçün ЭИ10 mar-

kalı  yüksək keyfiyyətli polad qəbul edilir. 

Fləns birləşmələrinin yüksək tempera-

turlarda istismarı prosesi zamanı sancaqlarda 

yaranan gərginlik relaksiyası fləns birləşmə-

sində burulmanın zəifləməsi fonunda baş ve-

rir (şək. 2). 

 
Ris.2. Araqatına malik olan fləns 

birləşməsi 

 

Beləliklə, fləns birləşməsinin kipliliyini 

təmin etmək üçün başlanğıc dartılmadan ya-

ranan qüvvəni və temperaturlar fərqinin 

kompensasiyasına qarşı sancağın ehtiyat 

dartılmasından əlavə, sancağın dartılmasında 

gərginliyin relaksiyası üçün əlavə ehtiyatın 

yaradılması vacibdir. 
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Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, sancaqlar-

da yaranan minimal gərginliklər işçi şəraitdə 

kipliyin təmin olunmasını yerinə yetirir, yəni 

sancaqlarda bu qiymətdən sa 2σ +Δσ =127,0  

MPa yaranan gərginlik kiçik olmalıdır.  

Əgər qarşıya fləns birləşməsinin kipliyi-

ni təmin etmək məsələsi qoyularsa, (il boyu 

periodik əsaslı təmirlərlə) işçi kampaniyanın 

müddəti 10000 saatdan az olmamalıdır. 

Belə  məsələni həll etmək olduqca çə-

tindir, çünki başlanğıc dartılmada sancaqlar-

da yaranan gərginliyin  160,0MPa, qiyməti 

127,0 MPa gərginliyə qədər düşmüş olur. 

Gərginliyin aşağı düşməsi (4,5÷5) min saat 

iş vaxtı ərzində baş vermiş olur (temperatur 

t=450°C) qəbul edilir. 

NƏTİCƏ: Nəticədə göstərilən aralıq 

vaxt ərzində boltların dartılması tələb olunur 

və ya sancaqlarda yaranan gərginliyin qiymə-

tini 127 MPa-dan aşağı salmaq lazım gəlir. 

Bu  zaman boru kəmərinin tezliklə soyudul-

masına imkan verməməli, yəni fləns birləş-

məsinin açılmasının qarşısı alınmalıdır. San-

caqların 10000 saat müddətindən əvvəl dar-

tılmasına yol verməmək üçün sancağın baş-

lanğıc gərilməsini gərginliyin 150MPa qiy-

mətdən yuxarı olan hallarda yerinə yetirməli 

və sancaqların en kəsiyini artırmaqla onlarda 

yaranan gərginliyin qiymətini azaltmaq olur. 

Ancaq axırıncı əməliyyatı konstruktiv şərtlər 

üzrə yerinə yetirmək olmur. Ona görə də 

istismar şəraitində sancaqların başlanğıc 

dartılmasını 5 dəfə, bəzən isə  7-8 dəfə Pp 

qüvvəsindən böyük qəbul edilir. 
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Рагимова М.С., Гафаров Ф.М.,  

Амирова А.М. 
 

Исследование фланцевых соединений  

в нефтепромысловых оборудованиях 
 

АННОТАЦИЯ 
 

 В статье рассмотрены вопросы плот-

ности фланцевого соединения. Для этого  

необходимо, кроме усилия первоначаль-

ного холодного затяга и запаса в натяге 

шпилек против компенсации колебаний 

температуры, создать дополнительный за-

пас в натяге шпилек для релаксации нап-

ряжений. 

При изготовлении линзовых прокла-

док основное вни¬мание нужно уделить 

обработке их поверхности; не допускается 

применение прокладок с плоскими бок-

овыми гранями вместо шаровых, так как 

при этом нарушается принцип работы 

прокладки, она будет работать как плос-

кая. 

Ключевые слова: фланцевого соеди-

нения, напряжения, прокладки, давления, 

уплотнения. 
 

Ragimova M.S., Gafarov F.M.,  

Amirova A.M. 
 

Azerbaijan State Oil and Industry University 
 

Study of flange connection in  

oil-field equipments 
 

ABSTRACT 
 

The article deals with the density of the 

flange connection. This requires, in addition 

to the effort of the initial cold tightening and 

the stock in the tension studs against the 

compensation of temperature fluctuations, to 

create an additional stock in the tension 

studs for stress relaxation. 

In the manufacture of lens pads, the ma-

in attention should be paid to the processing 

of their surface; it is not allowed to use pads 

with flat side faces instead of ball, as this 

violates the principle of the gasket, it will 

work as a flat. 

Keywords: flange connection, tension, 

gaskets, pressure, seals. 
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DƏNİZ QAZ VƏ QAZ-KONDENSAT YATAQLARININ  

DRENAJ OLMUŞ SAHƏLƏRİNİN DIAQNOZLAŞDIRILMASI 

 

Dənizdə istismarda olan yataqların lay-

larına və quyularının quyudibi zonasına 

müxtəlif geoloji-texniki tədbirlərin  tətbiqi 

nəticələrinin səmərəliyi mədən məlumatların 

əsasında qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif 

üsullar mövcuddur. 

Dəniz şəraitində tətbiq olunan tədbir-

lərin təsirindən istismarda olan quyuların və 

yataqların işlənməsinin texnoloji proseslə-

rinin təhlili üçün tələb olunan miqdarda 

məlumatların olmaması səbəbindən həmən 

üsulların tətbiqi mümkün olmur. 

Ona görə də, layda və quyu ətrafı zona-

da gedən proseslərin qiymətləndirilməsi 

üçün yeni diaqnostik üsulların işlənilməsi və 

tətbiqi vacib məsələlərdəndir. 

Təqdim olunan məqalədə, drenaj əmsalı 

və onun dinamikasından istifadə etməklə qu-

yularda və laylarda gedən müxtəlif proses-

lərin diaqnozlaşdırılması mümkünlüyü gös-

tərilmişdir. 

Açar sözlər: drenaj, dinamika, diaqnos-

tika, geoloji-texniki, qaz-kondensat, quyudi-

bi, tədbirlər, quyu, lay 

GIRIŞ: Layda gedən proseslərin təhlili 

və araşdırılması məqsədlə, və eyni zamanda 

onara quyular ilə tətbiq olunan geoloji-texiki 

tədbirlərin səmərəliyini qiymətləndirmək 

üçün bir çox üsullar mövcuddur [9,10,11]. 

Lakin, əksər hallarda bu üsullardan dəniz 

qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi-

nin və quyuların istismarının təhlilində isti-

fadə olunmur [9,10]. Buna səbəb bir tərəf-

dən üsulların tətbiqi üçün çox miqdarda mə-

lumatın tələb olunması [1, 2, 3, 4, 5], digər 

tərəfdən tədbiq olunmuş tədbirlərin təsirin-

dən məlumatların toplanmasının həyata ke-

çirilməsində  yaranan çətinliklər və tədbirin 

aparılması üçün uzun müddət vaxtın tələb 

olunmasıdır. Odur ki, layda və quyuda ge-

dən müxtəlif prosesləri qiymətləndirmək 

üçün yeni üsulların işlənməsi vacib və aktual 

məsələlərdəndir. 

Məsələnin qoyuluşu: Təqdim olunan 

üsul-drenaj əmsalı və onun qiymətlərinin di-

namikasından istifadə etməklə ayrı-ayrı qu-

yularda və laylarda gedən müxtəlif proses-

lərin diaqnozlaşdırılması mümkün olur. 

Drenaj əmsalından adətən  drenaj olmuş 

zonaların müəyyən olunması üçün istifadə 

olunur. Bu əmsalın zamandan asılı olaraq 

dəyişməsi  əsasında layda gedən proseslərin 

qiymətləndirmək üçün istifadə etmək olur. 

Belə ki, təsirə məruz qalmış laydan və quyu-

lardan hasil olan qaza görə bu əmsal azalma-

lı, təsirə məruz qalmayan  quyularda isə sa-

bit və ya artmalıdır. Su təsirinə məruz qal-

mış laylarda qaz hasilatına görə drenaj əm-

salının azalması məsamələrin bir hissəsinin 

su ilə əvəz olunması ilə əlaqədardır. 

Eyni zamanda, yataqda və yaxud hori-

zontda yüksək və zəif drenləşmiş sahələri qu-

yular arasında olan hidrodinamiki əlaqənin 

məlumatlarına görə də təyin etmək müm-

kündür. 

Mədən təcrübəsindən məlumdur ki, 

əksər hallarda quyular arasındakı əlaqəni təd-

qiq etmək mümkün olmur. Odur ki, ənənəvi 

üsullarla yanaşı alternativ olan ehtimal-

statistik yanaşma üsulların tətbiq etmək olur. 

Eyni zamanda həmin üsul quyuların normal 

istismarından toplanmış mədən məlumatları-

nın qıtlığı şəraitində də tətbiq etmək müm-

kündür. 

Məsələnin həlli: Bu məqsədlə layda, 

quyu lüləsində və quyuda gedən bütün 

prosesləri xarakterizə edən quyu hasilatı əsas 

parametr kimi qəbul olunmuşdur. Qeyd et-

mək lazımdır ki, quyu və lay eyni hidrodina-

mik sistem olduğundan, hər hansı bir quyuda 

əmələ gələn istənilən lay vasitəsilə digər 

quyularda da hiss olunur. 

Quyular arasında əlaqəni təyin etmək 

üçün ehtimal-statistik üsullardan ən geniş y-

ayılmış ranq korrelyasiya metodunu tətbiq 
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edək. Korrelyasiya əmsalı aşağıdakı tənliklə 

təyin olunur [11]: 

 

  

n
2

i

i=1
i

6 ΔR

r=1-
n n-1 n+1



 
 

burada Ri- quyuların hasilatına görə təyin 

olunmuş ranqlar arasında fərqdir; n-hesabat-

da istifadə olunan məlumatların sayı. 

Yuxarıda göstərilən üsulu, quyular ara-

sında əlaqəni göstərən korrelyasiya əmsalını 

təyini Sanqaçal-dəniz-Duvannı-dəniz Xərə 

Zirə adası yatağının VIII horizontunda istis-

mar olunan quyular üçün tədbiq edəkş 

Cədvəl 1-də 561 və 652 saylı quyular 

arasında əlaqənin kriteriyasının göstərici 

olan  korrelyasiya əmsalının təyinin hesabat 

ardıcıllığı  göstərilmişdir (r=0,39). 

Eyni qayda ilə 561-552, 561-646, 561-

704, 561-593, 552-646, 552- 652. 552-693, 

552-704, 562-646, 562-693, 562-704, 646-

693, 646-704 və 693-704 quyular arasında 

korrelyasiya əmsalları hesablanaraq təyin 

olunmuşdur. Nəticələr ümumiləşdirdikdən 

sonra cədvəl 2 tərtib olunub. 

Cədvəl 2-də göstərilmiş nəticələrin 

əsasında, yəni korrelyasiya əmsalı r=0,5-dən 

böyük olan quyular bir qrupa aid olunur. 

Onda, VIII horizontda istismar olunan 

quyuları üç qrupa ayırmaq mümkündür: 

I qrup- 552 və 646 saylı quyular; 

II qrup- 561, 693 və 704 saylı quyular; 

III qrup- 652 saylı quyu. 

Analoji olaraq Bulla-dəniz yatağının  

VII horizontunda istismar olunan 10 quyu 

(29, 39, 42, 46, 53, 60, 66, 73, 108 və 110 

saylı quyular) üçün də hesabat aparılmışdır 

və nəticələr cədvəl 3-də göstərilmişdir. 

 
Cədvəl 1 

561 və 652 saylı quyular arasında əlaqənin 

kriteriyasının göstəricisi olan  korrelyasiya 

əmsalının təyinin hesabat ardıcıllığı 

2009 
Quyu 

№561 

Quyu № 

652 
R1 R2 R1 - R2 (R1-R2)

2 

I 2850 6198 5 1 4 16 

II 2560 5318 10 12 -2 4 

III 2970 5888 3 4,5 -1,5 2,25 

IV 2800 5698 7,5 9,5 -2 4 

V 2760 5888 9 4,5 4,5 20,25 

VI 3000 5698 1,5 9,5 -8 64 

VII 2900 5888 4 4,5 -0,5 0,25 

VIII 3000 5888 1,5 4,5 -3 9 

IX 2800 5698 7,5 9,5 -2 4 

X 2820 5888 6 4,5 1,5 2,25 

XI 2400 5698 12 9,5 2,5 6,25 

XII 2550 5888 1 4,5 6,5 42,25 

      Σ174,5 

 

  Cədvəl 2 

Sanqaçal-dəniz-Duvannı-dəniz Xərə Zirə adası 

yatağının VIII horizontunda istismar olunan 

quyular arasında əlaqəni göstərən korrelyasiya 

əmsalının qiyməti 

Sıra 

№ 

Quyula-

rın №-si 
552 561 646 652 693 704 

1 552 1,0 0,20 0,62 0,34 0,41 0,29 

2 561 0,20 1,0 0,18 0,39 0,80 0,62 

3 646 0,62 0,18 1,0 0,24 0,46 0,36 

4 652 0,34 0,39 0,28 1,0 0,30 0,13 

5 693  0,80  0,30 1,0 0,68 

6 704  0,62 0,36 0,13 0,68 1,0 

 

Cədvəl 3 

Bulla-dəniz yağının VII horizontunda istismar olunan quyular arasında  

əlaqəni göstərən korrelyasiya əmsalının qiyməti 

Sıra № Quyuların № 29 39 42 46 53 60 66 73 108 110 

1 29 1,0 0,31 0,41 0,25 0,16 0,38 0,28 0,22 0,22 0,26 

2 39 0,31 1,0 0,74 0,68 0,28 0,32 0,41 0,17 0,20 0,24 

3 42 0,28 0,74 1,0 0,61 0,30   0,31   

4 46 0,18 0,68 0,61 1,0 0,25   0,34   

5 53 0,16 0,28 0,30 0,25 1,0 0,42 0,31 0,36 0,23 0,11 

6 60 0,40    0,42 1,0 0,31 0,45 0,77 0,53 

7 66 0,16    0,31 0,31 1,0 0,69 0,46 0,08 

8 73 0,22 0,17 0,31 0,34 0,36 0,45 0,65 1,0 0,16 0,36 

9 108 0,31     0,77 0,46 0,16 1,0 0,73 

10 110 0,25     0,53 0,08 0,36 0,73 1,0 
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Alınmış nəticələrin təhlili əsasında VII 

horizontda istismarda olan quyular aşağıda 

göstərilən qruplara ayırmaq mümkündür. 

I qrup-60, 108 və 110  saylı quyular; 

II qrup-66 və 73 saylı quyular; 

III qrup-39, 42 və 46 saylı quyular; 

IV qrup- 53 saylı quyu; 

V qrup-29 saylı quyu. 

Hər iki yatağa aid olan 652 (VIII hori-

zont) və 29, 53 (VII horizont) saylı quyular 

üçün fərdi texnoloji rejim təyin olunmalıdır. 

Qruplar üzrə texnoloji rejimlər təyin et-

mək məqsədilə hər qrup üçün parametrlərin 

orta qiymətindən istifadə olunmalıdır. 

561, 693 və 704 saylı quyular arasında 

əlaqə olduğuna görə bu qrup üçün bir tex-

noloji rejim hesablanır. Bu üç quyunun əvə-

zinə bir optimal quyu götürülür. Ümumiləş-

dirilmiş quyu üçün  optimal texnoloji rejim 

seçmək məqsədilə hesabat aparaq. 

Burada üç quyunun parametrlərinin orta 

qiymətindən istifadə olunur: 
 

q.a.

29+31+42
P = =34

3
 atm; 

or

120+110+25
Q = =85

3
 min.m

3
/sut 

or

2 34
P = 34+ =34

3 34+34
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e
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5
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1.377 0.014 0.233
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     Pq.d.=68,98 atm 

İndi isə süxuru və maye hissəciklərini 

quyudibindən quyu gövdəsi vasitəsilə yer 

üzərinə qaldıran minimumdan hasilatı he-

sablayaq: 
 

= 471
44246

9868
.

.

.
 ;  =

313
1.5;

207.231


zor.=0,86 

3

2min.

33

68.98
0.111 30. 27 10

19.65 313 0.86

0.111 30.27 10 0.0388 133.37 su

Q

min. tm

  
 

    



 

Optimal rejim üçün aparılmış hesabatın 

nəticələrdən  göründüyü kimi, əgər biz bu üç 

quyuya eyni bir texnoloji rejim tətbiq etsək, 

onda bu üç quyunun cəm hasilatı həmin 

quyuların ayrılıqda hesablanmış cəm 

hasilatlarından böyük olmuşdur. 

Buna görə də quyuların məhsuldarlığını 

artırmaq üçün hər bir quyuya ayrılıqda tex-

noloji rejim tətbiq etmək lazımdır. Bu rejim 

Sənqəcal-dəniz-Duvannı-dəniz-Xara-Zirə 

adası yatağının VIII horizontunu istismar 

edən bütün quyular üçün hesablanmışdır. 

 

NƏTİCƏ 

 

1. Quyuların arasında əlaqəni nəzərə al-

maqla, onlar üçün optimal texnoloji iş 

rejiminin seçilməsi təklif olunur. 

2. İstismar quyularının qruplaşdırılması 

təklif olunan kriteriyə əsasında aparılması  

məqsədəuyğun sayılsın. 

3. Qrupların tərkibinə daxil olan quyular 

üçün ümumi texnoloji iş rejiminin se-

çilməsi və tədbiqinin  səmərəliyinin yük-

sək olması mümkün olur. 
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Samadov T.A., Novruzova S.G. 

 

Azerbaijan State Oil and Industry University 

 

Diagnosis of discharged fields of off-shore   

gas and gas-condensate fields 

 

ABSTRACT 

 

There are various methods for assessing 

the effectiveness of the results of the applica-

tion of various geological and technical mea-

sures on the basis of mining data on the la-

yers of offshore fields and Wells in the Wells 

zone. 

Due to the lack of the required amount of 

data for the analysis of technological pro-

cesses of wells and deposits in operation due 

to the impact of measures applied in marine 

conditions, it is possible to apply methods 

immediately. 

Therefore, the development and applica-

tion of new diagnostic methods for assessing 

the processes taking place in the layer and the 

surrounding area of the well are important 

issues. 

The presented article shows how it is 

possible to diagnose various processes in 

Wells and layers using drainage coefficient 

and its dynamics. 

Keywords: discharge, dynamics, diagno-

sis, geoloji-technological, gas-condensate, 

wellbottom, measures, well. 

 

Самедов Т.А., Новрузова С.Г. 

 

Диагностирование дренажных зон 

морских газовых и газоконденсатных 

месторождений 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Существуют различные методы оцен-

ки эффективности результатов примене-

ния различных геолого-технических меро-

приятий на основе применения промыс-

ловых данных при разработке пластов и 

призабойной зоны скважины морских ме-

сторождений. 

В связи с отсутствием необходимого 

количества данных для анализа техноло-

гических процессов эксплуатационных ск-

важин и разрабатываемых  месторожде-

ний применение этих методов не является 

возможным. Поэтому для оценки процес-

сов, происходящих в пласте и прилегаю-

щей зоне скважины, разработка и приме-

нение новых методов диагностирования  

являются важными вопросами. 

В представленной статье показано, 

как использовать коэффициент дренажа  

и его динамику для  диагностирования 

различных процессов в скважинах и 

пласте. 

Ключевые слова: дренаж, динамика, 

диагностика, геолого - технический, газ 

конденсате, забой, мероприятия, сква-

жина пласт.  
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Texnikanın müxtəlif sahələrinin inkişafı 

ilə əlaqədar olaraq konstruksiya və alət ma-
teriallarından statiki və dinamiki möhkəmlik, 
kövrək dağılmalara qarşı müqavimət, yeyil-
məyə dözümlülük və korroziyayadözümlülük 
tələb olunur. Qeyd edilən bu para-metrlər de-
talların, maşın və mexanizmlərin, o cümlədən 
texnoloji avadanlıqların eti-barlılığını təmin 
edir. Bu səbəbdən maşın və mexanizmlərin sı-
radan çıxmasına əsas səbəb kimi detalın işçi 
səthin yeyilməsi göstərilir. Xüsusilə detalın 
intensiv yeyilməsi-nə səbəb, abraziv və aqres-
siv mühitlərdə eyni vaxtda yüklənməsi, yüksək 
temperatur və səthdə baş verən sürüşmədir. 
Məqalədər ovuntu poladlarından hazırlanmış 
hissələrin yeyilməyədözümlülüyünə kimyəvi 
tərkibinin təsiri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər.  Yeyilməyədözümlülük, kim-
yəvi tərkib, zərbə özlülüyü, abraziv, legirlə-
mə, ovuntu, məsaməlik. 

Məsələnin qoyuluşu. Ovuntu poladla-
rından hazırlanmış hissələrin kəsici və ştamp 
poladlarının struktur analizindən aydın ol-
muşdur ki, maşın detallarının intensiv yeyil-
məsinə səbəb olan amillərdən biri də legirlə-
mə prosesidir. Yüksəklegirli alət po-ladları və 
bərk ərintilərdən hazırlanmış maşın hissələri 
güclü yeyilməyə və sürtünməyə məruz qaldı-
ğından, onlarda baş verən proseslər daha cid-
di şəkildə öyrənilməlidir. Ona görə də ovun-
tudan hazırlanan hissələrin yeyilməyədözüm-
lülüyünə kimyəvi tərki-bin təsirinin araşdırıl-
ması aktual məsələdir. 

Məsələnin həlli. Əvvəlcə ovuntu polad-
larının zərblə-abraziv yeyilməyə dözümlülü-
yünün artırılması üçün, legirləmə prosesinin 
araşdırılmalıdır. Legirləmə prosesi ilə məmu-
latların bərkliyini, özlülüyünü və möhkəm-
liyini artırmaqla, yeyilməyədözüm-lülüyünü 
də artırmaq mümkündür. Bu səbəbdən məqa-
lədə əsas məqsəd kimyəvi tərkibin və struktu-
run homogenləşməsini öyrənməklə, ovuntu 

poladlarından hazırlanmış məmulatların zərb-
lə-abraziv yeyilməyədözümlülüyünü müəy-
yənləşdirməkdir. Nümunələrin hazırlanması 
zamanı istifadə edilən legirləyici elementlər 
qismində ən səmərilisi xrom və nikeldir. 
Ovuntu şixtəsinin hazırlanması üçün əsası 
ПЖВ3.160.26 markalı dəmir ovuntusu, ГК-3 
markalı karandaş qrafiti, ПВ-Х18Н15-056 və 
ПР-65Х25Г13НЗ markalı polad ovuntusu və  
ПНК-1Л5 markalı nikel ovuntusu götürül-
müşdür. Müxtəlif tərkibli ovuntular konus-
vari qarışdırıcıda 2 saat müddətində qarış-
dırılmış, 600 MPa təzyiq altında statiki soyuq 
presləmə əməliyyatına uğ-radılmışdır. Pres-
lənmiş nümunələr 1150

0
C temperaturda di-

sossasiya olunmuş amonyak mühitində 2 saat 
müddətində bişirilmişdir. Hər şixtədən müx-
təlif  kimyəvi tərkiblərə malik olan 6 nümunə 
hazırlanmış, bişirilmiş, 3 müxtəlif termiki 
emal əməliyyat-larına uğradılmışdır. 

Ovuntu şixtəsinin tərkibində olan qrafitin 
yeyilməyə və bərkliyə təsiri şəkil 1-də veril-
mişdir. Şəkil 1-dən göründüyü kimi şixtənin 
tərkibində olan qrafitin miqdarı 0,5%-dən 
1%-ə qədər artması zamanı yeyilmə 0,06 
qramdan 0,023 qrama qədər azalmış (şəkil 1, 
1 əyrisi), bərklik isə 42 HRC-dən 47 HRC-ə 
qədər artmışdır (şəkil 1,də 2 əyrisi). Aparıl-
mış sınaqlardan məlum olmuşdur ki, ən yük-
sək bərklik tərkibində 2% qrafit olan ovuntu 
şixtəsindən hazırlanmış nümunələrdə əldə 
olunmuşdur. Yeyilməyə-dözümlülüyün təyin 
edilməsi üçün istifadə edilən nümunələrin 
əksəriyyətinin tərkibində 1,2%-ə qədər qrafit 
olmuşdur. 

Yeyilməyədözümlülüyün təyin edilməsi 
üçün istifadə edilən nümunələrin əksəriyyəti-
nin tərkibində 1,2%-ə qədər qrafit olmuşdur. 
Nümunələrin yeyilməyə dözümlülüyü, zərbə 
enerjisi  4,9 Coul/sm2 , zərbə sürəti isə 1,6 
m/san olan sınaqlarda  öyrənilib.  

mailto:tagıyev-taleh@mail.ru
mailto:qehremanovvurgun@gmail.com
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Şəkil 1. Yeyilmənin (1) və bərkliyin (2) tərkibdə olan qrafitin miqdarından asılılıq qrafiki 

 

Nümunələrin bişirilməsi zamanı kimyəti 

tərkibdə olan qrafitin rolu böyükdür. Belə ki, 

bişirmə zamanı tərkibdə olan qrafit, bişirmə 

prosesinə (temperatur və müddə-tə) təsir 

etdiyi kimi, alınmış nümunələrin yeyilməyə 

dözümlülüyünə də təsirsiz ötüşmür. Ümu-

miyyətlə, sınaqların həyata keçirilməsi üçün 

istifadə olunan nümunələrin tərkibində olan 

qrafit sərbəst və karbon şəklində olmuşdur.  

 Nümunələrin yeyilmə xarakterini müəy-

yənləşdirmək üçün yeyilmiş səthin rel-yefini 

qiymətləndirmək kifayət edər. Əgər polad 

yüksək olmayan (tərkibində karbonun miq-

darı 0,5%-dən az olmamaq şərti ilə) bərkliyə 

malikdirsə, bu zaman yeyilmə zonasında 

plastiki deformasiyanın baş verməsi müşahi-

də olunur. Abraziv yeyilmə zamanı legirlə-

yici elementlərin məmulatın səthindən kiçik 

hissəciklər formasında dağılaraq səthdə baş 

verən yeyilmə prosesini bir qədər sürətlən-

dirir. Bu proses o zaman baş verir ki, hər 

hansı bir legirləyici elementlərin ayrı-ayrı-

lıqdakı bərkliyi, nümunənin matrisasının 

bərkliyindən yüksək olsun.  

Əksər hallarda bərkliyi matrisaya nis-

bətən yüksək olan legirləyici elementin his-

səcikləri yeyilmə  zonasında kələkötürlüyün 

yaranmasına səbəb olmaqla, səthin relyefini 

tamamilə dəyişir. Şəkil 2-dən (a) göründüyü 

kimi tərkibində 0,5% karbon (qrafit) olan 

nümunələrin səth qatında yeyilmə zamanı 

plastiki deformasiya baş verir [4]. 

Ovuntu poladlarının tərkibində qrafitin 

miqdarı 1,5%-dən artıq olanda, yeyilməyə-

dözümlülük aşağı düşür, ikinci sementitin 

miqdarı isə artır. İkinci sementinin miq-darı-

nın artması əsasən hissəciklərarası sərhəddə 

baş verir və bu zaman nümunələrin bərkliyi 

700 HV-dən 1000 HV-ə qədər artır (şəkil 2, 

e). Sementit zərblə-abraziv yeyilmə prosesi-

ni sürətləndirir, kövrək olduğundan asanlıqla 

hissəciklərə parçalanaraq, özləri abraziv his-

səciklərə çevrilirlər [1]  Bu zaman məmula-

tın səthi yeyilməsi daha da sürətlənir. Rent-

genostruktur analizi zamanı müəyyən olun-

muşdur ki, bu zaman struk-turda olan faza 

100% dəmir karbidindən ibarət olmuşdur 

(şəkil 3). 

Tərkibdə olan qrafitin miqdarının art-

ması ilə yeyilmə prosesi də sürətlənir və bu 

isə öz növbəsində yeni məsamələrin yaran-

masına səbəb olur. Qrafit strukturda boşluq-

ların olması hesab edildiyindən, materialın 

məsaməliliyinin artmasına da gətirib çıxarır. 

Ümumiyyətlə isə qrafit bişirmə zamanı aus-

tenitdə yüksək həll olma qabiliyyətinə ma-

likdir. 

Yüksək məsaməli materiallarda sür-

tünmə və yeyilmə prosesi, kompakt materi-

allara nisbətən daha intensiv baş verir. Mə-

saməli materiallarda sürtünmə zamanı səth-

dən qopan dispers hissəciklər, məmulatın 

səthinin yeyilməsini sürətləndirir.   

Tərkibində yüksək miqdarda qrafit olan 

nümunələrin səthində kələ-kötürlüyün ölçü-

lərinin azalması, yeyilmə mexanizminin də-

yişməsinə səbəb olan əsas amillərdən biridir. 

Məlumdur ki, tərkibdə olan karbonun miq-
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darının artması ilə poladların bərkliyi artır, 

plastikliyi azalır. Bu isə öz növbəsində polad-

ların yeyilməsi zamanı kövrək dağılma hadi-

səsini yaradır, bərk struktur formalaşmasını 

əmələ gətirir [3]. 

 

 
a) (0,5% qrafit) 

 
b) (0,5% qrafit) 

 
v) (1,5% qrafit) 

 
q) (1,5% qrafit) 

 
d) (2,5% qrafit) 

 
e) (2,5% qrafit) 

 

Şəkil 2. Tərkibində qrafit olan nümunələrin səth qatının (a, v, d) və özək hissəsinin  

(b, q, e) mikrostrukturu a və b-0,5% qrafit,  v, q-1,5% qrafit, d, e-2,5% qrafit 

 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi nümunə-

lərin zərblə-abraziv yeyilməsini azaldan ele-

ment nikeldir. Minimum yeyilməyə məruz 

qalan nümunələrin tərkibində adətən 1-5% 

nikel olur. Lakin nikelin miqdarının 5%-dən 

çox olması (HT5) yeyilməyə dözümlülüyü 

artırmır.  
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Şəkil 3. Şəkil 2-dəki nümunələrin dikraktoqramması 

 

 Ovuntu şixtəsinə əlavə olunan ПВ-

Х181115-56 və ПР-65Х25Г13НЗ markalı 

korroziyayadözümlü polad ovuntusu alınan 

nümunələrin zərblə-abraziv yeyilməyədö-

zümlülüyünü artırır. Bu zaman ovuntu şix-

təsinin tərkibində 20% liqatur olmuşdur. Ye-

yilməyə dözümlülüyün müqayisəli təhlili za-

manı aydın olmuşdur ki, ən yüksək nəticələr 

ПР-65Х25Г1ЗНЗ markalı bərpa olunmuş 

ovuntulardan hazırlanmış nümunələrdə alın-

mışdır. 

 Şixtənin optimal tərkibə çatdırılması 

üçün riyazi planlaşdırma metodundan isti-fa-

də edilmişdir. Bu metod bir qayda olaraq təc-

rübələrə söykənən nəticələr əsasında qurulur 

və bunun üçün dəyişən amillər və bir sıra 

parametrlər nəzərə alınmalıdır (cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

Amillər və variasiya səviyyəsi 

 

Amillər 

 

Kodlar 

Müvafiq olaraq kodlaşdırılmış amillərin natural bərabərliyi 

+1,682 +1 0 -1 -1,682 

Xromun miqdarı, % Х1 5,5 4 2,7 1,5 0 

Nikelin miqdarı, % Х2 5 3,7 2,5 1,3 0 

Qrafitin miqdarı, % Х3 2,4 1,8 1,2 0,6 0 

 Tərkibə verilən qrafit qismində ГК-3 

markalı qrafitdən, xrom qismində ПР-

65Х25Г13НЗ markalı liqaturdan və ПНК-

1Л5 markalı karbonilnikel ovuntusundan is-

tifadə edilmişdir. Bununla da kimyəvi tərki-

bin yeyilməyə dözümlülüyə təsiri aydınlaş-

dırılışdır. 

Nümunələrin alınma texnologiyası; 2 

saat müddətində ovuntu şixtəsinin qanullaş-

dırılması, 600 MPa təzyiq altında preslən-

məsi, 2 saat müddətində 1150
0
C temperatur-

da bişirilməsi, termiki emalı (940
0
C-də yağ-

da tablalma və 200
0
C-də aşağıtemperaturlu 

tabəksiltmə) prosesləridir. Sonda alınmış nü-

munələr zərblə-abraziv yeyilmə sınaqlarına 

uğradılır. Zərblə-abraziv yeyilməyədözüm-

lülüyün təyin edilməsi zamanı zərbə enerjisi 

4,9 kCoul/sm, zərbənin sürəti isə 1,6 m/san 

təşkil etmişdir. 

 Alınmış  təcrübə  nəticələri  müqayisə  

edilmiş, statistikası tərtib edilmiş, məlum ol-

mayan əmsallar və bir sıra amillər nəzərə 

alınaraq, aşağıdakı (1) ifadə alınmışdır.  

 

2

m 0,068 0,0029Cr

0,0172Ni 0,017Ni

   

 
          (1) 

 

 İstifadə etdiyimiz (1) ifadəsində görün-

düyü kimi mütləq yeyilmənin qiyməti əsas 

olaraq tərkibdə olan xrom (Cr) və nikeldən 

(Ni) asılıdır. Zərblə-abraziv yeyilmə sınaqla-

rına uğradılan nümunələrin tərkibində olan 

xrom, ПР-65Х25Г13НЗ markalı ovuntu şək-

lində (liqatur şəklində) əlavə edilməklə əldə 

olunmuşdur. Bu zaman nümunələrin yeyil-

məsi xromun miqdarının dəyişməsi ilə müx-

təlif qiymətlər almışdır. Şixtəyə əlavə olu-

nan 4%-ə qədər nikel, gözlənildiyi kimi nü-

munələrin yeyilməsini intensiv olaraq azalt-

mışdır. Lakin şixtədə olan nikelin miqdarı 
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4,5-5% həddində olduqda bunları demək 

mümkün olmamışdır. Belə ki, tərkibdə nike-

lin miqdarı 4,5-5% olduqda, nümunələrin 

səthi yeyilməsi zamanı müxtəlif səthi əyil-

mələr, kənarların deformasiyası, lokal (yerli) 

yeyilmə şəraiti əmələ gəlir və bu zaman 

nümunələrin kütlə itkisi isə 0,01-0,04 qram 

təşkil edir  

      Tərkibində nikel olmayan nümunələrin 

zərblə-abraziv yeyilmə sınaqlarından əldə 

olunan mikrostrukturlarının analizindən ay-

dın olmuşdur ki, sınıqların yaranma səbəblə-

ri kimi əsas çatların yaranmasıdır Bu zaman  

ПР-65Х25Г13НЗ ərintisi (ağ sahə) ilə ayrıl-

ma sərhəddi əmələ gətirən çatların yaranma-

sı zərblə-abraziv yeyilmə za-manı dağılma 

prosesini intensivləşdirir. Nəticədə hissəcik-

lərarası əlaqə qüvvəsinin azalması daha da 

sürətlənir, nümunə asanlıqla deformasiyaya 

müqavimətini itirərək dağılır. Bu səbəbdən 

də ПР-65Х25Г13НЗ markalı ovuntu hissə-

ciklərindən hazırlanmış nümunələrdə səthin 

yeyilməsi bilavasitə tərkibdə olan xromun 

miqdarından asılı olaraq dəyişir. Tərkibində 

xrom olan nümunələrin yeyilmə prosesinin 

belə modeli, xətti xarakter daşıyır Nikellə 

legirlənmiş ovuntu poladlarının yeyilməyə 

dözümlülüyünün artırılması bişirmə zamanı 

diffuziyanın baş verməsi ilə əlaqəli olaraq 

dəyişir.  

  Bişirmə zamanı ПР-65Х25Г13НЗ mar-

kalı ovuntu hissəcikləri ilə nikel və də-mir 

hissəciklərinin əlaqə qüvvəsi artdığından 

zərblə-abraziv yeyilmə zamanı çatların əmə-

lə gəlməsi xeyli ləngiyir. Aparılmış təcrübə-

lərdən məlum olmuşdur ki, legirli ovuntu 

poladlarının yeyilməyədözümlülüyünə təsi-

rinə görə qrafit az əhəmiyyətlidir. Bu onunla 

izah olunur ki, yeyilməyədözümlülüyünə 

təsirinə görə struktur formalaş-ması daha 

vacibdir. Belə ki, tərkibdə olan qrafit səthi 

yeyilmə prosesində elə də önəmli rol daşı-

mır, səthin dağılması prosesində rolu demək 

olar ki, çox azdır. Ancaq nümunələrin struk-

tur formalaşmasının lazımi səviyyədə olması 

nümunələrin bütün səthi və həcmi boyu 

yeyilməyədözümlülüyünü artırır. Lakin bu 

deyilənləri qrafit üçün demək bir qədər 

çətindir. Çünki qrafit səthə yaxın zonalarda 

bərk yağlayıcı rolunu oy-nasa da, məmulatın 

daxilində gərginlik mənbəyi kimi qalaraq 

etibarlılığı azaldır. 

 Təcrübələrdən alınmış ümumi nəticələrə 

əsasən onu demək olar ki, zərblə-abra-ziv 

yeyilməyəyədözümlülüyün artırılması üçün 

kimyəvi tərkib kifayət etmir. Belə ki, zərblə-

abraziv yeyilməyədözümlülüyün yüksək ol-

ması üçün kimyəvi tərkibdən başqa legirlə-

yici elementlərin himogenləşmə dərəcəsi, bi-

şirmə zamanı diffuziya və digər amillər bö-

yük rol oynayır. 

 Tərkibdə xrom və nikelin miqdarı kütlə-

yə görə 5%-ə qədər olduqda, yeyilmə böyük 

intervalda dəyişir. Bir çox poladlarda nikelin 

miqdarı, hətta 4-5%-ə qədər ola bilir. Bu 

halda tərkibdə xrom və nikeldən başqa qrafi-

tin olması da vacib hesab edilir, lakin qra-

fitin miqdarından başqa yeyilməyə dözümlü-

lüyə təsir edən ikinci böyük amil təcrübələ-

rin düzgünlük dərəcəsidir. 

 

NƏTİCƏLƏR 

 

1. Zərblə-abraziv yeyilmə şəraitində işlə-

yən legirli ovuntu poladlarının bişirilmə 

reji-mi, hissəciklərarası möhkəm əlaqəni 

və l egirləyici elementlərin həcm boyu 

bərabər paylanmasını təmin etməlidir.  

2. Müəyyən edilmişdir ki, ovuntu poladları-

nın tərkibində olan xrom karbidi bərk 

struktur təşkiledicisi olsa da, zərblə-ab-

raziv yeyilməyədözümlülüyü aşağı salır.  

3. Ovuntu poladlarının məsaməliliyi zərblə-

abraziv yeyilməsi zamanı gərginliklər 

konsentrasiyasının yaranmasına səbəb 

olur və çatların  yayılması sahəsini geniş-

ləndirir. Təcrübələr göstərir ki, nümunə-

lərin qalıq  məsaməliliyinin  azalması ilə 

yeyilmə də azalır.  

4. Təcrübələrin aparılması zamanı məlum 

olmuşdur ki, ən yaxşı yeyilməyədözümlü 

ovuntu poladları, tərkibində bircins pay-

lanmış 0,8-1,0% karbon, 3,5-4% xrom və 

4-5% nikel olan ovuntu poladlardır.   
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УДК  621.762 

 

Тагиев.Т. А., Гахраманов.В.Ф. 

 

Исследование влияние химического 

состава на износостойкость детале из-

готовленых из порошковых сталей 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В связи с развитием различных об-

ластей технологии материалы для конс-

труирования и оснастки требуют стати-

ческой и динамической прочности, ус-

тойчивости к хрупкому распылению, пи-

щевой устойчивости и коррозионной 

стойкости. Эти параметры обеспечивают 

надежность деталей, машин и механиз-

мов, в том числе технологического обо-

рудования. По этой причине основной 

причиной выхода из строя машин и меха-

низмов является разрушение рабочей по-

верхности детали. Особенно интенсив-

ными деталями являются одновременная 

нагрузка в абразивных и агрессивных 

средах, высокие температуры и скольже-

ние поверхности. Исследовано влияние 

химического состава на коррозионную 

стойкость изделий из листовой стали. 

Ключевые слова: износостойкость, 

химического состава, ударная вязкость, 

абразив, легирования, порошок, порис-

тость. 
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 ABSTRACT 

 

In connection with the development of 

various areas of technology, materials for 

construction and tooling require static and 

dynamic strength, resistance to brittle spra-

ying, food resistance and corrosion resistan-

ce. These parameters ensure the reliability of 

parts, machines and mechanisms, including 

technological equipment. For this reason, 

the main reason for the failure of machines 

and mechanisms is the destruction of the 

working surface of the part. Particularly 

intense parts are simultaneous loading in ab-

rasive and aggressive environments, high 

temperatures and surface slipping. The ef-

fect of chemical composition on the corro-

sion resistance of sheet steel products is in-

vestigated. 

Keywords: wear resistance, chemical 

composition, impact strength, abrasive, allo-

ying, powder, porosity. 
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Məqalə mədəndə istifadə olunan mərkəz-

dənqaçma nasoslarının dağılması səbəblə-

rinin analizinə həsr edilmişdir. Qaz-maye 

qarışıqlarının nəqli zamanı nasos  hissələri 

müxtəlif təsirlərə-korroziya dağılmasına, ero-

ziya və hidroabraziv yeyilmələrə məruz qalır. 

Bu isə öz növbəsində nasosların işləmə re-

surslarının aşağı düşməsinə və nəticə etiba-

rilə onların sıradan çıxmasına səbəb olur. 

Metalların örtüklə təmin olunması  üçün 

müxtəlif  ovuntulu polimer materiallarından 

istifadə edilir. Polimer materiallar yüksək 

kimyəvi dözümlüyə malik olur və aqressiv 

mühitdə işləyən avadanlıqların müdafiəsi 

üçün istifadə edilir. 

Açar sözlər: mərkəzdənqaçma nasosları, 

korroziya, dağılma, hidroabraziv yeyilmə, 

mühit, qaz-neft tərkibli birləşmə. 

Mədənlərdə nefti nəql etmək üçün 

çoxlu sayda mərkəzdənqaçma nasoslarından 

istifadə olunur. Çox tərkibli qaz-maye qarı-

şıqlarının nəqli zamanı nasos hissələrinin in-

tensiv korroziya dağılması, eroziya və hidro-

abraziv yeyilməsi baş verir. Bu zaman para-

fin və duzların  yığılması nəticəsində nasos-

ların  məhsuldarlığının aşağı düşməsi və ya 

verimin tamamilə kəsilməsi hadisəsi baş ve-

rir. Nəticədə  nasosların qəza imtinaları baş 

verir və onların  işləmə resursları aşağı düş-

müş olur. 

Neft mədənlərində çoxlu miqdarda müx-

təlif tipli mərkəzdənqaçma nasoslarından 

istifadə edilir. 

Neftin  nəqli zamanı mədən nasoslarının 

hissələri müxtəlif korroziya aktivliyinə ma-

lik olan mühitlərlə görüşmüş olur. Bu mühit 

tərkibində  yüksək faizli kükürd olan neft, 

mineral tərkibli axar su, qaz-neft tərkibli su-

lu emulsiyalar və s. ola bilər. İstismar za-

manı əldə edilən nəticələr nasosların  iş re-

sursunun xeyli dərəcədə nəql olunan mühitin 

korroziya aktivliyindən asılı olduğunu gös 

tərir. 

Əldə olunan nəticələrin  analizi nasosla-

rın işləmə müddətinin aşağı düşməsinə sə-

bəb kimi mədən sularının təsiri qeyd olunur. 

Mədən suları tərkibində xlor  ionlarının, kar-

bonat və bikarbonatların, həmçinin maqnezi-

um, natrium, kalium, dəmir, kalsium sulfat-

larının üstünlük təşkil etdiyi qəbul edilir. 

Bundan əlavə mədən sularında qaza bənzər 

qarışıqların karbon 2-oksidin, hidrogen-kü-

kürd və s. qazların  həll olunduğu göstərilir. 

Hidrogen-kükürd tərkibli axar suları ən bö-

yük korroziya aktivliyinə malik olur. 

Aparılan tədqiqatlar zamanı bir sıra me-

talların  yeyilməsinin müxtəlif sürətli müqa-

yisəsi dağılma intensivliyinin axar sularda 

şirin sulara nisbətən 10 dəfədən çox artdığını 

göstərir [1]. Mühitin hərəkət sürətinin 10 

m/san-ə olduqda mühitin metalla elektro-

kimyəvi təsiri nəticəsində dağılma baş verir. 

Bu halda dağılma sürətinə metalda əmələgə-

lən korroziya məhsullarının müdafiə təbəqə-

si və duzların çökməsi təsir etmiş olur. Me-

talların səthində metal oksidlərinin və kalsi-

um-karbonat birləşməsinin böyük sıxlığa 

malik olan çöküntüləri əmələ gəlir. Bu da 

sonralar oksigenin metal səthinə diffuziya 

olunmasını çətinləşdirmiş olur. 

Sürətin 10...20m/san olan qiymətlərində 

metalın dağılma sürəti xeyli artmış olur. Bu 

sürət intervallarında metal səthi üzərinə ok-

sigen axınının artması hesabına elektrokim-

yəvi  proses intensivləşir. Eyni zamanda ma-

ye axını tərəfindən eroziya amili təsirinin 

güclənməsi müşahidə edilir. Ona görə də ba-

xılan halda korroziya еroziyası nəticəsində 

metalların dağılması baş verir. 

Axar sularda rast gəlinən həll olmayan 

bərk qarışıqlar sudan asılı vəziyyətdə olur. 

Bu zaman rast gələn hissəciklərin ölçüləri-

nin 80 mkm-ə qədər, bəzən isə hətta 

130...150 mkm ölçülərlə müəyyən edilir [1].  
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Hissəciklərin yüksək bərkliyi metalların 

dağılma sürətinə xeyli dərəcədə təsir etmiş 

olur və  bu da öz növbəsində hidroabraziv 

yeyilməyə gətirib çıxardır. 

 Mədənlərdə istifadə olunan nasosları-

nın tez yeyilən hissələri işçi çarxlar, onların 

kipləyiciləri, seksiyaların gövdələri, valın 

müdafiə oymaqları və s. hesab edilir. Əksər 

yuxarıda qeyd olunan hissələr əsaslı təmir 

zamanı yeniləri ilə əvəz edilir. İşçi çarxların 

60%-i, kipləyicilərin 80%-i dəyişməyə mə-

ruz qalır. Yerdə qalan hissələr ya bərpa edi-

lir, ya da ki, yenidən təmirsiz istifadə edilir. 

Mərkəzdənqaçma nasoslarında ən bö-

yük yeyilmə çarxlarda və kürəklərin kənar-

larında baş verir. 

Nasosların qapaqları da həmçinin yeyil-

məyə məruz qalır. Onun nəql edilən mühitlə 

kontaktda olan səthlərində korroziya-eroziya 

yeyilməsi nəticəsində çoxlu sayda qovuqlar 

əmələ gəlir. 

Aparılan analizlər göstərir ki, nasosun 

tipindən, onun işçi pillələrinin materialların-

dan və nəql olunan mühitin asılı olmayaraq 

pillələrarası kipləyicilərin yeyilməsi tenden-

siyası müşahidə olunur. Belə kəskin asılılıq 

korroziya aktivliyi yüksək olan axar sularda 

müşahidə olunur. Nasosun işçi pillələri aşağı 

korroziya dözümlülüyünə malik olan mate-

riallardan hazırlanırsa, bu asılılıq daha par-

laq özünü göstərmiş olur. 

Beləliklə, korroziya-eroziya yeyilməsi-

nin baş verməsi sürətinə mühitin mütləq təz-

yiqi təsir edir. Bu təsir pillələrin sıra nömrə-

sinin artması ilə daha da nəzərə çarpır. 

Şirin sularda, adətən korroziya aşağı 

olur və yeyilmə sürətinin dəyişməsi qanuna-

uyğunluqları pillələr üzrə müşahidə edilmir. 

Mədənlərin müayinə nəticələri göstərir 

ki, neft mədənlərində axar suların nəqli üçün 

istifadə olunan mərkəzdənqaçma nasosları-

nın işləmə resursu çox aşağıdır. Ona görə də 

onların uzunömürlülüyünün artırılması me-

todlarının işlənib hazırlanması və tətbiq 

olunması olduqca aktualdır. Mədən nasos-

ların hissələrinin intensiv dağılmasının səbə-

bi onların korroziya yaradabilən aktiv mühit 

axınının təsiri ilə sıradan çıxmasıdır. 

Nasos hissələrinin yeyilməyə davamlı 

material örtükləri ilə təmin olunması üçün 

müxtəlif polimer ovuntulu materialların hid-

roabraziv yeyilməsi sürəti tədqiq olunmuş-

dur [2]. 

 

 

 
Şək.1.Yeyilmə sürətinin örtüyün mexaniki xassələrindən asılılığı 
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Aşağıdakı şəkildə hidroabraziv yeyilmə 

sürətinin örtüyün möhkəmlik həddindən və 

elastiklik modulundan asılılığı göstərilmiş-

dir. Şəkildən göründüyü kimi elastiklik mo-

dulunun azalması və möhkəmliyin artması 

ilə hidroabraziv yeyilmə sürətinin  azalması  

baş verir. 

Örtüyün elastik modulunun artması ilə 

yeyilmə sürətinin böyüməsi örtüyün, abraziv 

hissələrin enerjisinin udulması ilə şərtlən-

dirilir. 

Şəkildən göründüyü kimi loqarifma ko-

ordinatlarında yeyilmə sürəti elastikiyyət 

modulu (E) ilə düz, dartılmada möhkəmlik 

həddi (
hm.

 ) ilə tərs  mütənasibdir. Tədqi-

qatların nəticələri əsasında hidroabraziv ye-

yilmə sürətinin örtüyün mexaniki xassələri 

arasında  riyazi asılılıq aşağıdakı kimi ifadə 

olunur [2]: 





 hm

E
kJ

.

 , 

Burada J yeyilmə sürəti; E  dartılmada 

elastiqiyyət moduludur; hm. dağılma za-

manı möhkəmlik həddidir; k əmsaldır. 

Müxtəlif material örtüklərin hidroabra-

ziv yeyilməyə davamlılığını müqayisəli 

qiymətləndirmək üçün 
460

190

,
.

,

hmE

E
 nisbətindən 

istifadə olunması məsləhət görülür. 

Müasir dövrdə metalların səthini örtmək  

üçün müxtəlif ovuntulu polimer materiallar-

dan istifadə edilir. Bu və ya başqa növ ovun-

tulu polimerlərdən istifadə olunması müda-

fiə olunan məmulatın istismar şərtləri ilə 

müəyyən olunur. 

Mədəndə istifadə olunan mərkəzdən-

qaçma nasoslarının müdafiəsi üçün istifadə 

olunan örtüklərdən aşağıdakı tələblər irəli 

sürülür: 

 hidroabraziv yeyilmə zamanı kifayət qə-

dər yeyilməyə davamlılıq; 

 aktiv korroziya mühitində yüksək müda-

fiə xassələri; 

 istismar şəraitində mexaniki xassələrinin  

 saxlanılması; 

 axar suların tərkibində olan kükürdlü bir-

ləşmələrə qarşı kimyəvi davamlılıq; 

 istiliyə davamlılıq və s. 

Mərkəzdənqaçma  nasoslarında polimer 

örtüklərindən istifadə, onların uzunömür-

lüyünün və faydalı iş əmsalının artırılması 

ilə nəticələnir. 

                                                           

NƏTİCƏ 
 

 Ümumiyyətlə, ovuntulu polimer mate-

riallardan nasoslarda istifadə olunması iq-

tisadi effektivliyi artırmış olur. Belə ki, na-

sosların təmiri arasındakı periodun  uzadıl-

ması ilə kapital qoyuluşuna qənaət edilir. 

Eyni zamanda sıradan çıxan nasosların sayı  

kəskin surətdə azalmış olur və nasosların 

elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə olun-

ması hesabına faydalı iş əmsalı 8...12% art-

mış olur. 
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Причин разрушений  

центробежных насосов 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Статья посвящена анализа причин  

разрушений центробежных насосов при-

меняемых на промысле. При транспорти-

ровке газо-жидких  примесей детали на-

соса подвергаются  коррозионному раз-

рушению и гидроабразивную износу. В 

результате уменьшается ресурс работо-

способности насосов и это приводит к 

разрушению конструкции. 

Для покрытия металлов используется 

разнообразные порошковые полимерные 

материалы. Порошковые полимерные ма-
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териалы обладают высокой химической 

стойкостью и широко применяются для 

защиты оборудования, работающего в аг-

рессивных средах. 

Ключевые слова: центробежные на-

сосы, коррозия, разрушения гидроабра-

зивный износ, среда, газонефтяное соеди-

нение. 
 

Gafarov F.M., Ragimova M.S.,  

Tagieva I.A. 
 

Reasons for destruction  

of centrifugal pumps 
 

ABSTRACT 
 

The article is devoted to the analysis of 

the causes of destruction of centrifugal 

pumps used in the field. When transporting 

gas-liquid impurities, pump parts are subjec-

ted to corrosion damage and waterjet wear. 

As a result, the service life of the pumps 

decreases and this leads to the destruction of 

the structure. 

A variety of powdered polymer materi-

als are used to coat metals. Powdered pol-

ymer materials have high chemical resistan-

ce and are widely used to protect equipment 

operating in aggressive environments. 

Key words: centrifugal pumps, 

corrosion, fractures, hydroabrasive wear, 

medium, gas-oil connection. 
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Məqalə mərkəzdənqaçma nasosları his-

sələrinin materiallarının koroziya-eroziya da-

ğılması səbəblərindən  bəhs edir. Mərkəzdən-

qaçma nasoslarının dağılma xarakterinə axar 

suların tərkibində olan kalsium-bikarbonat 

birləşmələri təsir edir. Təcrübələr vasitəsilə 

müəyyən olunmuşdur ki, cod suda metalın 

korroziya sürəti azalmış olur. Bunu da metal 

səthində müdafiə pərdəsinin əmələgəlməsi  

ilə izah edilir. Müdafiə pərdəsi korroziya 

məhsularının və duzların köməyi ilə yaranmış 

olur. Şirin sularda baş verən  korroziya başqa 

mühitlərdəkindən fərqlənir. 

Açar sözlər: mərkəzdənqaçma nasosları, 

korroziya-eroziya, dağılma, bikarbonat bir-

ləşmələri, müdafiə, yeyilmə, korroziya sürəti 

Nasosda mayenin yüksək sürətli hərəkəti 

onun metala korroziya və eroziya təsiri ilə 

şərtləndirilir. Bunun nəticəsində axar suların 

nəqli üçün istifadə olunan nasosların işləmə 

müddəti azalmış olur. 

Korroziyadan yeyilmiş nasos hissələrinin 

işləmə qabiliyyətinin bərpa edilməsinə böyük 

vasitələr sərf edilir (dişli çarxlar, kürəklər və 

s.). Bundan başqa hissələrin intensiv 

dağılması nasosların işinin effektivliyinə təsir 

edir, yəni təzyiqin və faydalı iş əmsalının 

aşağı düşməsinə gətirib çıxardır. Bu da tələb 

olunan elektrik  enerjisinin sərfini artırmış 

olur.  

Mərkəzdənqaçma nasoslarının bəzi tip-

ləri  aqressiv mayelərin  vurulması üçün ya-

rarlı deyildir. Çünki yeraltı mineral sular, 

axar sulara nisbətən o qədər də aqressiv  de-

yildir. 

Son illər ölkəmizdə və xaricdə mərkəz-

dənqaçma nasoslarının uzunömürlülüyünün 

artırılması cəhdləri təşəbbüs edilir.  Bununla 

bərabər, metalların  dağılma mexanizminin 

izah edilməsi sahəsində çox az işlər görül-

müşdür. Ona görə də mərkəzdənqaçma na-

soslarının uzunömürlülüyünun artırılması 

istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin yerinə 

yetirilməsinin böyük elmi əhəmiyyəti vardır. 

Məlum olduğu kimi lay suları neftlə bir-

likdə  rast gəlinir. Lay sularının tərkibi müx-

təlif karbonat və bikarbonat sulfat, kalsium, 

maqnium, qatrium, dəmir və s. onları ilə zən-

gindir. Lay sularının tərkibində kalsium-xlor 

və natrium-hidrokarbonat ionları olan duzlar 

mövcuddur. 

Kalsium-xlor tərkibli lay suları yüksək 

minerala (200...300 qr/litr) malik olur. Kal-

sium-xlor  tərkibli axar suların xüsusi  çəkisi 

1,2 qr/sm3-ə qədər götürülür [1].  

Natrium-hidrokarbonat tərkibli axar sular 

daha az minerallaşdırılmış olur. Onun tər-

kibində  duzların miqdarı 0,7...60mq/l, sıxlığı 

isə nadir hallarda 1,07 qr/sm3 qiymətini keçir 

[1]. 

Lay suları  qeyri-üzvi duzlardan başqa, 

tərkibində həll olan üzvi turşuları, həmçinin 

müxtəlif sayda həll olmayan qarışıqları 

birləşdirir. 

Nasosun işçi elementlərində yeyilmənin 

öyrənilməsi və dağılmanın  xarakteri əsaslı 

təmir şəraitində müəyyən olunur. Alınan qa-

nunauyğunluqların ümumiləşdirilmişi  üçün 

nasosların məlumat kartı və jurnallarından 

istifadə edilir. 

Nasosun dağılma dərəcəsi və yeyilmənin 

xarakteri konstruksiya materiallarının tərki-

bindən asılı olur. Əldə olunan nəticələrin 

analizi göstərir ki, mərkəzdənqaçma nasos-

larının hissələri iki səbəb üzündən sıradan 

çıxır: 

Birinci səbəb–nasosların   istismarı üzrə 

texniki tələblərin pozulması;  

İkinci səbəb isə vurulan mühitin aqres-

sivlik xassələridir. 

Birinci səbəb kimi nasosların iş rejim- 

lərinə riayət edilməməsini göstərmək  olar.  
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Məsələn: nasos aqreqatlarının işə salınması 

zamanı texniki qaydaların pozulması nətcə-

sində sorma xətlərində təzyiq kəskin azalmış 

olur, sonra isə sıçrayışla artmış olur. Bu da öz 

növbəsində hidravliki zərbələrin əmələgəl-

məsinə və maye axınının hidravliki xarakte-

ristikalarının dəyişməsinə səbəb olur. Na-

sosların aşağı uzunömürlülüyə malik olma-

sının səbəblərindən biri də  vibrasiya hesab 

edilir. Vibrasiyanın baş verməsi işçi çarxların 

qeyri-dəqiq  balanslaşdırılması və nasosun 

intiqalla dəqiq mərkəzləşdirilməməsi zamanı 

əmələ gəlir. 

Yuxarıda  qeyd olunan tələblərə riayət 

edildikdə nasosların aşağı işləmə qabiliyyəti 

amili kimi axar suların  xassələri və tərkibi 

qəbul edilir. 

«Başneft»  birliyinin məlumatlarına görə 

il ərzində mədən  daxilində axar və şirin su-

ları vurmaq  üçün istifadə olunan nasosların 

40...50%-i dəyişdirilmiş olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nasosların sıra-

dan çıxması onun işinin həlledici mərhələsi-

dir. İstismar müddəti ərzində fasiləsiz yeyil-

mə və hissələrin həndəsi ölçülərinin yeyilmə-

dən dəyişilməsi nasosun faydalı iş əmsalını 

tədricən aşağı salır,  eyni zamanda nəzərdə 

tutulmuş miqdarda lay sularını vurmaq üçün 

əlavə elektrik enerjisinin sərfinə səbəb olur. 

Bununla da, belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

nasosların dağılması xeyli dərəcədə birbaşa 

və dolayı iqtisadi itkilərə gətirib çıxardır. 

Təcrübələr vasitəsilə müəyyən edilmişdir 

ki, sınaqdan keçirilən materialların yeyilmə 

qiymətləri müxtəlifdir və o, materialın tər-

kibindən və xassələrindən asılıdır. Metal sət-

hlərində maksimal dağılması maye axınının 

böyük sürətlərində rast gəlinir və korroziya 

məhsullarının mexaniki kənar edilməsi ilə 

baş verir. 

Aşağıdakı şəkildə çuqundan (SÇ21-40) 

və azkarbonlu poladdan hazırlanmış nümunə-

lərin təcrübə zamanı  kütlələrinin itirilməsinin 

artdığı göstərilmişdir [2]. Təcrübə  şəraitində 

sınaqdan keçirilən nümunələrdə kütlələrin 

azalması müəyyən edilmişdir. Sınağın 

əvvəlində mayenin hərəkət sürəti 8–10 m/san 

olmuşdur. Mayenin  sürəti 17–21 m/san 

olduqda nümunələrin dağılması artmışdır. 

X18H9T markalı legirləyici poladlardan 

hazırlanmış nümunələrdə bu qanunauyğunluq 

başqa xarakter daşıyır. Belə ki, nümunələrdə 

kütlənin dəyişməsi maye axınının sürəti 25–

30 m/san olarkən aşkar edilir. Metalların 

dağılmasının belə xarakteri keyfiyyət də-

yişiklikləri ilə əlaqədardır.  

 

 
Mayenin sürəti, m/s 

 

Şək.1.Şirin sularda nümunələrin kütləsinin  

itirilməsi sürəti ilə maye axının hərəkət 

sürəti arasında asılılıq 
 

Şirin su nəql edilən boru kəmərlərinin is-

tismarı zamanı borunun daxili səthində kar-

bonat duzlarından və korroziya məhsul-

larından ibarət nazik pərdə əmələ gəlir. 

       Bu pərdə müdafiə xassələrinə malik olur 

və borunun dağılması sürətinə təsir edir [2].  

Təcrübədən keçirilən boru kəmərlərinin  

kimyəvi analizi, pərdənin tərkibinin 65–75% 

kalsium-karbonat və 20–25% dəmir oksidin-

dən ibarət olduğu müəyyən olunmuşdur. 

Codlu axar sularda metalların dağılması 

prosesində oksigen ikili xarakter daşıyır. Bir 

tərəfdən o, metalın korroziyasını sürətləndir-

miş olur, digər tərəfdən isə metalda korroziya 

məhsulları ilə karbonat pərdəsi əmələ gətirir. 

Bu da oksigenin metala daxil olmasına 

maneçilik törətmiş olur.  

Beləliklə, oksigen eyni zamanda korrozi-

ya prosesinin baş verməsinə şərait yaradır, di-

gər tərəfdən isə codlu sularda onun tormoz-

lanmasına köməklik edir.  

Nəticə etibarilə pərdənin əmələgəlməsi 

oksigenin səthə keçməsini tam mane ola 

bilmir və metalın korroziyasının təmiz da- 

yandırılması ilə nəticələnmir. 

Az həll olunan kalsium-karbonatların, 

 həmçinin korroziya məhsullarının korroziya 

prosesinin  tormozlanmasında rolu nasosların  
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praktiki istismarı zamanı təsdiqlənir. Belə ki, 

əsaslı təmir zamanı çuqundan hazırlanmış 

çarxlarda və deşiklərdə səth üzərində  metalla 

möhkəm əlaqəli pərdə müşahidə edilir ki, 

onun da qalınlığı 1–2 mm-ə çatmış olur. Bu 

tip nasosların hissələri üzərində pərdənin  

əmələgəlməsi onların təmirarası müddətini 

artırmış olur. Ancaq müəyyən boş dayanma-

lardan sonra pərçimləmə  hadisəsi baş vermiş 

olur. 

NƏTİCƏ: Ümumiyyətlə, tədqiqatlar 

nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, səth 

üzərində  əmələgələn pərdə onu tamamilə o 

zaman örtmüş olur ki, nasoslar ehtiyatda ya 

çox qalmış olur, ya da ki, bu və ya başqa 

səbəb üzündən istifadə edilməmiş qalır. Qısa 

müddətli iş zamanı və ya fasiləsiz rejimdə 

maye axınının sürəti yüksək olan hallarda 

yuxarıda qeyd olunan pərdə əmələ gəlmir, 

çünki pərdənin əmələgəlməsi anında  metalın 

səthindən ayrılır və maye axın vasitəsilə 

qopardılmış olur. 
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Причины коррозионно-эрозионных  

разрушений  материалов деталей 

центробежных насосов 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена анализу причины  

 

коррозионно-эрозионных разрушений ма-

териалов деталей центробежных насосов. 

Значительное влияние на характер 

разрушения центробежных насосов ока-

зывает присутствие в сточных водах би-

карбонатов-кальция.  Опытами  установ-

лено, что скорость коррозии металла в 

жесткой воде со временем снижается. 

Это можно объяснить образованием на 

поверхности металла защитной пленки 

продуктов коррозии и солей. Коррозия в 

условиях пресных вод различается от 

процесса других сред. 

Ключевые слова: центробежные на-

сосы, коррозионно-эрозионное разруше-

ние, бикарбонатные соединения, защита, 

износ, скорость  коррозии. 

 

UDC 621:675 

 

Gafarov F.M., Ragimova M.S., 

Tagieva I.A. 

 

Reasons for corrosion-erosion  

destruction of materials of details  

of centrifugal pumps 

 

ABSTRACT 

 

The article is devoted to the analysis of 

the causes of corrosion-erosion destruction 

of materials of parts of centrifugal pumps. A 

significant impact on the nature of the des-

truction of centrifugal pumps is due to the 

presence of calcium bicarbonates in waste-

water. It was established by experiments that 

the rate of metal corrosion in hard water 

decreases over time. This can be explained 

by the formation on the metal surface of a 

protective film of corrosion products and 

salts. Corrosion in freshwater conditions dif-

fer from the process of other environments. 

Key words: centrifugal pumps, erosion 

corrosion destruction, bicarbonate com-

pounds, protection, wear, corrosion rate. 
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УОТ 539.372 

 САДЫГОВ И.Р. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ НЕОДНОРОДНЫХ КОНИЧЕСКИХ  

ОБОЛОЧЕК  ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ 

 

В статье рассмотрены вопросы ус-

тойчивости конических оболочек пере-

менной толщины, замкнутой в вершине, 

находящейся под действием внешнего дав-

ления, а также в другой постановке, где 

оболочка подвергается осевому сжатию. 

Переменность толщины оболочки, а 

также неоднородность приняты в виде 

линейной зависимости вдоль образующих. 

Получены разрешающие линейные 

дифференциальные уравнения устойчивос-

ти. Решением задачи методом конечных 

разностей получена формула для крити-

ческого давления. 

Ключевые слова: коническая оболоч-

ка, неоднородность, переменная толщина, 

устойчивость, метод конечных разнос-

тей, безмоментное состояние, кри-

тическая усилие. 

Тонкостенные элементы типа оболо-

чек и пластин играют неоценимую роль и 

значение в современных инженерных 

конструкциях различного назначения. И 

поэтому задача по определению их проч-

ности и устойчивости представляет 

огромный практический интерес. 

Задачей теории оболочек является 

определение внутренних напряжений и пе-

ремещений. Как показывает инженерная 

практика, наиболее оптимальным 

подходом является то, что путём принятия 

некоторых гипотез трёхмерная задача 

теории упругости сводится к двухмерной 

задаче о равновесии и деформации средин-

ной поверхности, нагруженной системой 

усилий, статически эквивалентной системе 

нагрузок оболочки [1]. 

Рассмотрим линейную задачу устой-

чивости конической оболочки кругового 

сечения под действием равномерного 

внешнего давления, линейные уравнения 

нейтрального равновесия которой учиты-

вают безмоментность её первоначального 

состояния. Расположим оси координат как 

указано на рис. 1., начало координат прин-

ято на вершине конуса, положение точки 

""k  срединной плоскости определяется ра-

диусом – вектором r , проведённым из вер-

шины конуса O и углом  между осевой 

плоскостью, проходящей через рассматри-

ваемую точку, и некоторой неподвижной 

осевой плоскостью. Длину вектора r обоз-

начим через s, угол наклона образующей  к 

основанию через . Радиусы кривизны 

срединной поверхности (рис. 1, б): 
 

 skO
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Рис. 1. 

 

Перемещения точек срединной по-

верхности конической оболочки обозна-

чены через u – по образующей,   вдоль 

параллельного круга (по окружности, 

получающейся при пересечении средин-

ной поверхности с плоскостью, перпен-

дикулярной к оси оболочки) и w  – по 

внутренней нормали к поверхности [2]. 

Выражения деформаций коничес-

кой оболочки имеют следующий вид: 

a) Линейные и угловые в срединной по-

верхности: 
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где 
1  и 2  деформации линейные со-

ответственно вдоль образующей и вдоль 

дуги параллельного круга,   деформа-

ция угловая. 

b) Изменения кривизн и кручение: 
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Пренебрегая в выражениях (2) члена-

ми, зависящими от перемещения  , 

получим их приближенный вариант: 
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На рис. 2 показаны внутренние си-

ловые факторы, действующие на элемент 

оболочки: 21, NN  нормальные, 12T  

касательные погонные усилия, M1, M2 – 

изгибающие, 12M  крутящий моменты. 

Дифференциальные уравнения рав-

новесия элемента оболочки и уравнения 

совместности деформаций для безмо-

ментного основного состояния имеют 

следующий вид [3]: 
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где 
 

;
2

3

112 


Eh
D   h – толщина оболочки; 

q – фиктивная поперечная нагрузка 
 

      122211 TNNq             (5) 
 

где   функция усилий. 
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Рис. 2. 

 

Толщину оболочки принимаем ли-

нейной функцией вдоль образующей: 
 

shh  0                           (6) 

 

Модуль упругости E представим в 

виде: 

  sEsE  0                  (7) 
 

С учётом (6) и (7) цилиндрическая 

жёсткость D  примет вид: 
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Подставим в (5) выражения (2) и (3) 

с учётом 012 T  получим: 
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Операторы 2

k  и 4  имеют вид: 
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Подставляя (9) и (10) в уравнения  
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(4) получим разрешающие линейные 

дифференциальные уравнения коничес- 

кой оболочки [4]: 
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 Так как в работе рассматривается ко-

ническая оболочка замкнутая в вершине, 

функции w  и   представим в виде: 
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где n  число волн, которые образуются 

по параллельной окружности при потере 

устойчивости,   равен формуле [5]: 
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                 (14) 

l1 – длина образующей от вершины до 

большего основания,  – угол наклона 

образующей к основанию;  shh o  пе- 

ременная толщина оболочки. 

При равномерном внешнем давле- 

нии q усилия докритического напряжён-

ного состояния будут: 
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Вводя безразмерные параметры и ко-

ординату x : 
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Выражения (15) представим в виде: 
 













.

;
2

223

2

223

1





tgshExN

tgshE
x

N

oo

oo         (17) 

 

С учётом выражений (13), (16) и 

(17) и вводя некоторые упрощения, урав-

нения (11) и (12) примут следующий вид: 
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Исключая из уравнений (18) функции  

1  и 2 , получаем разрешающее урав-

нение: 
 

02

3

4

2

2
3

2

2





















p

x

p

dx

d
x

dx

d
    (19) 

 

В случае шарнирно опёртой по 

нижнему контуру оболочки функцию   

принимаем в виде: 
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Дифференциальному уравнению (19)  

соответствует следующее уравнение Буб-

нова – Галёркина: 
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        Из последнего уравнения находим : 
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Для случая жёсткого защемления по 

краю оболочки 0
1










xdx

d , учитывая 

которое из (23) – ёх будем иметь: 
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       Выражение (20) подставляем в (23) и из 

условия минимума  по p находим  =20,4. 

Используя выражения (14), (15) и (17), 

найдём значение верхнего критического 

давления [6]: 
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Решив задачу методом конечных раз-

ностей, получаем формулу для критическо-

го давления: 

 

 4
3

2

2

3
2

5

1 1

21,2

















tg

l

h
Eq o

ob
         (26) 

 

Рассмотрим решение линейной задачи 

для круговой конической оболочки, сжатой 

вдоль оси. 

Предположим, что и в этом случае 

изогнутая поверхность оболочки остаётся 

осесимметричной. Поэтому дифференци-

альные уравнения (11) и (12) примут вид: 
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Допустим, что при потере устойчи-

вости среди множества волн малой длины, 

одну, величиной равной 
1ls  , можно счи-

тать постоянной величины – расстоянием 

по образующей от вершины до большего 

основания. Поэтому принимаем 0

11 NN  , 

где 0

1N  сжимающее усилие по окружнос-

ти большего основания и из уравнений (27) 

получаем: 
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Решение последних уравнений ищем 

в следующем виде [7]: 
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где   длина волны. 

Подставляя (29) в (28) и, приравнивая 

к нулю определителя полученной системы 

уравнений, находим: 
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где 



  . 

Минимизируя 0

1N  по 2 , найдём:
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Подставляя (31) в (30) находим: 
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При 3,0v  из (32) получаем: 
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где 
tg

l
Ro

1  радиус кривизны срединной 

поверхности у большого основания. 

Заключение. На основании вышеиз-

ложенного, получены выражения для кри-

тического давления на коническую оболоч-

ку, а также верхнего критического усилия 

осевого сжатия. 
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UOT 539.372 

İ.R. Sadıqov 

 

Dəyişən qalinliqli qeyri – bircinsli  

konik qabiqlarin dayaniqliği 

 

ANNOTASİYA 

 

Məqalədə xarici təzyiq təsiri altında olan, 

habelə digər qoyuluşda mərkəzi ox üzrə sıxılan, 

yuxarı nöqtəsində qapalı olan dəyişən qalınlıqlı 

konik qabıqların dayanıqlıq məsələlərinə 

baxılmışdır. Qabığın qalınlığının dəyişməsi, 

habelə qeyri-bircinsliliyi doğranları üzrə xətti 

qanunladır. 

Dayanıqlığın həlledici xətti diferensial 

tənlikləri alınmışdır. Məsələni sonlu fərqlər 

üsulu ilə həll etməklə böhran təzyiqin düsturu 

əldə edilmişdir. 

Açar sözlər: konik qabıq, qeyri-bircins-

lilik, dəyişən qalınlıqlı, dayanıqlıq, sonlu 

fərqlər üsulu, momentsiz hal, böhran qüvvəsi. 

 

UDC  539.372 

 

I.R. Sadigov 

 

Stability of inhomogeneous conic  

shells of variable thickness 

 

ABSTRACT 

 

The article considers the stability issues 

of conical shells of variable thickness, closed 

at a vertex under external pressure, as well as 

in a different formulation, where the shell is 

subjected to axial compression. The variability 

of the shell thickness, as well as the hetero-

geneity, are taken as a linear dependence along 

the generators. 

Resolving linear differential equations of 

stability are obtained. By solving the problem 

by the finite difference method, a formula for 

the critical pressure is obtained. 

Keywords: conical shell, heterogeneity, 

variable thickness, stability, finite difference 

method, momentless state, critical force. 
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УДК 531.01:521 

НАСИБОВ Н.А. 

 

(АзТУ) 

 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА КАК 

ОСНОВНАЯ ФОРМА НЕОРБИТАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ 

 

Показывается, что неорбитальное 

движение планет Солнечной системы от-

носительно гелиоцентрической системы 

отсчета при первом приближении может 

быть рассмотрено как пространственно-

параллельное движение твердого тела. 

При этом имеется в виду так называемое 

основное неорбитальное движение, т.е. 

движение планеты без учета его вековых 

составляющих и различных возмущений. 

Принимается, что ось вращения планеты 

движется параллельно самой себе, т.е. 

параллельно одной и той же неподвижной 

относительно указанной системы отсче-

та прямой. Делается вывод о том, что 

при отмеченных условиях неорбитальное 

движение планеты оказывается прос-

транственно-параллельным. И при этом 

движение относительно собственной оси 

вращения планеты является, вообще го-

воря, вовсе не вращательным, а винтовым. 

Показывается, что в этом движении пе-

ремещение (скольжение) вдоль собствен-

ной оси вращения, а точнее, вдоль винто-

вой оси, для большинства планет, в том 

числе для Земли, составляет огромную, 

даже по космическим меркам, величину. 

Выводятся закон  движения (скольжения) 

планеты вдоль винтовой оси и уравнение 

траектории произвольной точки этой оси 

(уравнение направляющей цилиндрический 

поверхности, описываемой данной осью). 

Приводятся численные результаты. 

Ключевые слова: планета, неорби-

тальное движение, пространст-венно-па-

раллельное движение, винтовое движение, 

скольжение, Солнце, Земля, орбита. 

Исследование вопросов механики дви-

жения космических тел, и особенно планет 

Солнечной системы, имеет давнюю ис-

торию. Эти вопросы  затрагиваются в ог-

ромном числе работ, и в том числе в 1-6 и 

др.. Обстоятельно исследован целой ряд 

вопросов кинематики и динамики движе-

ния планет. Естественно, что эти исследо-

вания, благодаря их исключительной  важ-

ности, продолжаются в настоящее время, и 

будут продолжаться дальше.  

В нашей статье 7 применено понятие 

неорбитального движения планеты относи-

тельно гелиоцентрической системы отсче-

та. Неорбитальным было названо движе-

ние планеты, которое рассматривается не 

как движение некоторой материальной 

точки, перемещающейся по своей траекто-

рии (орбите), а как движение некоторого 

твердого  тела конечных размеров. При 

этом имеется в виду так называемое основ-

ное неорбитальное движение планеты, т.е. 

движение без учета его вековых составля-

ющих и различных возмущений. Было ука-

зано, что основное неорбитальное движе-

ние некоторых планет (Меркурий, Венера, 

Юпитер), благодаря малому значению угла 

наклона их осей вращения относительно 

перпендикуляра к плоскости орбиты (т.е. 

угла между плоскостями экватора и ор-

биты), при первом приближении может 

быть рассмотрено как плоско – параллель-

ное  движение твердого тела. И это счита-

ется допустимым только в том случае, ког-

да движение планеты рассматривается на 

относительно небольшом (по космическим 

масштабам) участке ее орбиты. 

В данной статье рассматривается ана-

логичный вопрос, но в более общей пос-

тановке. Показывается, что основное не-

орбитальное движение любой планеты 

Солнечной системы может быть приведе-

но к так называемому пространственно-

параллельному движению (плоско-парал-

лельное движение является его частным 

случаем). Понятие пространственно-па-

раллельного движения, как особой фор-
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мы движения твердого тела, с указанием 

его основных  свойств, введено  в наших 

работах 8,9. Пространственно-парал-

лельным мы  назвали такое движение 

твердого тела, при котором можно про-

вести неизменно связанную с этим телом  

плоскость, остающуюся все время движе-

ния параллельной некоторой неподвиж-

ной плоскости. 

На рис. 1 изображена обращающаяся 

вокруг Солнца планета (в четырех позици-

ях), орбита которой показана в горизон-

тальном положении. Условно принято, 

что центр орбиты совпадает с Солнцем. 

На указанном рисунке прямая I-I - ось вра-

щения (а более точно, как увидим далее, 

винтовая ось) планеты; прямая  II-II – пер-

пендикуляр  к плоскости орбиты;  - угол 

наклона оси вращения планеты относи-

тельно перпендикуляра к  плоскости ее 

орбиты (угол между плоскостями эквато-

ра и орбиты); 1–угловая скорость враще-

ния планеты вокруг собственной оси. 

Проходящие через центр Солнца прямая 

III-III параллельна прямой II-II, а прямая 

IV-IV – прямой I-I. Считается, что ось 

вращения I-I планеты все время движения 

сохраняет свое направление неизменным, 

т.е. движется параллельно самой себе, или 

говоря по другому, параллельно некото-

рой неподвижной относительно гелиоцен-

трической системы отсчета прямой. 

 

 
 

Рис. 1. 

 

В указанном движении планеты, нар-

яду с вращением вокруг собственной оси 

I-I, становится неизбежным ее посту-

пательное перемещение,  т.е., как говорят 

в таком случае в кинематике твердого 

тела, скольжение вдоль этой оси 10. 

Только  последняя составляющая общего 

движения планеты относительно собст-

венной оси вращения не является в той 

же степени очевидной, как это имеет 

место в случае с вращательной сос-

тавляющей. 

Если рассуждать по рис.1, то посту-

пательное движение (скольжение) плане-

ты вдоль собственной оси вращения ока-

зывается практически незаметным, труд-

ноуловимым. При таком рассмотрении 

явление скольжения планеты как бы ус-

кользает, «скрывается» от глаз, становит-

ся вроде бы несуществующим на самом 

деле, и, как показывает опыт, получается 

это довольно эффектно (наподобие опти-

ческого обмана). 

Рассмотрим теперь этот вопрос с нес-

колько иной точки зрения. За основу при-

мем не плоскость орбиты планеты, а ее 

собственную ось вращения I-I. Направим 

эту ось вертикально (рис. 2). Тогда плос-

кость П орбиты планеты окажется наклон-

ной, а перпендикуляр II-II к плоскости П 

составит с осью вращения I-I указанный 

выше угол . Проведем через центр Солн-

ца перпендикулярную к оси вращения I-I 

«горизонтальную» плоскость П1. Плоскос-

ти П и П1, между которыми образуется 

угол , в соответствии с указанными вы-

ше условиями, останутся неподвижными 

относительно гелиоцентрической системы 

отсчета (т.е. относительно гелиоцентри-

ческой системы координат Схуz). 

 
Рис. 2. 
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Неподвижную плоскость П1  назовем 

базовой плоскостью для данной планеты. 

Как следует из рис. 2,  в процессе обраще-

ния вокруг Солнца планета либо удаляет-

ся от базовой плоскости П1, либо прибли-

жается к ней, все время оставаясь не толь-

ко на своей орбите, но и на собственной 

оси вращения I-I. При этом положение 

данной оси меняется, в то же время ее 

направление остается неизменным не 

только в пространстве, но и относительно 

самой планеты (также в соответствии с 

указанными выше условиями, т.е. без уче-

та прецессионных и нутационных угловых 

перемещений, других вековых движений 

и возмущений). А сказанное возможно 

только в том случае, когда планета враща-

ясь вокруг оси I-I, обращающейся вокруг 

Солнца, одновременно скользит вдоль 

этой оси, т.е. вдоль собственной  оси вра-

щения. Следовательно, планета относи-

тельно данной оси совершает, вообще го-

воря, не вращательное, а более общеевин-

товое движение. И потому было бы точ-

нее, если называть эту ось не осью враще-

ния, а винтовой осью или осью винтового  

движения планеты. Однако ясно, что при-

вычное для всех традиционное название 

(«ось вращения») останется неизменным 

(оно прочно укоренилось в научной, на-

учно-популярной и учебной литературе, в 

сознании людей). 

В изложенном движении планеты лю-

бое ее перпендикулярное к оси вращения 

поперечное сечение все время остается па-

раллельным неподвижной (базовой) плос-

кости П1, что соответствует определению 

пространственно-параллельного движения 

твердого тела. А это позволяет сделать 

важный вывод о том, что рассматриваемое 

движение планеты действительно являет-

ся именно пространственно-параллель-

ным. 

Вращение планеты, например, Земли, 

вокруг своей оси для нас является как бы 

само собой разумеющимся, очевидным, 

реальным явлением природы, не завися-

щим от нас фактом. Но мы должны учи-

тывать, что скольжение планеты, в том 

числе Земли, вдоль той же оси тоже яв-

ляется независимым от нас фактом, и не 

менее реальным явлением природы, хотя 

и не столь очевидным. 

Скольжение планеты вдоль собст-

венной оси вращения (винтовой оси), т.е. 

поступательное составляющее ее винтово-

го движения, носит колебательный харак-

тер. Период этих колебаний равен сидери-

ческому периоду обращения планеты вок-

руг Солнца. Для Земли это составляет 

один земной год. Земля вдоль своей оси 

шесть месяцев скользит «вверх» (на рас-

стояние равное ЕМ в направлении от цен-

тра планеты к ее северному полюсу), а 

следующие шесть месяцев – «вниз» (на 

расстояние равное DL) (рис. 2). Эти рас-

стояния равны и являются амплитудой 

продольных годичных колебаний Земли  в 

указанном движении (численные значения 

приводятся ниже). Другие планеты дви-

жутся аналогичным образом, только у них 

периоды разные. 

Рассмотрим теперь вопрос аналити-

ческого описания изложенных выше поло-

жений. 

Для простаты расчетов предполагаем, 

что орбита планеты (верхняя замкнутая 

кривая на рис.3) представляет собой  име-

ющую совпадающий с Солнцем центр ок-

ружность радиуса R. Значение R принима-

ем равным приближенному среднему зна-

чению длин полуосей эллиптической ор-

биты (при сравнительно малых значениях 

эксцентриситета последней, R можно при-

нимать равным обычно приводимому в 

литературе значению длины большой по-

луоси орбиты).  Проходящую через Солн-

це ось z направляем  параллельно оси  вра-

щения (винтовой оси) планеты. Плоскость 

П орбиты последней  составляет угол   с 

перпендикулярной к оси z, следовательно, 

и к оси планеты, «горизонтальной» плос-

костью П (рис.3). Плоскость П парал-

лельна плоскости экватора планеты. 

Нижняя замкнутая кривая на рис. 3 

изображает проекцию орбиты планеты на 

«горизонтальную» плоскость П. Посколь-

ку орбиту (верхнюю кривую) принимаем 

за окружность, то ее проекция (нижняя 

кривая) будет эллипсом. 

Амплитуду А продольных колебаний  
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(скольжений) планеты вдоль собственной 

оси вращения можем найти на основе 

рис. 2:  

А=ЕМ=СМsin                     (1) 

 

Поскольку CМ=R, получим: 

 

А=Rsin                         (2)   

 

 
 

Рис.3. 

 

Полный путь скольжения планеты 

вдоль собственной оси вращения в одном 

направлении (размах S продольных коле-

баний) 

S=2А=2 Rsin.             (3) 

 

Из вышеизложенного следует, что 

если бы не было отклонения оси враще-

ния планеты от перпендикуляра к плос-

кости ее орбиты, т.е. если угол  между 

плоскостями экватора и орбиты был бы 

равен нулю, то, не было бы никакого  

скольжения этой планеты вдоль собст-

венной оси вращения. Это прямо следует 

из формул (2) и (3) (Движение Меркурия 

(=0,01
0
) довольно близко к сказанному). 

Применительно к рис. 3 имеем: 

 

СВ=САсоs=Rcos,             (4) 

 

где  - угол между радиус-векторами СА 

и СМ орбиты. 

Пусть  - угол поворота радиус-век- 

тора СА планеты относительно некоторо-

го фиксированного положения оси сим-

метрии Н-Н орбиты. Ось х направляем по 

прямой Н-Н. 

Текущие координаты хА и уА планеты 

находим из рис. 3 с учетом  выражения 

(4): 

,sinRABBA

DCxx AA



 
       (5) 

 

 coscoscos RCB

BCyy AA



 
     (6)  

                               

Согласно расчетный схеме, =90
0
-.  

Принимая, что радиус-вектор планеты 

вращается с постоянной угловой скоро-

стью , Имеем =t, где t - время. Тогда 

=90
0
-t. Подставляя данное значение  

в выражения (5) и (6), получим: 

 

xА=Rcost,                            (7) 

 

yА= R cos sin t.                     (8)   

                 

Отсюда  
 

.sin
cos

,cos t
R

y
t

R

x AA 


      (9) 

 

Возводив выражения (9) в квадрат и 

сложив (а также для общности принимая 

обозначения xА=х, уА=у) получим уравне-

ние проекции орбиты планеты на плос-

кость П, или,  что то же самое, на указан-

ную на рис. 2 базовую плоскость П: 
 

.1
cos 22

2

2

2


R

y

R

x
             (10) 

 

Данное равенство представляет со-

бой уравнение траектории («орбиты») 

произвольной точки оси вращения (вин-

товой оси) планеты в гелиоцентрической 

системе координат. Оно является одно-

временно уравнением расположенной на 

базовой плоскости (или на плоскости П) 
направляющей цилиндрической поверх-

ности, описываемой этой осью. Как вид-

но из (10), произвольная точка оси вра-
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щения планеты движется по эллипсу (с 

полуосями, равными R и R cos), в об-

щем случае ни по форме и ни по длине не  

совпадающему с орбитой самой  плане-

ты. Только при достаточно малом значе-

нии угла  кривая (10) будет близка к ор-

бите планеты. А это подтверждает то, что 

только при малом угле наклона плоскос-

ти экватора к плоскости орбиты на отно-

сительно небольшом участке последней 

пространственно-параллельное движение 

планеты может быть заменено его част-

ным случаем, а именно, плоско-парал-

лельным движением. Этот частный слу-

чай относительно подробно рассмотрен 

нами в работе 7. 

Используя выражения (7) и (8), мож-

но определить скорость V0 перемещения 

оси вращения (винтовой оси) планеты в 

пространстве относительно гелиоцентри-

ческой системы координат:  

 

   














.coscos

,sin

tR
dt

dy
V

tR
dt

dx
V

A
y

A
x





    (11) 

 

.cossin

coscossin

tR

ttR

VVV yx





22

222

22

0

1





     (12) 

 

Из (12) следует, что значение скорос-

ти перемещения оси вращения планеты 

не совпадает со значением скорости дви-

жения центра этой планеты. Скорость пе-

ремещения оси переменна во времени да-

же при постоянной скорости центра пла-

неты.  

Найдем теперь закон движения и ско-

рость скольжения планеты вдоль собст-

венной оси вращения. 

Закон движения (скольжения) пла-

неты вдоль собственной оси вращения, в 

соответствии с рис.3, можно представить 

в виде sin CBzz A . Учитывая (4), 

а также то, что =90
0 

- t, получим: 

z=R sinsint.                      (13) 

 

Как видно из полученного закона 

движения, скольжение планеты вдоль 

собственной оси вращения представляет 

собой колебательное движение с ампли-

тудой равной Rsin и размахом, соответ-

ственно равным 2Rsin, что отражено 

также в формулах (2) и (3). 

Скорость скольжения планеты вдоль 

собственной оси вращения будет 

  

tR
dt

dz
VZ  cossin         (14) 

 

Для практических оценок иногда мо-

жет оказаться удобнее пользоваться фор-

мулами: 

z= Rsin sin,                 (15) 

 

Vz=Rsin cos.         (16) 

 

Максимальная скорость скольжения 

планеты вдоль собственной оси вращения 

 

Vmax=Rsin.                    (17) 

 

Эта наибольшая скорость скольже-

ния приходится дням весеннего и осенне-

го равноденствия (для северного полуша-

рия – положениям А и В соответственно) 

(рис. 2). А наименьшая (точнее, нулевая) 

скорость скольжения соответствует само-

му длинному и самому короткому дням 

года (соответственно, положения L и М  

для того же полушария).  

Величина произведения R равна (с 

учетом указанных выше упрощений) ор-

битальной скорости V0   планеты. Тогда 

 

Vmax=V0 sin.                      (18) 

 

Ускорение скольжения планеты 
 

,sinsin

sinsin





R

tR
dt

zd
WZ

2

2

2

2




       (19) 

 

Согласно (19), максимальное значе- 
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ние ускорения скольжения 

 

Wmax=
2
 Rsin,                   (20) 

или 

.sinmax 
R

V
W

2

0                  (21) 

 

Найдем численные значения (прибли-

женные) для некоторых величин, пред-

ставляющих интерес.  

Необходимые для наших расчетов сп-

равочные данные (характеристики планет) 

приводятся в многочисленных источниках, 

например, в 1. Для Земли имеем: R1 

5010
6
 км, 23

0
26

/
, V030км/с. Подставляя 

эти данные в (2), (18) и (21), находим ам-

плитуду, максимальную скорость и макси-

мальное ускорение колебательного движе-

ния (скольжения) нашей планеты вдоль 

собственной оси вращения: А6010
6
 км, 

Vmax12 км/с, Wmax2,410
–3 

м/с
2
. Период от-

мечен выше (один год), а размах продоль-

ных колебаний Земли вдоль собственной 

оси вращения будет S=2А12010
6 
км. 

Таким образом, Земля в своем движе-

нии в космосе (относительно гелиоцен-

трической системы отсчета) в течение 

шести месяцев скользит вдоль собствен-

ной оси вращения (винтовой оси) в одну 

сторону на расстояние равное 120 миллио-

нов км, а в следующие шесть месяцев – на 

такое же расстояние, но только в обрат-

ную сторону. И это движение происходит 

в соответствии с законом (13), т.е. нерав-

номерно, с ускорением. 

Применяя приведенные в статье фор-

мулы, указанные численные результаты 

несложно определить и для любой другой 

планеты Солнечной системы. Например, 

используя справочные данные 1, по фор-

муле (3) можно найти, что наименьший 

размах продольных колебаний вдоль соб-

ственной оси вращения будет у Меркурия 

(210
4 

км, незначительный по космичес-

ким масштабам), а наибольший у Урана 

(569010
6
 км). Для других планет расчет-

ное значение величины скольжения (раз-

маха) оказалось: Венера - 1010
6
 км, Марс 

- 19410
6
 км, Юпитер - 8410

6
 км, Сатурн - 

128010
6
 км, Нептун - 445010

6
 км. 

Ясно, что все приведенные численные 

результаты приближенные, и при необ-

ходимости могут быть уточнены. В случае 

Земли мы пренебрегли также некоторым 

влиянием наличия барицентра у системы 

Земля - Луна. 

Следует отметить, что указанные в 

статье винтовые перемещения планет от-

носительно их собственных осей враще-

ния не имеют никакого отношения к вин-

тообразным (иногда говорят винтовым) 

траекториям их движения вместе с Солн-

цем вокруг центра Галактики. Это винто-

вое, а точное, винтообразное перемещение 

является движением другого рода. В на-

шем же случае, говоря о винтовом движе-

нии, имеются в виду вообще не траекто-

рии планет («материальных точек») отно-

сительно некоторой системы отсчета, а их 

«настоящие», соответствующие определе-

ниям классической механики и относящи-

еся  к кинематике твердого тела винтовые 

движения. 

В заключение отметим, что рассмат-

риваемое в статье винтовое движение 

можно отнести не только к планетам, но и 

к любым другим небесным телам (напри-

мер, спутникам планет, карликовым пла-

нетам) при условии, что их собственные 

оси вращения двигались параллельно са-

мой себе, т.е. направления этих осей оста-

вались практически неизменными относи-

тельно гелиоцентрической системы отсче-

та. 
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Bərk cismin fəza-paralel hərəkəti 

planetlərin qeyri-orbital hərəkətinin  

əsas formasi kimi 
 

ANNOTASİYA 
 

Göstərilir ki, Günəş sisteminin planetlə-

rinin heliosentrik sistemə nəzərən qeyri-or-

bital hərəkətinə ilk yanaşmada bərk cismin 

fəza-paralel hərəkəti kimi baxmaq olar. Bu 

halda əsas qeyri-orbital hərəkət nəzərdə tu-

tulur, yəni hərəkətin əsrlik tərkib hissələri və 

müxtəlif sarsınmaları nəzərə alınmır. Planetin 

oxunun özünə, başqa sözlə, göstərilən siste-

mə nəzərən tərpənməz düz xəttə paralel hərə-

kət etdiyi fərz olunur. Deyilən şərtlər daxi-

lində planetin qeyri-orbital hərəkətinin fəza-

paralel hərəkəti olduğu qənaətinə gəlinir. 

Belə olan təqdirdə planetin öz fırlanma oxuna 

nəzərən hərəkəti, ümumiyyətlə deyilsə, heç 

də fırlanma yox, vint hərəkəti olur. Göstərilir 

ki, planetlərin əksəriyyəti, o cümlədən Yer 

üçün də öz fırlanma oxu, daha dəqiq deyilsə, 

vint oxu boyunca baş verən yerdəyişmə (sü-

rüşmə) hətta kosmik miqyasla da çox böyük 

qiymətə malik olur. Planetin vint oxu boy-

unca hərəkət (sürüşmə) qanunu və bu oxun 

ixtiyari nöqtəsinin trayektoriyasının (oxun 

cızdığı silindrik səthin istiqamətləndiricisi-

nin) tənliyi çıxarılır, ədədi nəticələr verilir. 

Açar sözlər: planet, qeyri-orbital hərə-

kət, fəza-paralel hərəkət, vint hərəkəti, sürüş-

mə, Günəş, Yer, orbit. 
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Spatially parallel motion of a solid  

body as main Form of non-orbital  

motion of planets 

 

ABSTRACT 

 

It is indicated that non-orbital motion of 

the planets of Solar System relative to the he-

liocentric reference system at the first appro-

ximation can be viewed as spatially parallel 

motion of a solid body. Wherein, meaning 

the so-called main non-orbital motion, i.e. the 

motion of the planet without taking into acco-

unt its secular components and various distru-

bances. It is accepted that the axis of rotation 

of the planet moves parallel to itself, i.e. 

parellel to the same fixed straight. It is 

concluded taht under the specified conditions 

non-orbital motion of the planet comes as 

spatially parallel. And, wherein, the motion 

zelative to the planet`s own axis of rotation 

is, generally speaking, not a rotational motion 

at all, but a helical motion. It is indicated that, 

in the given motion, displacement (sliding) 

along its own axis of rotation, or rather, along 

the helical axis, for most of the planets, as 

well as for Earth, makes for, even by cosmic 

standartds, a huge amount. The law of motion 

(sliding) of the planet along the helical axis 

and the equation of arbitrary point trajectory 

of this axis (the equation of a guide of a 

cylindrical surface described by the given 

axis) are derived herein. Numerical results 

are given. 

Key  words: planet, non-orbital motion, 

spatially parallel motion, helical motion, 

sliding, Sun, Earth, orbit. 
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Рассматриваются различных конс-

труктивные особенности и влияния фак-

торов, определяющих форму, материаль-

ное исполнения и предлагаются расчет-

ные форму для оценки их показателей ка-

чества и работоспособности. 

Топливные элементы являются хоро-

шо известными химическими источника-

ми тока. На этих установках превраща-

ется в электричество прямым превраще-

нием энергии различных топлив.  

Ключевые слова: топливo, конструк-

ция, электроэнергия, топливный элемент, 

прочность, работоспособность 

Топливный элемент-электрохимичес-

кий генератор, устройство, обеспечиваю-

щее прямое преобразование химической 

энергии в электрическую. Хотя то же са-

мое происходит в электрических аккумул-

яторах, топливные элементы имеют два 

важных отличия:  

1) они функционируют до тех пор, пока 

топливо и окислитель поступают из 

внешнего источника;  

2) химический состав электролита в 

процессе работы не изменяется, т.е. 

топливный элемент не нуждается в пе-

резарядке.  

Различные топливно-элементные тех-

нологии нашли широкое применение от 

батарей до электростанций из-за их мо-

дульности исполнения высокой эффектив-

ности и технологической чистоты. Очень 

надежное энергоснабжение малогабарит-

ной техники как ноутбуки, бытовой элек-

троники, космических кораблей и лета-

тельных аппаратов применение для авто-

матических двигательных установок  и вс-

помогательных энергоблоков или при ох-

лаждении  генерирующих  блоков (объе-

диненная высокая температура, электри-

чества, генерирующих блоков), объеди-

ненная высокая температура, электричес-

тва, охлаждение могут быть реализованы 

с топливными элементами. Технологии 

топливных элементов в принципе отли-

чаются по применяемому электролиту, 

дающему им их имена и по операционным 

температурам, который в основном оп-

ределяет диапазоны возможного исполь-

зования  и использование различных ви-

дов топлива. 

Из существующих твердооксидных 

топливных элементов по настоящее  

время нашли наибольшее применение с 

плоским конструктивным исполнением. 

Как и все топливные элементы эти 

плоскоконструктивные  элементы по фор-

ме исполнения состоят из пористого анод-

ного элемента, куда подается топливо, 

плотного электролита  и пористого катода, 

куда подается кислород. Эти конструктив-

ные элементы выполняются из различных 

композитных материалов, которые харак-

теризуются  физическими, реологически-

ми и структурно-механическими свойст-

вами.  

В результате проявления вязкой ком-

поненты общего деформационного по-

ведения наступает деформация ползучес-

ти с соответствующими параметрами ядра 

ползучести. Для определения параметров 

ядра ползучести необходим учет (необхо-

димо проведение соответствующих экспе-

риментальных и теоретических исследова-

ний!) учет свойств материалов  и их 

изменений  за период  нагружения МКК. 

Решение этих задач ставит  задачу 

построения математической модели дефо-

рмационного поведения МКК с учетом 
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моделирования схемы его нагружения, 

режимов эксплуатации и конструктивных 

параметров исполнения. Для моделирова-

ния материального обеспечения необхо-

дим учет тонкостенности конструктивно-

го  исполнения МКК, что ставит задачу 

необходимости  учета нелинейности гео-

метрических соотношений в деформаци-

онном поведении, а для учета режимов 

нагружения необходимо рассмотрение 

деформационной анизотропии, т.е. равен-

ство  постоянной величине в повторных 

нагружениях, работы  суммарной упругой 

деформаций в двух противоположных 

направлениях в пространстве  напряже-

ний. 

Достижение цели в настоящей диссер-

тационной работе в конечном итоге 

заключается в решении проблем проек-

тирования совместимых сочетаний па-

раметров конструкций их материального и 

режимного обеспечения в пределах зада-

ваемых показателей качества и требует  

исследования влияния термомеханичес-

кого нагружения на физические и струк-

турно-механические свойства материаль-

ного обеспечения МКК и сопутствующих 

этому деформационному поведению ос-

ложнений с учетом формы конструктив-

ного исполнения, наличия остаточных яв-

лений, наличия начальных технологичес-

ких несовершенств и неоднородности наг-

ружения.  

 ТОТЭ технологий находятся в 

начальной стадии развития и многие их 

проблемы, включая и механические, ожи-

дают своего решения. Безусловно, реше-

ние этих и других проблем позволят раз-

работать и внедрить коммерчески привле-

кательные электроэнергетические уста-

новки (ЭЭУ)  на базе ТОТЭ технологий с 

требуемой надежностью, большим сроком 

службы и высокими эксплуатационными 

характеристиками. Существование же 

комплекса показателей эффективности 

ЭЭУ на базе ТОТЭ  технологий наклады-

вают определенные требования на процес-

сы их разработки, изготовления и эксплуа-

тации. 

Известно, что внедрение ЭЭУ на  

базе ТОТЭ технологий включает этапы 

разработки отдельных ТЭ, стаков из ТЭ, а 

также ансамблей стаков. Каждое конс-

труктивное воплощение  на любом из ука-

занных этапов характерно соответствую-

щими формами исполнения, геометричес-

кими показателями, исходными несовер-

шенствами, режимными нагружениями, 

интенсивностью и эффективностью элек-

трофизических и электрохимических про-

цессов и т.д. Причем если на последнем 

этапе изготовления в качестве элементов 

конструкции могут быть рассмотрены 

стаки отдельных ТЭ, а на втором-ТЭ 

стаков, то на начальном этап  отдельные 

электроды ТЭ. Это означает, что показате-

ли работоспособности и качества конс-

трукции отдельного села в конечном итоге 

определяют эффективность функциониро-

вания всей ЭЭУ. 

Анализ существующих конструктив-

ных исполнений топливных элементов, 

изучение  принципа их работы, а также 

происходящих в них кинетических про-

цессов подтверждает тот факт, что указан-

ные показатели зависят от множества фак-

торов физико-химической природы [1], 

активизируемые в интервале температур  

(600-1200)
0
С. 

Следовательно, прогнозные модели 

для определения показателей работоспо-

собности и качества единичного  ТЭ дол-

жны строиться на основе исследований 

моделей твердотельной слоистой макро-

композитной конструкции с различными 

физическим, реологическим и структурно-

механическим свойствами ее элементов 

(наличие двух пористых электрода-анод и 

катод, а также плотного электролита [2]). 

Комбинация этих свойств определяет 

деформационную модель и механизмы 

разрушения макрокомпозитной конструк-

ции (ТОТЭ) и материалов их изготовле-

ния. 
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Разрушения различной природы, про-

являемые в виде расслоения, потери ус-

тойчивости, растрескивания, накопления 

повреждений  на стадии изготовления и 

т.д., и снижающие показатели качества 

ТОТЭ определяется формой конструктив-

ного исполнения и является следствием их 

нагружения в и за период эксплуатации. 

Существуют и нашли применение три 

конфигурации ТОТЭ: плоская, цилиндри-

ческая и монолитная. Во всех этих конс-

трукциях ТОТЭ воспроизводится множес-

тво физико-химико-электрических эффек-

тов, определяющих нагруженность твер-

дотельной макрокомпозитной конструк-

ции - электродной системы. В зависимос-

ти от степени интенсивности и характера 

воспроизводства этих эффектов форми-

руется вид нагружения и деформационное 

состояние электродной системы. Подвер-

гаться могут электродные системы дейс-

твию постоянных за длительное время, 

переменных во времени и в координатах, 

ступенчатых, циклических с малыми и 

большими циклами, а также импульсному 

нагружениям. При этих нагружениях су-

щественное значение имеют также гео-

метрические размеры ТОТЭ. Поэтому в 

последнее время развернуто множество 

работ в направлениях создания малораз-

мерных ТОТЭ  (тубуларной конструкции) 

и снижения операционной температуры. 

Следует отметить, что во всех случа-

ях вид нагружения является термическим, 

действие которого определяет деформиру-

емость и как следствие живучесть конс-

трукции электродной системы. 

Причем действие термических наг-

рузок сопровождает весь период функцио-

нирования топливного элемента и имеет 

скачкообразный характер действия в ре-

жимах пуска и остановок системы. 

Надо отметить, что если многие 

электрохимические и материаловедческие 

вопросы разработки и эксплуатации 

ТОТЭ  для существующих конструктив-

ных их исполнений нашли решения, то 

вопросы механического поведения при ге-

нерируемых высоких температурах как 

отдельных селов, представляемых твер-

дотельными композитами с различным де-

формационным поведением элементов, 

так и их использования требуются в уточ-

нениях. Объясняется это тем, что проб-

лемы совершенствования эксплуатацион-

ных и коммерческих характеристик топ-

ливных элементов, в основном, находятся 

в кругу интересов ученых энергетиков, 

физиков, химиков и материаловедов. A 

ТОТЭ, как наиболее практичный и эффек-

тивный класс топливных элементов нар-

яду с основными проблемами требует 

проработки множества механических воп-

росов их разработки и эксплуатации. 

Известно, что любое деформацион-

ное поведение характеризуется геометри-

ческими соотношениями вида u=u(), 

уравнением равновесия (или движения) 

вида =(u) и физическими соотношени-

ями вида =(), где , u,  – соответст-

венно напряжение, перемещение и де-

формация. Оценивается это поведение 

условием прочности, что связано со су-

ществованием поверхности текучести в 

виде выпуклой поверхности в пространс-

тве напряжений и ее расположением по 

отношению к пути нагружения. Путь наг-

ружения есть траектория в пространстве 

напряжений, определяющая связь между 

компонентами напряжений. 

  

ВЫВОДЫ: 

 

1. Изучены механические проблемы низ-

ко и высоко температурных твердоок-

сидных топливных элементов и опре-

делены характерные феномены, влия-

ющие на показатели их потребитель-

ского качества.  

2. Для определения механических и рео-

логических характеристик разработа-

на методика высокотемпературного 

нагружения при кратковременном и 

продолжительном во времени дейс-

твия нагрузок, которая позволяет оце-

нивать длительную прочность и ус-
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тойчивость конструкции топливных 

элементов, работающих под воздей-

ствием высоких температур. 
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Məqalədə bərk oksidin yanacaq ele-

mentlərindən  istifadə etməklə, elektrik ener-

jisinin istehsalı texnologiyası  göstərilən  bü-

tün tələblərə cavab verir, yəni yanacaq re-

surslarından  istifadə edilə bilər və ətraf mü-

hitə təsiri minimuma endirilmiş kommersiya 

cəlb ediləcəyini nəzərə alaraq geniş spektri 

əhatə edir.  

Nəm elektrik enerjisinin istehsalında 

həm də kimya sənayesində işləmə qabiliyyə-

tinə malik olmaqla, yanacaq elementləri cə-

rəyanın ən yaxşı mənbəyidir. Bu qurğularda 

bir başa müxtəlif yanacaqların enerjisini 

elektrik enerjisinə çevirir. 
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ABSTRACT 

 

Various design features and influences 

of factors determining the form, material 

performance are considered, and design 

forms are proposed for evaluating their 

quality and performance indicators. 

Fuel cells are well known chemical 

current sources. In these installations, the 

energy of various fuels is converted into 

electricity by direct conversion. 
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БАЛАКИШИЕВ Б.Б., МАМЕДСАДЫГОВ Г.Г.  

 

(БГУ-АзАСУ) 

 

  К  ЧИСЛЕННОМУ  РЕШЕНИЮ  НЕЛОКАЛЬНЫХ  КРАЕВЫХ  ЗАДАЧ 

  

В различных областях механики и фи-

зики приходится решать смешанные кра-

евые задачи для эллиптических уравнений 

общего вида (см. напр. 1). В качестве 

эффективных численных методов, метод 

сеток впервые предложен в работе 2, и 

для погрешности приближенного решения 

получена оценка О(h), при этом предпола-

гается ограниченность производных до 

третьего порядка точного решения. Од-

нако такое предположение не охватыва-

ет некоторые практически важные слу-

чаи, например, в областях с кусочно-глад-

кими границами, где поведение решения 

зависит от раствора углов, которые об-

разуют граничные кривые, что имеют 

места для задач механики разрушения 

особенно. 

При исследовании метода сеток в 

случае уравнений Лапласа и Пуассона, 

граничные особенности учитывались во 

многих работах, например в 4 получен-

ная оценка является обобщением извест-

ного результата финского математика 

П.Лаасонена, полученного в случае уравне-

ния Лапласа 5. 

В работе 3 этот метод исследу-

ется для смешанной краевой задачи в слу-

чае нелинейных эллиптических уравнений 

с учетом особенностей в точках, где из-

меняется тип граничных условий, оценки 

для погрешности получены при предполо-

жении, что производные точного реше-

ния имеют рост   nr , где 1 o , n 

– порядок производных, r – расстояние до 

особой точки. Однако, существуют за-

дачи где ограниченность этих произво-

дных без особых условий не выполняется. 

В настоящей работе рассматрива-

ется смешанная краевая задача для ли-

нейного эллиптического уравнения, нело-

кальное условие которой связано со значе-

ниями на линии проходящей через точку 

смены типа граничных условий. Учиты-

вая особенность точного решения, начи-

ная с первого порядка, оценивается погре-

шность метода сеток.  

Задача А. 

Пусть область D  – прямоугольник   

 

  2,1,0,, 21  ixxxD ii  , 

 

с границей        
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где 
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Рассматривается следующая нело-

кальная краевая задача: 
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   (1) 

  

где ,i ,,,,,, fcbai 31  - заданные функ-

ции;  ,, 21 xz   ,,  Mba  ,0c

  1z . 

Предполагается существование и 

единственность решения задачи (1), кото-

рую решаем методом сеток.  

Для производных точного решения  

задачи (1) вблизи точки  0,  справедлива 

оценка: 
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где     

 

   211

2

2

2

1  ,,min,  orxxr  

 

Построим разностный аналог задачи 

(1), вводя квадратную сетку с шагом 0h  

и  аппроксимируя задачу в классе гладких 

решений вторым порядком точности.  

Далее в окрестности 1rr   точки 

 0,  введем полярные координаты. Пусть 

  ,r  такой угол, что 

 

 
 
 




sin,cos,

sin,cos,
,

rra

rrb
rtg   

 

и в указанной окрестности выполняется 

неравенство 

 

      ,2 rwo  

 

и вводим мажорантную функцию  

 

    12sin, 2   WAryxg   

 

Где wuAr ,2/10   достаточно боль-

шое и малое положительные числа, соот-

ветственно. 

Пусть заданные функции еще 

удовлетворяют таким условиям, что  

 

  )(,
*

4

21 DCxxu  , где 

   0,0\ 1

*

rrDD . 

 

Следуя работам 1, 2, для погрешнос-

ти метода сеток получена оценка: 
 

2
2

3
1 hKrhK vv   , 

 

где uy  ; и у – точные решения не- 

прерывной и дискретной задач соответст-

венно,  2/1o , 2,1iK  положитель-

ные постоянные, не зависящие от h.  

Задача  B.   

Пусть D – ступенчатая область с 

границей 
3

1


i

iГГ , где  
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Рассматривается следующая краевая 

задача:  
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   (2) 

 

где i , ,,,,,3,1 fcbai    –заданные функ-

ции; ),( 21 xz  ,  Mba , , 0c , 

  1z . Для производных точного реше-

ния задачи (2) вблизи точки  0,  справе-

длива оценка 6:  
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где 
 

     2
2

2
1 xxr   ,   20 ,,min  r  

 

Угловые точки Г будут особыми точ-

ками решения  21, xxu  в DГ.  

Построим разностный аналог задачи 

(2). Пусть 
2

2

1

1

NN
h





 , Ni  –целые i=1,2.  

Вводим сеточную область с помощью 

прямых: 
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ihx i  11  , jhx j 2 , 1,...,1,0 Ni  , 

*
11 ,...,1 NN  , 2,...,1,0 Nj  . 

 
*
1N  такое положительное целое чис-

ло, что hhN  *
110  . 

Определим 

 

    DhxhxxxD jijih  2121 ;:;

, 

    DxxxxГ jijih  2121 :; ,  

 

 221 0,  ххГ  ,  

  

причем  2Mh , где 10   некоторое 

фиксированное число.  

Для аппроксимации уравнения и кра-

евых условий задачи (2) вторым порядком 

точности воспользуемся следующими раз-

ностными операторами: 
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Сформулируем дискретный аналог 

задачи (1):  
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               (3) 

где  

f
h

2
33   ,  jh,01   ,  1,0 2  Nj . 

Пусть функции a, b, c, f, i , 3,1i  

еще удовлетворяют таким условиям, что 

  )(, *4
21 DCxx  , где 

 

  


00 1,

*

rr

D
D . 

 

Следуя работе 7, поскольку раствор 

угла в  0, равен 5,1 , для погрешности 

метода сеток получена оценка  

 
2

2

4

1 hRrhR v    

 

где uy  ; u  и y  точные решения 

задач (2) и (3) соответственно; 3/10  v ; 

2,1, iRi  положительные постоянные 

которые не зависят от h. 

Задача C.  

Пусть D – ступенчатая область с 

границей  
 3321 ГГГГГ , 

где  
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0
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xxГ
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  1122 0,,   xx , 

 

  222212 ,,   xхГ ,  

  2133 0,0,    хГГ , 

 

где 
33 ГиГ  верхняя и нижняя стороны 

отрезка соединяющего точки  0,  и

 0,1 , соответственно.  

Рассматривается следующая краевая 

задача: 
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           (4) 

Для производных точного решения 

задачи (4) вблизи точки  0,  справедлива 

оценка 6:  
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Аналогично (3), сформулируем дис-

кретный аналог задачи (4):  
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              (5) 

 

Следуя работе 7, поскольку раствор 

угла в  0, равен 2 , для погрешности 

метода сеток получена оценка  

 
2

4

4

3 hRrhR v    , 

 

где u и y точные решения задачи (4) и (5), 

соответственно; 4/10  v ; 4,3, iRi

положительные постоянные которые не 

зависят от h.  

При построении разностных схем 

предполагается, что угловая точка  0,  

узел для рассматриваемых сеток, так как 

наличие разреза области ухудшает диффе-

ренциальное свойство решения краевой 

задачи в окрестности особой точки  0, .  

Отметим, что области D имеют еще 

несколько прямых углов, но поскольку 

вблизи этих углов производные точного 

решения ведут себя гораздо лучше, чем в 

 0, , мы можем ими пренебречь. 
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UOT 518:517.944/.947 

 

Balakişiyev B.B., Məmmədsadiqov H.H. 

 

Qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin  

ədədi həllinə dair 

 

ANNOTASİYA 

 

Məqalədə künc nöqtələr ətrafında dəqiq 

həllin asimptotikası nəzərə alınaraq, xüsusi 

fərq sxemi istifadə edilməklə ümumi şəkilli 

xətti elliptik tənliklər üçün qeyri-lokal sərhəd 

məsələlərin şəbəkə üsulunun xətası 

qiymətləndirilmişdir. Dağılma 

mexanikasında çatlara malik oblastlarda bu 

tip məsələlərə tez-tez rast gəlinir. 

 

UDC 518:517.944/.947 

 

Balakishiyev B.B.,  

Mammadsadigov H.H. 

 

ON NUMERICAL SOLUTION OF NON-

LOCAL BOUNDARY PROBLEMS  

 

ABSTACT 

 

The article estimated the error of the net-

work method of nonlinear boundary value 

problems for generalized linear elliptic 

equations using a particular difference 

scheme, taking into account the asymptotic of 

the exact solution around the corner points. 

This problem is most often encountered in 

regions with cracking mechanics. 
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УДК.539.3 

АСЛАНОВ Э.А. 

 

(Азербайджанский Технический Университет) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ N – ПАРАМЕТРЫ  НАНОЧАСТИЦ ДЛЯ 

ВЯЗКОУПРУГОЙ МОДЕЛИ ФОЙХТА  

 

В статье рассматривается нестаци-

онарное движение жидкости, подчиняю-

щееся модели Фойхта в круглой трубе с 

внедренными в нее наночастицами. Мето-

дом решения обратной задачи определя-

ются параметры n=en; n, характери-

зующие влияние наличие наночастиц в 

жидкости. 

Описание движения жидкости с уче-

том наночастиц обусловлено актуаль-

ностью задач нанотехнологии 1, т.е. 

транспортировкой нефти и нефтепродук-

тов в круглых трубах на дальнее рассто-

яние. 

Обобщение модели Фойхта с учетом 

наночастиц 2 дает возможность описать 

движение среды с новыми свойствами. 
 

 
nEe                   (1) 

 

Здесь:  Е,  - модуль упругости и динами-

ческий коэффициент взякости среды при 

отсутствии наночастиц;  - общие напря-

жение;  - деформация;   - скорость де-

формации; en, n – безразмерные парамет-

ры, характеризующие влияние наночас-

тиц, т.е. 
E

E
e n

n  , 



 n

n ; Еn, n – услов-

ный модуль упругости и вязкость среды 

при наличии наночастиц. 

Постановки задачи. Среда, подчин-

яющаяся модели Фойхта, с учетом нано-

частиц течет в круглой трубе радиуса R 

вдоль оси ОZ. Процесс движения описы-

вается системой дифференциальных урав-

нений: 
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              (2) 

 

с начальными и граничными условиями 
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            (3) 

 

Здесь: z(t, r) – скорость;  – плотность; rz 

– напряжение сдвига;   - скорость сдвига; 

L

P
 – перепад давления; R – радиус; L – 

длина трубы. 

Из этих дифференциальных уравне-

ний подлежат определению параметры n, 

что равносильно определению En, n. 

Пусть изменение давления подчиняется 

периодическому закону по времени. 
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Здесь: 
cL

P







 
 - градиент давления при 

стационарном режиме;  - частота давле-

ния. Решение системы (2) можно привести 

к решению одного дифференциального 

уравнения второго порядка, разрешив 

относительно z(t, r), получим:  
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Начальные и граничные условия: 
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Определение n , En – характеризую-

щих влияние наличия наночастиц в жид-

кости сводится к решению обратной зада-

чи для дифференциального уравнения (5) 

с условиями (6). Для решения задачи при-

меним операционный метод преобразова-

ния Лапласа. В операционном представле-

нии задача сводится к решению обыкно-

венного дифференциального уравнения 
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            (7) 

 

с граничными условиями 
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Здесь: 
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Решением преобразованного уравне-

ния (7) при условиях (8) будет: 
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Здесь: I0(,r), I0(R) – функции Бесселя. 

Пусть расходом жидкости будет 

некоторая функция q(t), найдем L – 

изображение этой функции 
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Производя интегрирование (10) с уче-

том (9), получим 
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Определим, L – изображение 

функций изменение давления (4): 
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После интегрирования, имеем 
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Для определения искомых парамет-

ров, используем условие задания расхода 

Q(s). Функции I0, I1 – можно разложить в 

ряд Тейлора по степеням R – малого 

аргумента: 

22
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Подставляя (13) в (12) после преоб-

разований, получим 
 

(s) = ns + En                         (14) 
 

Здесь принять обозначение 
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Как видно (4) является прямой на 

плоскости  )s(,s  . Зная законы измене-

ния P(s), Q(s) и принимая, что 
0t

1
s  , где 

t0 – некоторая константа времени, взяв 

значения последних зависимостей двум 

значениям параметров t01 и t02 определим 

n, En на плоскости 









 )t(,

t

1
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0

. Можно 

так же построить график Функции  
 

n

0

n0 E
t

1
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соответствующей двум значениям t01 и t02, 

в которой тангенс угла наклона прямой 

равен n и отрезок прямой от ординаты 

равен En. 

Далее считая, что , Е известны для 

данной жидкости, определяем nen;n - 



Инженерная  механика  № 1   2020 

Научно-технический журнал 

 

77 
 

параметры, характеризующие влияние 

наличия наночастиц в жидкости. 
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UOT 539.3 

Aslanov E.A. 

 

Foyxtun özlü-elastik modelində  

n – nanozərrəcik parametrlərin  

təyin olunmasi 

 

ANNOTASİYA 
 

Məqalədə nanozərrəciklər daxil edilmiş 

mayenin dairəvi boruda qeyri-stasionar hə-

rəkəti tədqiq olunur. Tərs məsələnin həlli 

üsulu ilə mayedə nanozərrəciklərin təsirini 

xarakterizə edən n=en; n parametrlər tə-

yin olunur. 

 

UDC 539.3 

Aslanov E.A. 
 

Definition of the parameters n – 

nanopaticles viscoelastic model by foigta 

 

In the article the unsteady fluid flows in 

a circular tube with imbedded nano-particles 

are discussed. By solving the inverse problem 

we define the parameters n – characterizing 

the effect of the presence of nano-particles in 

a liquid. 
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УДК 517.95                                                 

 АСАДОВА  О.Г
*
., АЛИЕВ А.М**., ТАГИЕВ А.В

*** 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ  

ТЕЛЕГРАФНОГО УРАВНЕНИЯ 

 
*
Бакинский Государственный Университет,   

**
 Институт Прикладной Математики  БГУ,  AZ1148, З. Халилов 23,  

 
***

Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства  

 Баку, Азербайджан, e-mail: aahmad07@rambler.ru 

 

 В основу рассматриваемой в насто-

ящей работе задачи, лежит закон филь-

трации, который выражает ту мысль, 

что потеря напора тратится только на 

преодолении. Как известно, подземная 

гидромеханика изучает законы течения 

природных жидкостей – нефти, воды и 

газа в пористой среде. Основной задачей 

этой науки является установление зави-

симостей между расходами, контурными 

давлениями, размерами и структурой 

пласта и физическими свойствами теку-

щих в нем жидкостей. Одной из важней-

ших характеристик пористых простран-

ств является отношение объема пустот 

к объему всего грунта, которое называ-

ется коэффициентом пористости.  Кро-

ме того, для математической формули-

ровки всякой физической задачи, нужно 

знать основной закон, который лежит в 

основе исследуемой задачи.  

 Таким образом, рассматриваемая за-

дача заключается в нахождении решения 

уравнения  
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где  -плотность, K  -модуль объемного 

сжатия жидкости, который связан с истин-

ным модулем упругости жидкости жK  

следующей формулой 
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причем cK  - модуль упругости порового  

пространства, m - коэффициент пористос-

ти,   - абсолютный коэффициент вязкос-

ти жидкости, k - коэффициент проницае-

мости, характеризующий фильтрационное 

свойство пористой среды, Учитывая физи-

ческий смысл множителя 
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где c  - скорость звука, уравнение (1) 

можно переписать в виде 
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где 
Kk

m
  , которое является одним из 

классических уравнений математической 

физики – телеграфное уравнение. 

Наконец умножая обе части уравне-

ния (1') на c
2
 и учитывая, что 2   

(оператор Лапласа) уравнение (1') можно 

записать в виде  
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или в одномерном случае 

 

t

p
c

t

p

x

p
c













 2

2

2

2

2
2   .             (2') 

 



Инженерная  механика  № 1   2020 

Научно-технический журнал 

 

79 
 

В случае двух независимых переменных, 

переходя к полярной системе координат 

и считая, что давление зависит только от  

r и t  уравнение (2) получим в виде 
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 Таким образом, в настоящей работе 

будет исследована спектральная задача 

для уравнения (2''), которую можно за-

писать следующим образом.  

    Требуется найти решение уравнения  
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удовлетворяющая граничным  
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и начальным условиям 
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для ),( bax . 

 Отметим, что задача (3), (4), (5) ис-

следована в работе [1]  при 0),( txf , 

00 )(t , 01  constt)(  с учетом дос-

таточно малости 
2

1

c
 для уравнения теп-

лопроводности и решение построено с 

помощью функций Бесселя (см [1] стр. 

121-126). 

    Целью настоящей работы является 

применение к решению задачи (3)-(5) ме-

тод контурного интеграла Расулова М.Л. 

[3], [4] и исследование соответствующей 

спектральной задачи. Для этого по схеме 

метода контурного интеграла к обеим 

частям уравнения и граничных условий 

применяем интегральный оператор 
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и с учетом начальных условий (3) полу-

чаем следующую граничную задачу, за-

висящую от комплексного параметра  , 

которую будем называть спектральной 

задачей, соответствующей данной сме-

шанной задаче (1)-(3). Таким образом,  

получается 
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Следовательно, задача (6), (7) есть спек-

тральная задача, соответствующая сме-

шанной задаче (3)-(5). По схеме метода 

контурного интеграла [3], сначала стро-

ится фундаментальное решение урав-

нения (6). А для этого сначала строим его 

для главной части уравнения (6), т.е. для  

уравнения 
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которое получается в виде  
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(см. [5] стр. 137). 

Непосредственной проверкой дока-

зывается, что для ),( xP0  и его про-

изводных имеют место оценки 
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       ( 10,k )                       (12) 

 

справедливых при всех значениях пара-

метра  из некоторого сектора комплекс-

ной плоскости, определяемого следую-

щим образом 
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где  ,  - достаточно малые, а R - боль-

шие постоянные числа. 

 Далее, как это сделано в работах [3], 

[5], [6] доказывается вспомогательная 

лемма (например [3] стр. 383 и [6] стр. 

38), с помощью которой строится фунда-

ментальное решение уравнения (6) по 

схеме Лэви – Карлемана в виде  
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где ),( xP0  фундаментальное реше-

ние уравнения (6'), ),,( xh  неизвест- 

ная плотность подлежащая определению. 

Аналогично тому, как это сделано в ра-

боте [3], [6] доказывается, что ),,( xh  

является решением интегрального урав-

нения 

 





b

a

dhxK

xKxh





),,(),,(

),,(),,(

,          (13') 

 

где ядро ),,( xK  определяется в виде 
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для которого имеет место оценка 
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справедливая при всех  R , в силу 

которого интегральное уравнение (13') 

является Фредгольмовым.   
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  UOT  517.95               

                                                                                           

Əsədova  O.H., Əliyev А.М., Tağiyev А.V. 

 

Teleqraf tənliyi üçün bir spektral 

məsələnin tədqiqi 

 

ANNOTASİYA 

 

      Bu işdə nəzərdən keçirilən problem, təz-

yiq itkisinin maneələrin aradan qaldırılması 

üçün işlənildiyi fikrini ifadə edən filtrasiya 

qanununa əsaslanır. Bildiyimiz kimi, yeraltı 

hidrodinamika, məsaməli mühitdə təbii ma-

yelərin - neft, su və qaz axınının qanunlarını 

öyrənir. Bu elmin əsas vəzifəsi axın sürəti,  

layin konturundakı təzyiqi, layın ölçüsü və 

quruluşu və layda axan mayelərin fiziki xü-

susiyyətləri arasındakı əlaqəni öyrənməkdır. 

Məsaməli mühitin ən vacib xüsusiyyətlərin-

dən biri mühitin həcminin bütün torpağın 

həcminə nisbətidir və buna məsaməlik əm-

salı deyilir. Bundan əlavə, hər hansı bir fizi-

ki problemin riyazi olaraq ifadə edilməsi 

üçün, araşdırılan problemin əsasını ifadə 

(təsvir) edən əsas qanun məlum olmalıdır.  

Məsələnin həlli  2-ci növ Fredholm tip 

inteqral tənlik şəklinə gətirilir. 

 

 

UDC 517.95      

   

Аsаdоvа  О.H., Аliyev А.М., Tagiyev А.V. 

 

Study of one spectral problem  for 

telegraph equation 

  

ABSTRACT 

 

The problem under consideration in this 

case is based on a filtering law that 

expresses the idea that pressure loss is used 

to overcome barriers. As we know, 

underground hydrodynamics studies the 

laws of natural fluids - oil, water and gas 

flow in porous environments. The main 

objective of this science is to study the 

relationship between flow rate, pressure in 

the layout, layout size and structure, and the 

physical properties of fluids flowing in the 

ground. One of the most important features 

of a porous environment is the ratio of the 

volume of the environment to the size of the 

whole soil, which is called the coefficient of 

porosity. In addition, for the mathematical 

expression of any physical problem, the 

basic law that expresses the underlying 

problem must be known. The solution of the 

problem will be the form of the equation of 

the second type Fredholm type. 
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УДК 517.95 

ГАСЫМОВ Г.Р., РЗАЕВ Э. А. 

 

(БГУ) 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕШЕНИЯ 

ОДНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НА ДВИЖУЩЕМСЯ ТЕЛЕ  

В ПАКЕТЕ MAPLE 

 

В работе изучаются вероятност-

ные характеристики решения задачи 

теплопроводности на полуограниченном 

твердом теле (x>0), которое движется 

со скоростью     вдоль оси x при началь-

ной температуре u(x,0)=a+bx(a,b–const) 

а граничное условие задается в виде 

 (   )   ( )  где  ( )   стационарная 

случайная функция с нулевым математи-

ческим ожиданием и с известной коррел-

яционной функцией   ( )(       )   

плотность    внутренних тепловых ис-

точников является постоянной.   

Как известно ([1], [2]), дифференци-

альное уравнение изучаемой задачи име-

ет вид 

   (   )
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  (   )

  
  

  

 
                  ( ) 

 

здесь  K-коэффициент теплопроводности, 

a   – коэффициент температуро провод-

ности вещества из которого состоит 

твердое тело. Аналогичные исследования 

были проведены в работе [4] для уравне-

ния недвижущегося телеграфа со случай-

ными дефектами. 

Применением преобразования Лапласа 

относительно t к уравнению  (1)  при за-

данных условиях, получим следующую 

вспомогательную задачу 

 

   ̅(   )

   
 

 

 

  ̅(   )

  
  

 
 

 
 ̅(   )   

  

   
 

    

 
         ( ) 

 

 ̅(   )   ̅( )                       (3) 

где 

 

 ̅(   )     (   )  ∫      (   )  
 

 
,  

 ̅( )     ( )  ∫      ( )  
 

 
–(     ) 

 

преобразование Лапласа u(x, t)     ( )  со-

ответственно. 

Решение задачи (2), (3) находим в виде 
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Используя формулы из таблицы пре-

образований Лапласа ([1]) для изоб-

ражений 
    

(   )
  и 

    

 (   )
  (где q √  ⁄   

х>0,        ) а также формулу  

 

 {     (   )}   ̅(     ) (   )   (4) 
 

Получим 
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(обратное преобразование изображения  
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Обозначим 
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тогда 
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Используя формулу свёртки для 

преобразования Лапласа 
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получим 
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Из вышеупомянутой таблицы имеем 
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поэтому, согласно формуле (4), получим 
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На основе формул (5) и (6), имеем  
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         (   )  (  (   ))⁄     
после замены переменной интегрирова-

ния        ( √ (   ))⁄  получим 
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Так  как  для  нахождения корреляци-

онной функции результата применения 

линейного однородного оператора к слу-

чайной функции необходимо этот опера-

тор применить дважды к корреляционной 

функции исходной  случайной  функции,  

рассматривая сперва ее как функцию пер-

вого аргумента, а потом – как функцию 

второго ([3]), учитывая стационарность 

случайной функции  ( ), на основе (7) 

получим 
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Из формулы (8), в частности, при t1=t2=t,  

получим формулу для дисперсии    (   ) 
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Так как   (   ) является неслучай-

ной функцией, а математическое ожида-

ние случайной функции  ( ) равно нулю,  

имеем    (   )  (математическое ожида- 

ние решения задачи)   (   )  D[u(x,t)] 

(дисперсия решения задачи)     (   ). 

Ниже приводим программу в пакете 

Maple-2019 и полученные графики мате-
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матического ожидания (под идентифика-

тором eu) и дисперсии (под идентифика-

тором du) решения задачи при t=1  
x[0,5],             в частном случае, 

когда a-b=c=
   

 
           (коэффи-

циент температуропроводности меди),  

K=0,70 (            теплопроводнос-

ти меди) и K()=exp(–2). 
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Qasimov Q. R., Rzayev E. A. 

 

Hərəkətdə olan cisimdə bir  

istilikkeçirmə məsələsinin həllinin  

ehtimal xarakteristikalarinin maple 

paketində hesablanmasi 

 

ANNOTASİYA 

 

 İşdə x oxu boyunca v sürətilə hərəkət 

edən yarım-məhdud (x>0) bərk cisimdə 

istilikkeçirmə məsələsinin daxili istilik 

mənbələrinin F0 – sıxlığı sabit olduqda, 

 (   )       (         ) başlanğıc 

və  (   )   ( )(haradakı  ( ) sıfır riyazi 

gözləməsinə və məlum korelyasiya funksi-

yasına malik stasionar təsadüfi funksiyadır) 

sərhəd şərtlərini ödəyən həllinin ehtimal 

xarakteristikaları öyrənilir. Laplas inteqral 

çevirməsi vasitəsilə tapılan həllin riyazi 

gözləməsi və korelyasiya funksiyası hesab-

lanır, riyazi gözləmə və dispersiyanın qra-

fikləri v-nin müxtəlif və a,b,c,   - pa-

rametrlərinin konkret qiymətlərində misdən 

hazırlanmış cisim üçün Maple proqramlar 

paketində qurulur. 

Gasimov G. R., Rzayev E. A. 

 

Calculation of probabilistic 

characteristics of solution of one heat 

conduction problem on a moving body  

in a maple package 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, we study probabilistic 

characteristics of the solution of heat 

conduction in a semi-bounded solid x>0 that 

moves with speed v along the x- axis at the 

initial temperature  (   )       (    
     ), and the boundary condition on the 

plane x=0 has the form  (   )   ( ) where  

 ( ) – is a stationary random function with 

zero mathematical expectation and with a 

given correlation function; the density of 

internal heat sources    is constant. The 

solution of the problem is found using the 

Laplace integral transform method, the ma-

thematical expectation and the correlation 

function of the solution are calculated, and 

the graphs for the mathematical expectation 

and variance are plotted in the Maple 

package for a body made of copper that is 

constructed for specific values of parameters 

a,b,c,    and for various values of speed v. 
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УДК 539.3 

САЗАИРОВ А.Б. 

 

КРУЧЕНИЯ СОСТАВНОГО ПРИЗМАТИЧЕСКОГО БРУСА, 

 ИМЕЮЩЕГО НЕОДНОСВЯЗНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ 

 

Азербайджанский Архитектурно - Строительный  Университет 

 

        Аннотация. Для определение напря-

женного состояние при кручении призма-

тических брусьев, составленных из кусоч-

но-однородных материалов, при от-

сутствии объемных и боковых поверх-

ностных сил применялся метод функции 

комплексного переменного и конформных 

отображений. Известно, что определе-

ние напряженного состояния при круче-

нии указанного бруса сводится к отыска-

нию функций   ( ) (     ) регулярных 

соответственно в каждой однородной 

области    (     ) и удовлетворяющих 

некоторым граничным и контактным ус-

ловиям. Конце работы для определения 

неизвестных коэффициентов автором по-

лучена совокупность четырех бесконеч-

ных систем линейных алгебраических 

уравнения. 

      Введение. Рассмотрен неоднородный 

брус, ограниченный цилиндрической  

(призматической) поверхностью («боко-

вая поверхность») и двумя плоскостями 

(«основаниями»), нормальными к боковой 

поверхности. Неоднородность заключает-

ся в том что, призматической брус, по-

перечные сечения которого имеющий 

произвольный криволинейный контур, 

внутри содержит цилиндрический брус с 

несоосной полостью, который также име-

ет произвольный криволинейный контур. 

Также,  предполагается что, все боковые 

поверхности (внешние и внутренние) яв-

ляются параллельными (иначе не удовлет-

ворялись бы условия плоских сечений) и 

каждая  составная часть  считается  од-

нородной  и изотропной. 

      Поставленная в таком виде задача 

представляет значительные математичес-

кие трудности, если искать не только те-

оретическое решение, но и такое, которое 

поддавалось бы фактическому вычисле-

нию. 

      Действительно, редко бывает известно 

фактическое распределение напряжений 

на основаниях бруса; с большей или мень-

шей точностью бывают известны  глав-

ный вектор и главный момент этих напря-

жений; иными словами, бывает известна 

совокупность силы и пары сил, статичес-

ки эквивалентная совокупности усилий, 

приложенных к данному основанию. 

      С другой стороны, на основании прин-

ципа  Сен-Венана  если мы имеем дело с 

брусом, длина которого весьма  значи-

тельна по сравнению с размерами основа-

ний, мы должны заботиться только о том, 

чтобы главный вектор и главный момент 

усилий, приложенных к основаниям, име-

ли заданные значения; действительное  же 

распределение напряжений на основаниях 

практически не имеет влияния на части 

бруса, не находящиеся вблизи оснований. 

     Таким образом, появляется довольно 

широкий произвол в выборе решения. 

Этим произволом можно воспользоваться  

для упрощения задачи следующим обра-

зом: заранее частично задаться формой 

решения, оставляя его, однако, достаточ-

но общим для того, чтобы можно было 

получить на основаниях бруса совокуп-

ность напряжений, статически эквива-

лентных данным. 

     Ниже будет рассмотрено кручение 

составного призматического бруса, име-

ющего двусвязное  поперечное сечение.  

Разница со случаем однородного бруса 

проявляется только в граничных услови-

ях. 

      Д.И. Шерман [2] предложил метод эф-

фективного решения задач для двухсв-

язных областей определенного вида, этот  
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метод также применяется для составных 

брусьев. Он решил задачу кручения 

эллиптического цилиндра, армированного 

круговым стержнем из другого материала. 

Ю.А. Амензаде [3] решил задачу кручения 

бруса с квадратным сечением, армирован-

ного круговым стержнем.          

       Постановка задачи. Определение на-

пряженного состояние при кручении 

призматических брусьев, составленных из 

кусочно-однородных материалов, при от-

сутствии объемных и боковых поверх-

ностных сил удобно применять метод 

функции комплексного переменного и 

конформных отображений. 
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L2

L3

S2
, 2

S1
, 1

x

y

.

.

.

.

.

. . . . . .

e3

01,2
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Рис 1 

 

        Известно, что определение напряжен-

ного состояния при кручении указанного 

бруса сводится к отысканию функций 

  ( )(     )  регулярных соответствен-

но в каждой однородной области   (  

   ) и удовлетворяющих следующим 

граничным и контактным условиям [1]: 

 

  ( )    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅                      ( ) 
 

  ( )    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅                     ( ) 

 

  [  ( )    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]    [  ( )    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]   

 (     )  ̅                          (3) 

 

[  ( )    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]   

[  ( )    ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]                       (4) 

где   аффикс точки кривой   (     )  

  (     ̅̅ ̅̅ )   постоянные, одно из кото-

рых может быть фиксирована произволь-

но, а oстальные подлежат определению; 

    соответственно модули сдвига среды 

   (     )  
      Компоненты касательных напряжений 

в поперечных сечениях составного бруса 

определяются по формуле [1]: 

 

  
( )

     
( )

    
 

 
[  

( )
    

( )
 ]     (5) 

 

Здесь    крутящий момент,    жест-

кость при кручении и определяется по 

формуле: 

  ∑   
 
    (  

( )
    

( )
)       (6) 

 

где   
( )

  соответствующие полярные мо-

менты инерции площади сечений   (  

   ) . 

       При решении задачи кручения пред-

полагается, что полый призматический 

брус составлен из двух разных однород-

ных материалов, поперечное сечение ко-

торого состоит из двух областей         

(рис.1). 

       Область    является двусвязной: извне 

ограничена криволинейным контром      а 

изнутри окружностью     область     из-

вне ограничена окружностью     а изнут-

ри – криволинейным контуром       
         Решение задачи.  Регулярную 

функцию соответственно в областях 

   (     ) построим в виде суммы двух 

функций [4]:   

 

  ( )     ( )     ( )           (7) 

 

  ( )     ( )     ( )             (8) 

 

Где функция   ( ) регулярна внутри кон-

тура   , a   ( ) регулярна вне контура    

функция   ( ) регулярна внутри контура 

    a   ( ) регулярна вне контура     
      Функции конформного отображения 

области единичного  круга  на 

Внутреннюю область квадрата L1 осу-

ществляются, как известно рядом [5]: 
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    (  )      ∑      
     

          (9) 

 

      Ясно, что функция   ( )    
 (  ) ре-

гулярна внутри     и равно нулю на беско-

нечности: она представима в виде своего 

ряда Тейлора внутри той же окружности 

     

  ( )    
 (  )   ∑    

( ) 
     

       (10) 

 

Функцию   ( )  регулярную вне L2   пред-

ставим в виде следующего бесконечного 

ряда:  

  ( )   ∑   
( )

(
  

 
)
 

 
            (11) 

или                                    

     ( )   ∑   
( )

(
  

  
)
 

(
  

  
)
 

 
        (12) 

 

При помощи (9), перейдя от переменной 

   к     для функции   (  )    
 (  ) бу-

дем иметь: 

 

  (  )    
 (  )   

 ∑   
( )  

  
 

 
      ∑   

( )
  

  
            (13) 

 

где 

 

  
( )

  ∑   
 
       

 

(  )
(

  

  
)
 

  
( )

     и     

  
( )

  ∑     

 

(  ) 
   ( ) (

  

  
)
 

  
( )

    (14) 

 

где       при            , при    . 

 ( )  
    

  
       здесь принимает такое 

значение из 0,1,2,3…10  что      без 

остатка делилось на 11. 

Здесь   
(  )

  найдены и  имеют сле-

дующие значения: 

 

  
(  )

        
(  )

  

               
(  )

      

  
(  )

                 
(  )

       

   
(  )

                 
(  )

        

  
(  )

                   
(  )

      

  
(  )

            и т.д. 

 

      Принимая во внимание (7), (10) и (13),  

граничное значение функции   ( ) на    

преобразуется к виду 

 

  (  )    
 (  )  

( )
   

( )
  

 ∑   
( )

  
 

 

   

 ∑   
( )  

  
 

 

   

  

 ∑   
( ) 

     
                  (15) 

 

а также при помощи (9), перейдя от пере-

менной    к    , будем иметь 

 

    ̅    
      

   (  
  

 

  
 )   

  
   (  

  
 

  
 )    

   (  
   

 

  
  )    (16) 

 

     
    

    
    

 ; 

                    
              

       . 

 

        Таким образом, граничные условия 

на    с учетом  (15) и (16) принимают сле-

дующий вид: 

 

   
( )

    
( )

  

 ∑(  
( )

   
( )

   
( )

)  

 

   

 

 (  
  

 

  
 )    

      
     

 (  
  

 

  
 )    

   (  
  

 

  
 )   

   
   (  

   
 

  
  )                  (17) 

 

     Сравнивая коэффициенты при одина-

ковых степенях      придем к следующей 

бесконечной системе линейных алгебра-

ических уравнений: 

 

  
( )

   
( )

   
( )

   
     

( )
  

   
( )

    
( )

   
     

(  )
          (18) 

 

Для свободного члена получим: 
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( )

    
( )

   
               (19) 

 

       В области      упомянутый квадрат   , 

без заметного ущерба заменим квадратом 

с закругленными вершинами при помощи 

функции 

        (   
  

  
 )  

     
 

 
       

   

 
                 (20) 

 

Отображающей контур    в плоскости   , 

на единичную окружность    . 

     Функции f1(z) и f2(z)   
 (  ) предста-

вим в виде  

 

     ( )   ∑   
( ) 

   (
 

  
)
 

, 

   ( )   ∑   
( ) 

   
 

  
              (21) 

 

      Окончательным образом, выражение  

функции   ( ) на     будет: 

 

  (  )    
 (  )    

( )
 ∑   

( )

 

   

  
   

 ∑   
( )  

  
 

 
    ∑   

( )  

  
 

 
                 (22) 

где  

  
( )

 ∑   
( ) 

       

   

   

   

  ; 

   
( )

 ∑   
( )

  

   

  

  
    

 

  

   

       (23) 

 

С учетом (20) для     ̅  имеем 

 

    ̅    
   (  

  
 

  
 )          

 (  
  

 

  
 )      (   

 

  
)   

   
 (    

 )    
          (24) 

 

       Подставляя выражение для функции 

  (  )    
 (  ) из (22) в граничные усло-

вия на    , с учетом (24), получим: 

 

  
( )

   
( )

   
( )

   
     

( )
  

         
( )

       
( )

          (25) 

 

а для постоянных    имеем,  

 

      (  
( )

   
( )

)    
 (    

 )    
  . 

 

     Выражение    через   представим в 

виде следующего ряда, 

 

   (
 

  
)∑   (

 

  
)
  

 
          (26) 

 

Придадим функции (10) следующий вид, 

  

  ( )    
( )

+∑   
( ) 

   (
 

  
)
 

     (27) 

где  

  
( )

 ∑   
( )

    

 

( ) 
   ( ) (

  

 
)
 

. 

 

      Таким образом    ( ) на    преобразу-

ется к виду 

  (  )    
( )

 ∑   
( )

 

   

(
  
  

)
 

  

 ∑   
( ) 

   (
  

  
)
 

                (28) 

 

Далее, представляя    через  переменную 
(    ) в виде, 

 

   (
    

  
)∑   

 
   (

  

    
)
  

    

 

Для функции  ( ) будем иметь,  

 

   ( )  ∑   
( ) 

   (
  

    
)
 

          (29) 

 

 

где   
( )

 ∑   
( ) 

   ( )     

 

(  )
,  здесь коэф-

фициенты    найдены и имееют следую-

щие значения: q0=1, q1=–m3, q2     
   

q3=     
   q3      

            
   и т.д. 

        Функцию   ( ) на     преобразуем к 

виду: 

  ( )    
( )

 ∑   
( )

 

   

(
  
  

)
 

  

 ∑   
( )

(
  

  
)
 

 
                    (30) 
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        Принимая во внимание, что на    ,  

    ̅    
  и подставляя значения функции 

  (  ) и   (  ) из (28) и (30), в контакт-

ные условия (3) и (4), после сравнения 

коэффициентов при одинаковых степенях 

(
  

  
) имеем: 

 
  

  
[  

( )
   

( )
]    

( )
   

( )
      (31) 

 

  
( )

   
( )

   
( )

   
( )

         (  ) 

 

 Для свободных членов, будем иметь,  

 
  

  
   

( )
    

( )
  (

  

  
  )  

  . 

 

      Таким образом, для определения неиз-

вестных коэффициентов   
( )

    
( )

   
( )

 и 

  
( )

 нами получена совокупность четырех 

бесконечных систем линейных алгебраи-

ческих уравнения (18), (25), (31) и (32). 

      Выводы. При заданных 
  

  
 и относи-

тельных размерах сечения из каждой сис-

темы  (18), (25), (31) и (32)  выделяются  

по  несколько  первых уравнений и сов-

местно решая их, определяются неизвест-

ные коэффициенты   
( )

     
( )

    
( )

 и 

  
( )

 (     ̅̅ ̅̅ ̅), где  - число удержанных 

из каждой системы уравнений; выбор 

этого числа зависит от требуемой точ-

ности решения. 
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В статье рассмотрены вопросы осо-

бенностей методы контроля качества 

продукции на предприятии. 

Установлено, что отклонение качес-

тва продукции от требований указанных 

в сопровождающей ее документации счи-

тается дефектом или браком. Дефект-

ная продукция, которая после исправления 

может быть использована как годная, 

называется исправимым браком. Такая 

продукция после исправления или переоб-

работки относится к категориям годнос-

ти и в дальнейшем может быть исполь-

зовано в производстве. 

На предприятиях контрольные опера-

ции выполняются представителями мно-

гих служб, цехов, отделов. Так, контроль 

за правильным использованием стандар-

тов, технических условий, руководящих 

материалов и другой нормативно-техни-

ческой документации в процессе подго-

товки производства осуществляет служ-

ба норма контроля. Кроме того, качество 

технической документации контролиру-

ется непосредственными исполнителями 

и руководителями всех уровней в отделах 

главного конструктора, главного техно-

лога, главного металлурга и в других 

службах завода. Контроль качества в 

процессе изготовления продукции осущес-

твляют отдел технического контроля, а 

также исполнители и руководители про-

изводственных подразделений. 

Автоматизированный контроль ка-

чества продукции имеет своей целью по-

вышение быстродействия и точности из-

мерительных операций, сокращение вре-

мени на обработку и оценку результатов 

измерений, а также повышение объек-

тивности контрольных операций. 

При пассивном контроле продукции 

 либо по операционно, либо комплексно 

автоматизация контрольных операций 

производится, как правило, с помощью 

универсальных средств многофункцио-

нального действия либо с применением 

специализированных приборов, устрой-

ств, стендов и т. д. 

Ключевое слова: дефектная продук-

ция, техническая условия, нормативно-

технической документации, контроль 

качества, технический контроль.  

На всех этапах создания продукции, а 

также при ее эксплуатации необходимым 

элементом управления качества является 

контроль. Контроль не только необходим 

для достоверной оценки результатов 

деятельности предприятий и его подраз-

делений, но также служит основным ин-

формативным источником, используе-

мым для принятия решений о необходи-

мости и степени корректировки системы 

управления качеством продукции. 

Совершенствование форм контроля 

определяет достоверность и своевремен-

ность получаемой информации. Органи-

зационные формы и технические сред-

ства контроля качества продукции чрез-

вычайно разнообразны, и основной зада-

чей современного контроля следует счи-

тать предупреждение появления брако-

ванной продукции [1-4]. 

Важно создать такую систему кон-

троля качества на этих этапах жизнен-

ного цикла изделия, чтобы не допускать 

появления дефектной, недоброкачествен-

ной продукции, а также обеспечить ста-

бильность показателей качества продук-

ции. 

Сущность всякого контроля можно 

свести к получению информации о фак-

тическом состоянии некоторого объекта, 
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его признаках и показателях; сопоставле-

нию первичной информации с ранее уста-

новленными требованиями и нормами, 

т.е. определению соответствия или несо-

ответствия фактических данных ожидае-

мым. 

Традиционно выделяют две группы 

методов контроля: технический и автома-

тизированный. 

Большое значение для улучшения ка-

чества продукции имеет правильная орга-

низация технического контроля на пред-

приятии. 

Под техническим контролем понима-

ется проверка соблюдения требований, 

предъявляемых к качеству продукции на 

всех стадиях ее изготовления, и наличие 

производственных условий, обеспечива-

ющих требуемое качество. 

Технический контроль включает: 

– контроль качества материалов и полу-

фабрикатов, поступающих на предпри-

ятие от поставщиков; 

– контроль качества продукции, предуп-

реждение, выявление и учет брака; 

– установление причин брака и разра-

ботку мероприятий по их устранению; 

– разработку и осуществление меропри-

ятий по улучшению качества  

– продукции; 

– контроль орудий труда (оборудования 

и технологического оснащения). 

Основными принципами рациональ-

ной организации технического контроля 

на машиностроительных предприятиях 

являются: 

– профилактичность - предупреждение 

возникновения брака. Обеспечивается 

правильным выбором соответствую-

щих видов и объектов технического 

контроля; 

– точность и объективность определе-

ния качества продукции. Обеспечива-

ется соответствием ТУ, используемых 

измерительных инструментов и при-

боров, квалификацией персонала, осу-

ществляющего контроль, выбором ви-

дов контроля; 

– максимальное привлечение к кон-

тролю качества изготовителей про-

дукции. Повышает ответственность 

исполнителей, снижает затраты на 

контрольные операции. 

Система контроля представляет со-

бой совокупность средств контроля, ме-

тодов выполнения контрольных операций 

и исполнителей, взаимодействующих с 

объектом контроля по правилам, установ-

ленным документацией. 

На предприятиях контрольные опера-

ции выполняются представителями мно-

гих служб, цехов, отделов. Так, контроль 

за правильным использованием стандар-

тов, технических условий, руководящих 

материалов и другой нормативно-техни-

ческой документации в процессе подго-

товки производства осуществляет служба 

нормоконтроля. Кроме того, качество 

технической документации контролиру-

ется непосредственными исполнителями 

и руководителями всех уровней в отделах 

главного конструктора, главного техно-

лога, главного металлурга и в других 

службах завода. 

Контроль качества в процессе изго-

товления продукции осуществляют отдел 

технического контроля (ОТК), а также 

исполнители и руководители производст-

венных подразделений. 

Автоматизированный контроль ка-

чества продукции имеет своей целью по-

вышение быстродействия и точности из-

мерительных операций, сокращение вре-

мени на обработку и оценку результатов 

измерений, а также повышение объектив-

ности контрольных операций. 

При пассивном контроле продукции 

либо пооперационно, либо комплексно 

автоматизация контрольных операций 

производится, как правило, с помощью 

универсальных средств многофункцио-

нального действия либо с применением 

специализированных приборов, устрой-

ств, стендов и т. д. 

Активный контроль в автоматизиро-

ванных решениях применяют, как прави-

ло, во время выполнения технологичес-

ких операций или во всем процессе. При 

этом методы контроля деталей делят на 

прямые и косвенные. 
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При прямом методе, например, кон-

тролируют непосредственно размер обра-

батываемой детали, при косвенном - опре-

деляют параметры, косвенно связанные с 

основным параметром детали, например, 

положение обрабатываемой поверхности 

относительно контрольной базы или ве-

личину перемещения суппорта станка, не-

сущего режущий инструмент. 

Устройства прямого метода обеспе-

чивают более высокую точность кон-

троля, так как имеется возможность ус-

транить многие составляющие погреш-

ности контроля. 

Преимущество косвенного метода - 

размещение контрольного устройства вне 

рабочей зоны станка и более простая 

конфигурация измерительной схемы, а 

также возможность использовать стан-

дартизованные или типовые отсчетные 

устройства. 

Для качественного выполнения задач 

технического контроля необходимо пра-

вильно определить вид контроля на той 

или иной стадии производственного про-

цесса изготовления изделия: 

1. Контроль технологического про-

цесса заключается в контроле режимов, 

характеристик, параметров технологичес-

кого процесса. По своей сути, он является 

частным случаем производственного кон-

троля. 

2. Контроль проектирования - это 

контроль конструкторской и технологи-

ческой документации с целью определе-

ния соответствия разрабатываемой про-

дукции техническому заданию и необхо-

димому техническому уровню и качеству. 

Контроль проектирования включает также 

проверку внедрения и соблюдения стан-

дартов, соответствие разрабатываемой 

продукции требованиям безопасности и 

санитарно-гигиеническим нормам, воз-

можности сокращения номенклатуры и 

типоразмеров составных частей, дальней-

шей унификации и уменьшения количес-

тва применяемых марок и сортаментов 

материалов, а также правильность офор-

мления конструкторской документации. 

Такая проверка осуществляется службами  

нормa контроля. 

3. Производственный контроль-кон-

троль качества, осуществляемый при из-

готовлении продукции службой техни-

ческого контроля. Он заключается в кон-

троле производственного процесса и его 

результатов. Производственный контроль 

охватывает вспомогательные, подготови-

тельные и технологические операции и 

должен быть организован таким образом, 

чтобы снизить брак в производстве, 

уменьшив объем доработок, потерь и от-

ходов. 

4. Эксплуатационный контроль осу-

ществляется, как правило, в условиях 

эксплуатации, после сдачи продукции 

потребителю. Насколько бы тщательно 

ни проводился контроль продукции в 

производственных условиях, практически 

невозможно учесть и воспроизвести все 

многообразие внешних воздействий, ус-

ловий и режимов работы, встречающихся 

в реальных эксплуатационных условиях. 

Поэтому эксплуатационный контроль, 

проводимый путем наблюдения и сбора 

информации о надежности и других свой-

ствах продукции, позволяет определить 

наиболее слабые места продукции, вы-

явить основные виды разрушений и при-

чины их возникновения, получить факти-

ческие данные о показателях надежности, 

в частности ремонтопригодности. 

5. Входной контроль заключается в 

контроле продукции поставщика, посту-

пающей к потребителю (заказчику) и 

предназначенной для использования при 

изготовлении, ремонте и эксплуатации 

продукции. Он осуществляется при кон-

троле материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, поступающих 

на предприятие. 

6. Операционный контроль состоит в 

контроле продукции или процесса во 

время выполнения или после завершения 

определенной операции. Он проводится 

на основе предварительно разработанной 

схемы, с указанием технологических опе-

раций, во время или после которых сле-

дует операция технического контроля. 

7. Приемочный контроль - это кон 
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троль готовой продукции, по резуль-

татам которого принимается решение 

о ее пригодности к поставке и ис-

пользованию. Он является важным 

заключительным этапом всего про-

цесса изготовления продукции. 

В зависимости от полноты охвата 

контролем может быть предусмотрен 

сплошной или выборочный контроль. 

1. Сплошной контроль - контроль, 

при котором решение о качестве продук-

ции принимается по результатам провер-

ки каждой единицы продукции. Такой 

контроль должен исключать возможность 

попадания к потребителю дефектной про-

дукции. 

2. Эффективный выборочный кон-

троль можно организовать только на ос-

новании методов математической статис-

тики, принимая во внимание как статис-

тическую, так и практическую (технико-

экономическую) стороны, поскольку его 

применение не всегда можно считать це-

лесообразным. 

3.  Летучий контроль является разно-

видностью предупредительного контроля, 

в ходе которого контролер, или контроль-

ный мастер Бюро технического контроля 

(БТК), периодически обходит закреплен-

ные за ним рабочие места. При этом осу-

ществляется выборочный контроль ка-

чества изготовленных рабочими деталей и 

проверяется соблюдение технологических 

процессов и дисциплины. 

4. Разрушающий контроль примен-

яют для получения показателей качества 

материалов (образцов и заготовок), дета-

лей, узлов и машин в целом. Например, 

оценка механических свойств материалов 

проводится путем растяжения и сжатия, 

изгиба и кручения, воздействием корро-

зионной среды и др. 

5. Неразрушающий контроль осущес-

твляется такими методами, которые не 

оказывают влияния на работоспособность 

изделия. Поэтому после проведения не-

разрушающего контроля изделие остается 

полностью пригодным к эксплуатации. 

6. По степени использования измери-

тельных средств и средств вычислитель-

ной и организационной техники выделяют 

измерительный контроль, характеризую-

щийся процессами измерения параметров 

качества изделия на всех стадиях его 

жизненного цикла. 

7. В тех случаях, когда нет необходи-

мости в получении точных значений па-

раметров качества продукции, а требуется 

провести ее идентификацию и дать коли-

чественную оценку численности (объем 

продукции, ее количество, вид, форма и 

т.д.), применяют регистрационный кон-

троль. Эта форма контроля наиболее эф-

фективно используется при контроле до-

кументации в управлении производством. 

8. Контроль по контрольному образ-

цу требует, как правило, эталонирования 

продукции и использует сравнительный 

метод контроля изделия с эталонным 

(контрольным) образцом. 

9. Органолептический контроль под-

разумевает ощупывание, осматривание и 

описание внешнего вида изделия с по-

мощью средств обоняния, осязания, зре-

ния человека. Он очень тесно связан с ви-

зуальным контролем — контролем внеш-

него вида изделия и, как правило, они 

применяются совместно. 

10.Технический контроль предусмат-

ривает применение технических ручных, 

механизированных и автоматизированных 

средств в контрольных процедурах. 

11.Особое место среди использован-

ных на предприятии методов техническо-

го контроля отводится инспекционному 

контролю. Он осуществляется специально 

уполномоченными представителями с 

целью проверки эффективности ранее вы-

полненного контроля. 

Испытания - это экспериментальное 

определение количественных и качест-

венных характеристик свойств объекта 

испытаний в результате воздействия на 

него предельных нагрузок и возмущаю-

щих отклонений внешней среды. Испыта- 

ния могут производиться путем измере-

ний, анализов, диагностирования, регис-

трации определенных событий и т.п. При 

испытаниях полученные характеристики 

объектов могут оцениваться, если целью 
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испытаний является получение количест-

венных или качественных оценок, и кон-

тролироваться, если задачей испытаний 

является установление соответствия ха-

рактеристик объекта заданным требова-

ниям. Многие виды испытаний на пред-

приятиях, как показывает практика, явля-

ются контрольными: приемно-сдаточные, 

периодические, инспекционные, квали-

фикационные и т. п. 

Объектами испытаний могут быть 

материалы, детали, узлы машин, машины 

и технические системы, включающие 

множество машин и приборов. Широко 

распространены испытания отдельных 

частей машин, в частности, испытания 

редукторов и коробок передач на долго-

вечность, а также деталей машин-валов 

на изгиб, подшипников на изнашивание. 

Методом испытаний называют сово-

купность правил применения определен-

ных принципов осуществления испыта-

ний. 

На многие виды испытаний сущест-

вуют стандарты, устанавливающие усло-

вия испытаний, режимы, форму и разме-

ры образцов, перечень регистрируемых 

параметров, правила, устанавливающие 

объем выборки, порядок проведения ис-

пытаний и критерии их прекращения. 

Анализ брака. Продукция, соответст-

вующая чертежам, ТУ или стандартам, 

признается годной, или качественной. 

Продукция, имеющая отступления от пе-

речисленных документов, считается де-

фектной, или браком. Дефектная продук-

ция, которая после исправления может 

быть использована как годная, называет-

ся исправимым браком. Продукция, исп-

равление которой технически невозмож-

но или экономически нецелесообразно, 

называется неисправимым или полным 

браком. 

По месту обнаружения брак подраз-

деляется на внутренний, обнаруженный 

внутри предприятия на различных ста-

диях производствен-ного процесса, и 

внешний, обнаруженный у потребителя 

продукции в процессе монтажа или экс-

плуатации. Брак классифицируется также 

по признакам, причинам и виновникам. 

Под признаком брака понимается 

содержание дефекта. Под причинами 

брака понимаются недостатки или 

ошибки, возникающие в ходе производ-

ственного процесса. Виновником брака 

может быть лицо, работающее на 

предприятии, или внешняя организация. 
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Müəssisələrdə məhsullarin 

 keyfiyyətinə nəzarət metodlari 

 

ANNOTASİYA 

 

Məqalədə müəssisələrində məhsulların 

keyfiyyətinə nəzarət metodları kimi məsələ-

lərə baxılmışdır. 

Müəyyən olunmuşdur ki, məhsulun 

keyfiyyət göstəriciləri onu müşayət edən sə-

nədlərdə verilmiş tələblərdən kənara çıxması 

qusurlu yaxud zay olduğunu bildirir. Qüsur-

lu məhsul təkrar emaldan yaxud düzəlişdən 

sonra yararliliq koteqoriyasına aid edilərək  

istifadə oluna bilər. Müəssisələrdə nəzarət 

əməliyyatları müxtəlif xidmətlərin, sexlərin 

və şöbələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə 

yerinə yetirilir. Beləki, istehsalatın hazırlan-

ma prosesində standartlardan, texniki şərt-

lərdən, rəhbəredici materiallardan və digət 

normativ texniki sənədlərdən düzgün istifa-

də olunmasına nəzarəti norma nəzarət xid-

məti yerinə yetirir.   Bundan başqa,  texniki 
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sənədləşmənin keyfiyyətinə nəzarəti zavo-

dun bilavasitə icraçıları və baş konstruktor, 

baş texnoloq, baş metalurq və digər xidmət-

lərinin, şöbələrin butun səviyyələrdə rəhbər-

likləri nəzarət edirlər. Məhsulun hazırlanma-

sı prosesində keyfiyyətə nəzarəti texniki nə-

zarət şöbəsi və həmçinin istehsalat bölmələ-

rinin icraçıları və rəhbərləri yerinə yetirirlər.  

Məhsulun keyfiyyətinə avtomatlaşdırıl-

mış nəzarətin ölçmə əməliyyatlarının dəqiq-

liyinin və sürətinin yüksəldilməsində, emala 

və ölçmələrin nəticələrinin qiymətləndiril-

məsinə sərf olunan vaxtın ixtisara salınması 

və həmçinin nəzarət əməliyyatlarının ob-

yektivliyinin yüksəldilməsində özunun məq-

sədi vardır. Həm əməliyyatlar üzrə, həm də 

nəzarət əməliyyatlarının kompleks avtomat-

laşdırılması məhsula pssiv nəzatət zamanı 

bir qayda olaraq çoxfunksiyalı təsirə malik 

olan universal vasitələrin yaxud xüsusiləş-

dirilmiş cehazların, qurğuların, stendlərin və 

s. koməyi ilə aparılır.  

Açar sözlər: qüsurlu məhsul, texniki 

şərt, normativ texnuki sənədlər, keyfiyyətə 

nəzarət, texniki nəzarət  
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Product quality control  

methods at the enterprise 

 

ABSTRACT 

 

The article considers the features of the 

methods of product quality control in the 

enterprise. 

It is established that the deviation of 

product quality from the requirements speci-

fied in the documentation accompanying it 

is considered a defect or defect. Defective 

products, which after correction can be used 

as suitable, are called recoverable defects. 

Such products, after correction or proces-

sing, are classified as expiration dates and 

can be further used in production. 

At enterprises, control operations are 

carried out by representatives of many servi-

ces, workshops, departments. So, the control 

over the correct use of standards, technical 

conditions, guidance materials and other 

normative and technical documentation in 

the process of preparing the production is 

carried out by the control norm service. In 

addition, the quality of technical documenta-

tion is monitored by direct executors and 

managers of all levels in the departments of 

the chief designer, chief technologist, chief 

metallurgist and in other services of the 

plant. Quality control in the manufacturing 

process is carried out by the technical con-

trol department, as well as performers and 

heads of production units. 

Automated product quality control is 

aimed at increasing the speed and accuracy 

of measuring operations, reducing the time 

for processing and evaluating measurement 

results, as well as increasing the objectivity 

of control operations. 

With passive control of products, either 

by operational or complex automation of 

control operations is carried out, as a rule, 

using universal means of multifunctional 

action or using specialized instruments, 

devices, stands, etc. 

Key words: defective products, tech-

nical conditions, regulatory and technical 

documentation, quality control, technical 

control. 
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GEOMETRİCAL NONLİNEAR VİBRATİON OF FUNCTIONALLY-GRADED 

LONGITUDINALLY STRENGTHENED, FLOWING FLUİD-CONTACTİNG 

CYLİNDRİCAL SHELL 

 

Abstract. İn the present paper we study 

geometrical nonlinear vibrations of a mo-

ving fluid - contacting functionally - graded 

cylindrical shell. Using the Hamilton-Ostro-

gradsky variational principle, the finding of 

vibration frequencies of the considered sys-

tem is reduced to the solution of the system 

of differential equations and is realized by 

the numerical method. 

Keywords: functionally-graded mate-

rial, cylindrical shell, geometrical nonlinear 

vibration, Ostrogradsky-Hamilton action. 

I. Introduction. Functionally-graded 

materialsare widely used in manufacturing 

numerous objects, in particular aerocosmic 

objects. The objects made of these materi-

alsa re used in contact with high temperature 

media. Therefore, application of these cons-

tructions with regard to liquid medium is of 

great importance. Sometimes, it is necessary 

to strengthen the mentioned constructions. 

The problem of vibrations and stability of 

shells made of functionally-graded materials 

ignoring the influence of liquid medium fo-

und their solutions in the papers [1-6]. The 

paper [7] deals with geometrical nonlinear 

vibrations of a rectangular plate made of 

functionally-graded material. The paper [10] 

was devoted to study of linear vibrations of 

a functionally-gradient shell. 

II. Problem statement. Let us consi-

der a fluid-contacting cylindrical shell made 

of mixture of ceramics and metal. As in the 

paper [10] it is assumed that the fraction of 

ceramic material in the total volume changes 

by the law 

   (
    

  
)
 

.                      (1)  

 

Here   is the shell’s thickness,  is the 

power index of the fraction of the ceramical 

material in the volume and 0k. If   , 

the structure of the shell consists only of 

ceramics, if   , will consist of metal. We 

will assume that mechanical characteristics 

of materials (the Young modulus, density, 

etc.) change by the following law [4, 5]:  

 

          
            

     
  , 

 

here, the coefficients                are 

specifically defined for each material. The 

values of these coefficients for some mate-

rials were given in the papers [1, 4, 5]. The 

mechanical properties of the mixture consis-

ting of two parts are determined by the fol-

lowing formula:  

 

       (           )  

 (
 

 
 

 

 
)
 

          (2) 

 

By formula (2) we can calculate the elas-

ticity modulus   of the mixture, the Poisson 

ratio  and density  . Here Pc(T) and Pm(T) 

are the characteristics of ceramics and metal.  

The system of motion equations of me-

dium-contacting composite cylindrical shell 

is found from the stationarity condition of 

Hamilton-Ostrogradsky action: 

 

0W .(3) 
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Here 
''

'

t

t

LdtW is Hamilton’s action,  

L=K–П is the Lagrange function,    and     

are the given any moments of time. 

The potential and kinetic energies of the 

system are as follows: 
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In expressions (4)  
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Cutting forces Qx and Qy  are determined 

from the expressions      
       ,  

     
       . The coefficient  

 is called 

the reguralizing coefficient. In the calculati-

on process we accept   
  

 

 
.    is the in-

verse sign work done by pressure force  on 

the shell in displacement  of the shell. 

Pressure force  is determined from the 

motion equation of ideal fluid moving with 

velocity  : 
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İn shell-fluid contact, in radial direction 

the equality of velocity and pressure is 

satisfied:          
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Rrz pq


 .     (7) 

 

Look for the ~ -potetial of perturbations 

in the form: 

 

    tkxnrftr  sinsincos,,,~
1  .   (8) 

 

Here    are wave numbers in the direc-

tion of coordinate axes,   is an unknown 

frequency,     is an unknown function. 

Using expressions (6), (7) and (8), we get: 
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Here  
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In expression (10)
0
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  22
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22 1  MR   ,   22
1

22
1 1    MR , nJ  is 

the first kind   thorder Bessel function, 

  
 is its derivative with respect to variable  ,

nI  is the   th order madified Bessel functi-

on,   
 is its derivative with respect to variab-

le , 0a  is the rate of sound propagation in 

fluid.  

Let us write total energy of a construction 

consisting of longitudinal ribs made of 

homogeneous metal [12]: 
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Here iE
~

is modulus of elasticity of longi-

tudinal ribs; iF  are the square of cross secti-

ons of longitudinal ribs; Jyi, Jkpi 
are the iner-

tia moments of longitudinal ribs; iG
~

shear 

elasticity modulesof longitudinal ribs; ui, i ,  

iw  are displacements of the points of longi-

tudinal ribs; ik  is the amount of longitudinal 

ribs.  

It is assumed that the rigid contact condi-

tions between the sheell and ribs are satis-

fied 

     iiii yxhyxuxu ,, 1  
     iiii yxhyxx ,, 2  , 

       iiii yxxyxwxw ,,, 1  , 

    1
2 5,0;, iiikpi Hhhyxx 

       
(12)   

  

Here 1
iH  is the distance of the axis of the 

i -th bar from the surface of cylindrical shell, 

kpii  ,  are turing and rotationa; angles of 

cross sections of the bar and are defined by 

the displacements of the shell as follows:  

 

   
iyy

ikpi
Ry

w
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 ,2 . 

 

We will accept that the cylindrical shell 

was hingely supported, i.e. in the sections 

    and    the following conditions 

are satisfied: 

 

   ,                 (11) 
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Here      is the force and moment 

acting on cross section of the cylindrical 

shell. 

Using the stationarity condition of Ostro-

godsky-Hamilton action, if we realize the 

variation process in the equality 0W and 

take into account arbitrariness and indepen-

dence of variations ,u ,v w , we get a fre-

quency equation of a cylindrical shell dyna-

mically contacting with fluid.  

Thus, the solution of problem of geomet-

rical nonlinear vibrations of a cylindrical 

shell dynamically contacting with fluid is re-

duced to integration of total energy of a 

construction consisting of a cylindrical shell 

with fluid-filled inner domain. 

III. Problem solution.We look for dis-

placements of the shell as follows: 
 

 0u u t cos cosn ,   
   nt sinsin0  

   ntww cossin0 .            (12) 

 

Here 000 ,, wu   are unknown functions, , 

  are generator and wave number of the 

cylindrical shell in peripheral direction, 

   
 

 
. 

Allowing for (13), (11), (4) substituting 

expressions (12) in (3), from the stationarity 

condition of Hamilton-Ostrogradsky action, 

with respect to the unknown functions 0u ,

0 0,w  we get the system of second order 

differential equations. As the system is of 

bulky form, we don’t cite it here. İf we look 

for the solution of this system in a first ap-

proximation in the form tuu sin10  , 

t sin10  , tww sin10  , we find the de-

pendence between the sought-for frequency 

  and 111 ,, wu  . By means of this dependen-

ce we can construct the skeleton curve. In 

calculations for the parameters the following 

estimations [7] were taken:  

 

;3,0;70380/  cmcm EE   

;115,0/;3800/2707/ 0   cm  
 

sanma /13500   
9 2

iE 6,67 10 N / m ;   
 

0,3; 1;   in 8; h 1,39mm;   
 

1iF
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2 Rh

  
 

 

yi 6

3

I
0,8289 10 ;

2 R h

  h 0,45mm;
 

kpi 6

3

I
0,5305 10 ;

2 R h

 
 

 
4

ziJ 5,1mm ; L 800mm  . 

 

The dependence of the ratio of frequency 

of nonlinear vibrations on the curvature of 

the shell is depicted in figure 1.  

 

 
 

Figure 1. dependence of frequencies  

of nonlinear vibrations of the system  

on shell’s curvature. 

 

The dependence of linear frequency para-

meter ccx Eh /
 
on the power index 

k of fraction of the ceramic material in the 

volume was given in figure 2. As is seen 

from figure 1, as the shell’s curvature incre 



Engineering mechanics № 1   2020 

Scientific and technical journal 

 

102 
 

 
 

Figure 2. Dependence of frequencies 

 of linear vibrations of the system  

on power index 

 

ases, the frequencies of nonlinear vibrations 

also increase. As the power index k of the 

fraction of ceramic material in the volume 

increases, as is seen from figure 2, the 

frequency of linear vibrations decreases. 

İn both graphs, curve 1 corresponds to ac-

count of influence of fluid on vibration pro-

cess, curve 2 to no fluid cases. As is seen, 

account of the influence of fluid reduces to 

decrease of frequencies of natural vibrations 

of the system. Calculations show that natural 

vibrations of the system increase according 

to the increase of the number of longitudinal 

ribs.  
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FREE VIBRATIONS OF A CONICAL SHELL WITH SPRING  

ASSOCIATED MASS AND STIFFENED IN MEDIUM 

 

We consider a circular, closed, trunca-

ted, medium-contacting, constant thickness, 

medium-contacting conical shell stiffened 

with longitudinal and lateral ribs supported 

with associated mass connected with the 

shell in diametrically opposite points by me-

ans of two springs of the same rigidity. The 

problem of definition of natural frequencies 

of vibrations of such a shell is solved in lea-

ner statement by the energy method. Discre-

te allocation of stiffening longitudinal and 

lateral ribs was taken into account.  

Keywords: conical shell, vibrations, 

medium, energy method, Winkler model.  

Conical shells are widely used in aero-

nautical engineering and machine building. 

One of the first works on studying stability 

of conical shells was the paper of Kh.M. 

Mushtari [1], and free vibrations of a conical 

cone with spring associated mass [11]. The 

paper [2] consideres free vibrations of a lon-

gitudinally stiffened, the paper [3, 12] a late-

rally stiffened conical shell with spring asso-

ciated mass in medium. Mathematical model 

of deformation of stiffened orthotropic shel-

ls of general type was represented in [ ] . 

The paper [ ] was devoted to constructing 

mathematical model of deformation of coni-

cal shell constructions based on total energy 

functional, deformation with regard to ortho-

tropy of the material, geometrical nonlinea-

rity and lateral shifts.   

     The problem of determination of natural 

frequencies of vibrations of such a shell is 

solved in linear statement by the energy 

method. Discrete allocation of stiffening 

longitudinal and lateral ribs is taken into ac-

count.  

       Problem statement. Such a system of 

coordinates was adopted: variable radius r 

and dihedral angle   between diametrical 

planes. 

    Potential energy of the shell is calculated 

by means of the following expression [10]:   
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  is an elasticity modulus;   is shell thic-

kness;   is a Poisson ratio;   ,    are radii of 

the great and small base of the shell;   is an 

angle between the shell’s generatrix and 

axis;        are the components of displace 
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ment vector of the points of shell’s median 

surface along the generatrix in tangential 

irection and along the normal to the median 

surface;  
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Potential energy    of deformation of longi-

tudinal and lateral ribs equal [ ]  
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     ,   ̃ ,         denote the area and inertia 

moment of the cross-section of the longitu-

dinal bar with respect to tangential and radi-

al axis, respectively, and also inertia mo-

ment at torsion;       , ,      denote area 

and inertia moment of the cross-section of 

the lateral bar with respect to the axis coinci-

ding with a generatrix, and also its inertia 

moment at torsion;   ̃ ,   denote the elasti-

city module of the   th longitudinal and the 

  th lateral bars;   ̃     are shear modulus 

of the materials of the    th longitudinal 

and the   th lateral bars, respectively; 

      are the amounts of longitudinal and 

lateral bars, respectively;       are the allo-

cation coordinates of longitudinal and lateral 

bars, respectively. 

   Kinetic energy    of the shell, longitudinal 

and lateral ribs is calculated by means of the 

expression 
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where    is specific gravity of the shell and 

ribs material;   is gravity acceleration. 

Influence of medium on the shell is de-

termined as a work performed by these loads 

when taking the system from deformed state 

to initial undeformed state and can be repre-

sented in the form:     
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Assuming that the influence of medium on a 

shell is subjected to the Winkler model, i.e. 

      , we can represent (4) in the form  
 

1

2

2

2

0

r

r

A kw rdrd



     (5)  

 

where    is a constant. 

We will take into account the mass 

motion only in the plane of cross-section 

along the axis     (fig.1). The motion of mass 

from this plane and deformation of springs 

caused by displacements of points of their 

attachment to the shell in the direction of 

displacement vector    is not taken into 

account since the problem is solved in the 

linear statement, when displacement of the 

points of the deformable system are small, 

such assumptions are right.   
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Potential energy    of the springs and 

kinetic energy     of the mass are equal to 
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respectively where    is the displacement of 

the springs attachment points located in 

diametrical coordinate plane      
 

 
 

Fig.1. A conical shell with medium- 

contacting mass and stiffened with  

cross system of ribs. 

 

Problem solution. We represent displa-

cements of the shell in the form [7]:  
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     where   is the amount of waves in  

circumferential direction;   is the amount 

of half-waves along the generatrix.  

     This expressions satisfy such conditions 

of elastic built-in of the shell along the edges 

under which w=     Expressions (7) are 

convenient in the sense that owing to the 

multiplier    the integrals encountered when 

calculating the energy, is taken in quadratu-

re’s and this essentially simplifies the prob-

lem solution. In addition, expressions (6) qu-

alitatively reflect the fact that antinode of 

half-waves of vibrations form along the ge-

neratrix of the conical shell are somewhat 

shifted to the side of its great base.  

     It should be noted that if   even, the 

springs are deformed, the mass is not mov-

ing; for odd   the mass performs vibrations 

along the axis  . We will consider this case 

further. 

    Substituting the found expressions (1)-(6) 

for kinetic and potential energy in the 

known Lagrange equation of second kind 

[8], we get the system of ordinary differ-

rential equations infinite with respect to    
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Accepting the solution of the infinite system 

in the form 
* ,z z sin t * ,n nA A sin t

* ,n nB B sin t * ,n nD D sin t  where    is 

natural frequency of vibrations of the system  

under investigation, and substituting these 

solutions in equation (3), we get an infinite 

homogeneous system of algebraic equations 

with respect to the unknowns   ,  
 ,  

 ,  
 . 

We equate the determinant of this system to 

zero
2
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As a result we get an equation allowing to 

determine natural frequencies of vibrations 

of a medium-contacting shell with associa-

ted mass. Influence of the associated mass is 

included into the expression for     Let us 

consider limit cases. For c=0 and R=0 we 

get a frequency equation for a mediumless 

shell without associated mass  

 

2 0 0
2

n R
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Similar results will be for    . If    , 

then 
2 2

0 M
R

a

 
   mass is associated to the 

shell by means of absolutely rigid bars; for 
2

0 с
M R

a


     the shell with inner elastic 

bonds. 

    Numerical reults.  Natural frequencies of 

vibrations of the system were determined by 

means of numerical solution of equation (9). 

For the problem parameters were accepted: 

                 , a longitudinal bar 

of corner profile of sizes 5 5 1 (in mm), 

                  The associated 

mass whose quantity vary in the research 

process, was stiffened in the middle of the 

shell in diametrically opposite points. 

    The curve reflecting dependence of 

natural frequency    
 

  
 of vibrations of a 

shell without associated mass medium on 

the number of waves   in circumferential di-

rection was given in figure 2. It is seen that 

with increasing the amount of waves   in 

circumferential direction, frequency of 

vibrations of the shell without associated 

mass medium at first decreases and attaining 

minimum begin to increase. 
 

 
 

Fig.2. Dependence of natural frequency  

of vibrations of a shell on the amount  

of waves in circumferential direction 

 

The curves reflecting the dependence of mi-

nimum natural frequency of vibrations of the 

system on the quantity of associated mass, 

on relative rigidity of springs   ̅  
 

 
  with 

respect to the bed coefficient  ̅  
 

 
 0,1 (in 

fig. 4 similar dependence for  ̅  0,3) were 

given in fig. 3. Analysis of curves shows 

that influence of associated mass on minimal 
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natural frequency of vibrations of the shell is 

very essential. With decreasing rigidities of 

bonds between the mass and shell, this influ-

ence increases. Comparison of curves in fig. 

3 and 4 shows that with increasing minimum  
 

 
 

Fig.3. Dependence of natural frequency of 

vibrations of a shell on the quantity of the 

associated mass. 
 

 
Fig. 4. dependence of natural frequency of 

vibrations a shell on the quantity of 

natural frequency with respect to the bed co-

efficient, vibrations of the system increase. 

This is connected with the fact the Winkler 

model of inertial actions of the system on 

vibrations process of the system is not taken 

into account. 
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VIBRATIONS OF FLUID-FILLED INHOMOGENEOUS CYLINDRICAL  

SHELLS STRENGTHENED WITH LATERAL RIBS                       

 

   Abstract. İn the paper we study one of 

dynamical strength characteristics, the frequ-

ency of natural virations of a fluid-filled 

cylindrical shell made of a fiber-glass and 

strengthened with annular ribs heterogeneo-

us in thickness and along the generatrix un-

der the Navier boundary conditions. Using 

Hamilton - Ostrogradsky’s variational prin-

ciple, the frequency equations for calculating 

natural vibrations of the system under consi-

deration, are constructed. In the calculation 

process, the linear laws for heterogeneity 

function were accepted. Frequency equations 

were constructed and numerically implemen-

ted. The results of calculations of natural fre-

quency of vibrations were represented in the 

form of dependence on homogeneity parame-

ter, on the number of lateral ribs for different 

values of wave formation parameters. Cha-

rac-teristic curves of dependence were cons-

tructed.    

      Keywords: strengthened shell, variational  

principle, fluid, free vibration, heterogeneity. 

I. Introduction. Polymeric, carbon, me-

tal and organic-based composites and porous 

aluminum are widely used in different fields 

of engineering.  

      To create heterogeneity in the bearing 

structures, by the diffusion method or using 

other technologies, another material with 

higher strength characteristics is introduced 

into its surface layers and as a result, there 

appears technological heterogeneity in the 

construction. There arises a need to develop 

methods for calculating such heterogeneous 

shells and study the influence of heteroge-

neity on the frequency of their natural vibra-

tions. We need algorithms for determining 

the resonance frequencies leading to the 

destruction of heterogeneous shells. To give 

the greater rigidity, the thin-walled part of 

the shell is strengthened by the ribs and this 

significantly increases its strength at slight 

increase in the mass of the construction even 

if the ribs have a small height.      

Papers [1-3] were devoted to the study 

of parametric vibrations of a rectilinear bar 

nonlinear and heterogeneous in thickness in 

viscoelastic medium using the Pasternack’s 

contact model. The influence of the main 

factors such as elasticity of foundation, dam-

ageability of the material of the bar and 

shell, dependence of the shear coefficient on 

the frequency of vibrations on the characte-

ristics of longitudinal vibrations of a bar in a 

viscoelastic medium was studied. In all the 

cases under consideration, the dependences 

of dynamical stability zone of bar vibrations 

in a viscoelastic medium on the construction 

parameters were constructed in the plane the 

load-frequency. In [4], free vibrations of a 

moving fluid-contacting, longitudinally 

strengthened, orthotropic cylindrical shell 

heterogeneous in thickness, were studied. 

Using the Hamilton-Ostrogradsky variatio-

nal principle, the systems of equations of 

motion were constructed. Heterogeneity of 

the shell material in thickness was taken into 

account accepting that the Young modulus 

and shell material’s density are the functions 

of normal coordinate. Frequency equations 

were obtained and numerically implemen-

ted. During the calculation process, linear 

and parabolic laws were accepted for the he-

terogeneity function. Characteristical curves 

of dependence were constructed. In the pre-

sence of geometrical and physical nonlinea-

rities of the shell, the equations describing 

its stress-strain state are complex linear par-

tial differential equations and in the paper 

[5] the method of successive loadings was 

used for solving them.  Derivation of these 

equations was given in [6, 7]. An effective 

two-step method of sequential perturbation 

of parameters has been developed to reduce 

error in linearization of the equation and to 

mailto:r.iskanderov@gmail.com
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reduce the time of counting [8]. Influence of 

support condition along the contour on the 

stability of the polymer concrete shells was 

studied in [9].   

II. Problem statement. For applying the 

Hamilton-Ostrogradsky variational principle 

we use total energy of the studied constructi-

on that consists of a cylindrical form hetero-

geneous shell and strengthening annular ele-

ments hose number varies. Furthermore, the 

studied construction contacts with solid me-

dium (fig.1а)). 

       To take into account the heterogeneity 

in thickness of a cylindrical shell, we will 

proceed from the three-dimensional functio-

nal. In this case the functional of total ener-

gy of the cylindrical shell will be of the 

form: 
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Fig. 1. Strengthened heterogeneous 

cylindrical shell. 

 

    There exist various methods to account for 

the heterogeneity of the shell material. One of 

them is that the Young modulus and density 

of the shell material are accepted as the 

functions of normal, lateral and longitudinal 

coordinate [10]. It is assumed that the Pois-

son ratio is constant. In this case, thestrain- 

 

stress dependences are of the form:   
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Taking into account (4) in (2), we get: 
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where    is elasticity modulus,     is density 

of the material of a homogeneous shell.           

Allowing for (5), the functional of total 

energy of the cylindrical shell has the form: 
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     The expression for the potential energy 

of elastic deformation of the j -
 
th lateral rib 

is as follows: 
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     Kinetic energies of the ribs are written in 

the form: 
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        In expressions (7) and (8) Fj, Jzj, Jyj, 

Jkpj,
 

are area and inertia moments of the 

cross section of the j – th lateral bar, respec-

tively, with respect to the axis Oz and the 

axis parallel to the axis Oy and passing thro-

ugh the gravity center of the section and also 

its torsional inertia moment; Ej, Gj are elas-

ticity and shear modules and also of the j – 

th th lateral bar, respectively,
 j is density 

of materials from which the j – th lateral bar 

was made. 

        Potential energy of external surface 

loads acting on the part of the fluid on the 

shell, is determined as a work performed by 

these loads when transferring the system 

from the deformed state to the initial 

underformed state and is represented in the 

form: 
2

0

0 0

l

rA R q wdxd



                 (9) 

                             

The total energy of the system equals 

the sum of energy of elastic deformations of 

the shell and all lateral ribs and also 

potential energy of external loads acting on 

the part of the fluid: 
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            (10)  

     Here  
2k  is the amount of lateral ribs. 

     The surface load qr, acting on the part of 

the fluid on a longitudinally strengthened 

shell, is determined from the solution of the 

equation of motion of ideal fluid [11]: 
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where   is a potential of perturbed veloci-

ties,    is perturbation propagation velocity 

in fluid.  

      On contact surface a shell-fluid we ob-

serve continuity of radial velocities and 

pressures. Condition of impermeability or 

smoothness of flow at the shell wall is of the 

form: 
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Equality of radial pressures on the part of 

fluid on the shell: 
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By means of (11), (12) and (13) we can 

represent pressure p
 
on the part of fluid on 

the shell in the form: 
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Bessel function, 
nN  are second kind Bessel 

or Neumann functions of n - th order.  

     It is assumed that the conditions of hard 

contact between the shell and bars were 

satisfied: 
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where   
  is the distance from the axis of the 

j
 
- th bar to the surface of the cylindrical 

shell, 
j ,

kpj  are turning and torsion angles 

of the cross section of the j
 
- th bar and are 

determined by the shell displacements in the 

following way: 
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It is considered that on the lines     and 

    the Navier boundary conditions are 

fulfilled: 

 

                       (16) 

                           

Here   is the shell length,    ,     are forces 

and moments acting on cross sections of the 

cylindrical shell (fig.1(b)). 

        The frequency equation of an ribbed 

heterogeneous shell with flowing fluid was 

obtained based on the Ostrogradsky-Hamil-

ton principle of stationarity of action: 

 

                       W=0                  (17) 

where 
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is Hamilton’s action, 
't  

and 
''t  are the given arbitrary moments of 

time. 

       Completing the total energy of the syst-

em (10), the equation of motion of fluid (11) 

by contact conditions (12) and (13) we get a 

problem of natural vibrations of a fluid-con-

tacting heterogeneous cylindrical shell stren-

gthened with annular ribs in the main coor-

dinate directions. In other words, a problem 

of natural vibrations of a fluid-filled hetero-

geneous cylindrical shell strengthened with 

annular ribs in the main coordinate directi-

ons is reduced to joint integration of the 

expression for total energy of the system 

(10), equation of motion of fluid (11) subject 

to condition (12) and (13) on their contact 

surface and boundary conditions.  

      III.Problem solution. In expression (10)  

      are varying variables. We appro-

ximate these unknown variables as follows:  
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      (18) 

                             

Here 000 ,, wu 
 
are unknown constants; 

n,  are wave numbers in longitudinal and 

peripheral directions, respectively,      , 

     
   

 
, 

1 0 ,t t    is the desired 

frequency.  

        To calculate the work (9), by means of 

(14) we find contact surface forces      
When simplifying (10) we adopt the follo-

wing dependences:  
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where       are constant parameters of he-

terogeneity in the direction along the nor-

mal, along the generatrix of the shell and in 

the peripheral direction, respectively, and  

      [   ]. 
     Substituting the solution (19) in (10), 

taking into account expression (18) 
 
for the 

total energy (10), we get a second order 

polynomial with respect to the constants 

0 0 0, ,u w  : 
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Since the expression for the coefficients 11, 

22, 33, 44, 55, 66 
have a bulky form, we 

do not cite them. If we vary the expression 

of   with respect to the constants u0 0 0,w  

and equate the coefficinets of indepedent va-

riations to zero, we get the following system 

of homogeneous algebraic equations 

                                            

11 0 44 0 55 0

44 0 22 0 66 0

55 0 66 0 33 0

2 0

2 0

2 0

u w

u w

u w

   

   

   

  


  
   

        (20) 

 

 As the system (20) is a homogeneous 

system of linear algebraic equations, equa-

lity of its principal determinant to zero is the 

necessary and sufficient condition of the 

existence of its nonzero solution. As a result 

we get the following frequency equation 

                                                  

.0

2

2

2

336655

662244

554411









              (21) 

 

We write equation (21) in the form: 

 

 22

2

556655443322114   

.033

2

4411

2

66                   (22) 

 

Equation (22) was solved by the numerical 

method. The following parameters were 

used in the solution of the problem: 

 

                , 

 ̃               

                            

                              

                           ;  

 
 

 
   

 

 
 

 

 
              

 

     

     

         IV. Conclusions. The results of calcu-

lations were given in fig. 2 in the form of 

dependence of the frequency parameter on 

the amount of the strengthening bars 
2k  on 

the shell surface, in fig. 3 in the form of 

dependence of frequency parameters on the 

heterogeneity parameter in the direction of 

shell generatrix     As we see from fig. 2, 

with increasing the amount of lateral ribs, 

the value of the frequency parameter increa-

ses  

 

 
  

Fig. 2.  Dependence of the frequency 

parameter on    . 

 

  
Fig. 3. Dependene of the frequency 

parameters on  . 
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