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Проблемы энергетики

UOT 621.311
AZƏRBAYCAN ELEKTROENERGETİKA SİSTEMİNİN ELEKTRİK
ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ENERJİYƏ QƏNAƏT TƏDBİRLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİ
BALAMETOV Ə.B., XƏLİLOV E.D.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
Azərbaycan elektroenergetika sisteminin (EES) elektrik şəbəkələrində aparılmış təşkilatı, texniki, elektrik
enerjisi (EE) qeydiyyatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri nəticəsində, EE keyfiyyət göstəricilərinin əhəmiyyətli

dərəcədə yüksəldilməsi və ümumi EE itkilərinin PEŞ kommersiya itkilərinin azaldılması hesabına texniki iqtisadi göstəriciləri yüksəlmişdir.

Bu Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutunun uzun müddət yerinə yetirdiyi
tədqiqatların, müvafiq proqram təminatının yaradılması, mütəmadi olaraq normaların təyin olunması, itkilərin
azaldılması tədbirlərinin görülməsinin nəticəsidir. EES-nin elektrik şəbəkələrində EE itkilərinin nisbi qiymətinin
2009-ildə 21.7% səviyyəsindən 2015-ci ildə 11.6% səviyyəsinə qədər azaldılmasından alınan ümumi iqtisadi
effekt 100 milyon dollar səviyyəsində qiymətləndirilmişdir.

Açar sözlər: elektrik şəbəkələri, elektrik enerjisi itkiləri, enerji effektivliyi, enerjiyə qənaət, itkilərin
azaldılması tədbirləri.

Elektroenergetika sisteminin məqsədi tələbatçıları fasiləsiz olaraq etibarlı və keyfiyyətli
EE ilə təmin etməklə yanaşı, EE itehsalı, ötürülməsi və paylanması prosesində enerji
resurslarının iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadə olunmasını təmin etməkdən ibarətdir.
Elektrik şəbəkələrində (EŞ) elektrik enerjisi itkilərinin normativi elektrik enerjisinin
nəqli zamanı onun iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış texnoloji sərfidir. Elektrik enerjisinin
ötürülməsi vaxtı EE-nin texnoloji sərfi labüddür [1-6].
Elektrik enerjisinin faktiki itkiləri texniki və kommersiya təşkiledicilərindən ibarətdir.
Elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması mühüm dövlət əhəmiyyətli
məsələdir. Elektrik şəbəkələrində normadan artıq itkilərin mövcud olması maliyyə itkilərinə
gətirir. Elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi itkilərinin azaldıması normativdən artıq
itkilərin ödənilməsinin ixtisarı hesabına elektrik şəbəkəsi təşkilatlarına dəyən ziyanın, elektrik
şəbəkələrində əlavə güc axınlarının, elektrik stansiyalarında əlavə elektrik enerjisinin
istehsalında itkiləri kompensasiya etmək üçün yanacaq sərfinin və zərərli tullantıların,
generasiya güclərinin həcmlərinin, elektrik enerjisinin tariflərinin azaldılmasına imkan verir.
Faktiki itkilərin texniki itkilərdən əhəmiyyətli üstünlüyü problemin həllinə sistematik
yanaşmanı, o cümlədən qeydiyyat sisteminin mükəmməlləşdirilməsini, itkilərin hesabatı,
təhlili, normalaşdırılması və azaldılması işlərinin yerinə yetirilməsini tələb edir.
Elektroenergetika sisteminin əsas iqtisadi göstəricilərindən biri də elektik enerjisinin
ötürülməsindən yaranan texnoloji sərfdir. Eektik enerjisinin ötürülməsindən yaranan texnoloji
sərfin miqdarı çoxlu faktorlardan asılıdır. Bu faktorlara elektroenergetika sisteminin şəbəkəsi
sxeminin konfiqurasiyası və onun elementlərinin parametrləri, mövcud elektrik verilişi
xətlərinin (EVX) gərginlik sinifləri, enerji tələbatının strukturu, generasiya və istehlak
mənbələri arasında məsafələr; sistemdə reaktiv gücün kompensasiyasının dərəcəsi; EE
keyfiyyəti; düyünlərdə gərginliyin tənzim olunmasının səviyyəsi və s. aiddir [1-6].
Elektroenergetika sisteminin optimal səviyyəyə uyğun istismar olunmadığı hallarda
elektik enerjisinin itkiləri optimal səviyyədən fərqlənir, yəni artıq olur. EES vəzifəsi və
məqsədi itkilərin səviyyəsinin müəyyən edilməsi, azaldılaraq optimal səviyyədə
saxlanılmasıdır.
Elektik şəbəkələrində enerjisi itkilərinin azaldılması kompleks problemdir, optimal
səviyyədə saxlanılması istismar qaydalarla, normativ, təlimatlar kimi sənədlərdə qoyulan, irəli
sürülən tələblərlə tənzim olunur, təşkilatı və texniki tədbirlər hesabına yerinə yetirilir.
3

EES-də enerjiyəqənaət elektrik tələbatınının həcmini və xidmətləri ödəməklə
azaldalmasına yönəldilmiş kompleks tədbirlərdən ibarətdir.
EES enerjieffektivliyi enerji resurslarının rasional istifadəsini xarakterizə edən
göstəricidir. İqtisadi cəhətdən özünü doğruldan texniki iqtisadi hesabatlar texnikanın və
texnologiyaların mövcud inkişafı şəraitində və ətraf mühitin qorunması tələblərini yerinə
yetirməklə əldə olunur.
EE itkilərinin azaldılması EES enerjieffektivliyinin yüksəldilməsinə, enerji təchizatının
etibarlılığının artırılmasına, EE keyfiyyət göstəricilərinin tələblərinin yerinə yetirilməsinə və
istismar xərclərinin azaldılmasına şərait yaradır.
Azərbaycan EES-də 2007-2015-ci illəri üzrə elektrik enerjisi istehsalının dinamikası
şəkil 1-də verilmişdir.
Azərbaycan EES EE istehsalı
Azərbaycan EES EE istehsalı, mln.kVt.saa
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Şəkil 1. Azərbaycan EES-də elektrik enerjisi istehsalı dinamikası

Dövlət Statistika Komitəsinin 2015-ci il hesabatında [7] Azərbaycan elektroenergetika
sisteminin elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi istehsalı 2010-cu ildən başlayaraq artmağa
başlamışdır. 2014-cü ildə bu göstərici 24 727.7 milyon kVt•saat olmuşdur. Axırıncı beş il
ərzində istehsal 24 727.7- 18 709.5= 6018.2 milyon kVt•saat artmışdır, bu da 32 %-dən çox
artım deməkdir.
Lakin 2015-ci ildə EE istehsalı 24 688.4 milyon kVt•saat təşkil etmiş və 2014-cü il ilə
müqayisədə 0.16 % azalmışdır.
Şəkil 1-dən görünür ki, Azərbaycan EES-də 2010-cu ildən başlayaraq elektrik enerjisi
istehsalı dayanıqlı olaraq artır.
Şək. 2-də 2010-2015-ci illər iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə
enerji məhsullarının
istehlakının dinamikası göstərilmişdir. Grafiklərdən görünür ki, 2009-cu ildən 2015-ci ilə
qədər ev təsərrüfatlarının istehlakı 5847.54 dən başlayaraq 7937.9 milyon kVt•saat artmışdır.
Bu beş il ərzində istehlakın artımı 7937.9-5847.54=2090.36 milyon kVt•saat
olmuşdur ki, ki, bu da bizim araşdırmalarımıza görə elektrik enerjisinin müasir elektron
sayğacların quraşdırılması, enerji haqqının yığımı istiqamətində yerinə yetirilmiş təşkilatı
tədbirlər hesabına kommersiya itkilərinin azaldılması hesabına baş vermişdir.
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Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu 1980-cı illərdən
başlayaraq mütəmadi olaraq EE itkilərinin hesabat metodları, alqoritmləri və müasir proqram
təminatının işlənməsini və mütəmadi olaraq normalaşdırılmasını yerinə yetirmişdir [5,6,8-24].

EE sahələr üzrə istehlakı, Milyon.kVt.saat
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Şək. 2. İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə enerji məhsullarının istehlakının dinamikası

“Azərenerji“ ASC üzrə EE itkilərinin 2010-2015-ci illər üzrə dinamikasına uyğun
qiymətləri şəkil 3 və 4-də verilmişdir.
Texniki itkilərin hesablanması metodları. EE itkilərinin qiyməti yükün xarakterindən və
onun dəyişməsindən asılıdır, odur ki, EE itkilərini müxtəlif üsullarla hesablayırlar.
Şəbəkənin yükləri haqqında məlumatın dolğunluğundan və hesabat formalarından asılı
olaraq yük itkilərinin müəyyən edilməsi üçün müxtəlif metodlardan istifadə edilməsi tövsiyə
olunur.
İstifadə olunan riyazi modeldən asılı olaraq bütün metodları iki böyük qrupa bölmək
olar: retrospektiv və ehtimal-statistik [1-6].
Yük itkiləri şəbəkələrin sxemləri və yükləri haqqında əldə olan məlumatların
həcminə müvafiq olaraq hesabatın dəqiqliyinin azalması sırası üzrə aşağıdakı beş
metoddan biri ilə hesablana bilər: operativ hesabatlar; hesabat sutkaları; orta yüklər;
ən böyük güc itkiləri vaxtı; itkilərin şəbəkələrin sxemləri və yükləri haqqında
ümumiləşdirici məlumatlara əsasən qiymətləndirilməsi.
EE itkilərini hesablamaq üçün ən dəqiq metod qrafik inteqrallama metodudur.
Yük itkilərinin hesabatı metodları. Operativ hesabatlar metodunun əsasını
Δ Wyuk

n

m

i 1

j1

 3   R i   I ij2 Δ t ij

(1)

düsturu təşkil edir, burada n-şəbəkə elementlərinin sayı, ∆tij- Ri müqavimətli şəbəkə
elementinin Iij cərəyan yükünün sabit qəbul edildiyi zaman intervalı, m – zaman
intervallarının sayıdır.
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W, mln.kVt.saat

Azərbaycan EES-nin EŞ-də elektrik enerjisi itkilərinin dinamikası
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Şək. 3. “Azərenerji“ ASC EE itkiləri
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Şək. 4. “Azərenerji “ ASC üzrə EE itkilərinin faizlə qiymətləri

Bu düstura daxil olan şəbəkə elementlərindəki cərəyan yükləri dispetçer cədvəlləri,
operativ ölçü kompleksləri, elektrik enerjisinin qeydiyyatının və nəzarətinin avtomatlaşdırılmış sistemlərindən alınır.
Xarakterik sutkalıq rejimlər metodunun əsasını
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Δ Wxar.sut

n

  Δ Pi t i

(2)

i 1

düsturu təşkil edir, harada ki, ΔPi – müddəti ti saat olan i-ci rejimdə şəbəkədə güc itkiləri, n –
sutkalıq yük qrafikində pillələrin sayıdır.
Hesabat sutkaları - güc mübadiləsində iştirak etməyən 110 kV və daha yüksək
gərginlikli qapalı şəbəkələrdə itkilərin hesabatı üçün tövsiyə olunu:
Δ Wxar.sut

m

  Δ Wi D ekv,i ,

(3)

i 1

harada ki, m – xarakterik sutkaların sayıdır, bunların hər birində məlum yük qrafiklərinə görə
hesablanmış elektrik enerjisinin itkiləri ΔWi; Deкv,i – i-ci xarakterik qrafikin il ərzində
ekvivalent davametmə müddətidir.
Orta yüklər metodu - baxılan dövr ərzində şəbəkənin baş sahəsindən buraxılan elektrik
enerjisi haqqında məlumatların mövcudluğu halında 6-150 kV gərginlikli qapalı olmayan
şəbəkələr üçün tövsiyə olunur. Bu halda maksimal itkilər saatlarının sayı metodunun tətbiqinə
də icazə verilir.
Orta yüklər metodunun əsasını aşağıdakı düstur təşkil edir:
W  Por  T  k f2
ΔW

(4)

 Δ Pmax  τ ,

(5)

burada Por və Pmax - orta və maksimal yük rejimlərində güc itkiləri, T isə saatlarla hesabat
dövrüdür, kf - yük qrafikinin forma əmsalıdır, τ – maksimal itkilərin davam etmə saatlarıdır.
Statistik metodlar - 0,38 kV gərginlikli şəbəkələrdə itkilərin təyin edilməsi və bütün
gərginliklərdən olan şəbəkələrdə itkilərin əsas təsiredici amillərdən asılılığının aşkar edilməsi
üçün daha üstün metodlar kimi tövsiyə olunurlar.
6-20 kV-luq qapalı olmayan şəbəkələrdə itkilərin hesabatı və analizi üçün xətlərin
ekvivalent müqavimətlərinin vasitəsilə sxemin ümumiləşdirilmiş parametrlərinin (xətlərin
ümumi uzunluğu və hissələrinin sayı, əsas hissənin en kəsiyi və s.) təyinində statistik
metodların tətbiq edilməsinə icazə verilir.
EE itkilərini hesablamaq üçün həmçinin ehtimal-statistik və reqressiya asılılıqlarından
da istifadə edirlər [1-6].
Reqressiya tənlikləri rejim parametrlərinin dəyişmələri ilə EE itkiləri arasında əlaqələri
ifadə edir. Adətən güc itkilərinə nəzarət və onu proqnozlaşdırmaq üçün aşağıdakı şəkildə reqressiya tənlikləri təklif olunur:
F

F

k 1

k 1

Pi  b 0   b k Pki   b kk P 2 ,
ki

(6)

burada ∆Pi i-ci saatda güc itkiləri; Pki hesabat dövrünün i-ci saatında k-cı faktor üçün gücdür.
İtkilərin normativ xarakteristikaları.
Bəsləyici şəbəkələrdə isə itkilər çoxlu faktorlardan asılıdır. Bundan əlavə belə
şəbəkələrin rejimlərinin xüsusiyyətlərinə görə yük itkilərinin asılılığında xətti hədlər və sabit
toplanan da mövcud olur. Bununla əlaqədar olaraq əsas şəbəkənin normativ xarakteristikaları
mürəkkəb şəkildə olur:
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m m

Wi Wj

i 1 j1

D

Wnorm    A ij

m

  B i Wj  C  D  Wmet .

(7)

i 1

Aij və Bi əmsallarının alınması üçün bu halda faktorların müxtəlif qiymətlərində bir sıra
hesablamalar tələb olunur.
İtkilərin normativ xarakteristikaları həmçinin tranzit axınlardan yaranan itkiləri də
tapmağa imkan verir. Bunun üçün (7) düsturundan istifadə etməklə tranzit mövcud olduqda və
olmadıqda hesablanmış itkilərin fərqi tranzit itkiləri olacaq.
Kommersiya itkiləri. Kommersiya itkiləri iki əsas səbəblə şərtlənir: tələbatçılar
tərəfindən EE-nin oğurlanması; istehlak və onun ödənişinə nəzarətdə çatışmazlıqlar. Bu
itkilər ümumi itkilərin çətin formallaşdırılan təşkiledicisidir, belə ki, əsasən sosial və təşkilati
faktorlarla əlaqədardır. Sayğacların göstəricilərinin eyni vaxtda çıxarılmaması itkilərin aylıq
qiymətlərini əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edə bilər.
Kommersiya itkilərinin səviyyəsi həm də istehlaka nəzarətin təşkilindən asılıdır:
-ödəniş sənədlərindəki identifikasiya kodları ilə bütün abonentlərin konkret
yarımstansiyalarla əlaqələndirilməsi;
- radial xətlərin baş hissələrində texniki hesabat sayğaclarının mövcudluğu;
-müfəttişlərin EE-nə görə ödənişlərərin aşkar edən xüsusi cihazlarla təmin olunması;
-müfəttişlərin sayı və işinin təşkili.
“Azərenerji” ASC üzrə enerjisistemin elektrik şəbəkələrində struktur dəyişikliyini
nəzərə almaqla elektrik enerjisinin ildə nəqlinə tələb olunan texnoloji sərfin hesablanması işi
yerinə yetirilmişdir və 491.507 milyon kVt•saat, istehsal olunan EE 2.227% səviyyəsində
qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan EES-nin EE istehsalına nisbətdə 491.507•100/24
688.4=1.99% təşkil edir. “Azərenerji” ASC-nin EE istehsalına nisbətdə 491.507
•100/22073=2.227% təşkil edir.
Elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması üzrə tədbirlərin (İAT)
planlaşdırılması və tətbiqinin əsas məqsədi itkilər üzrə plan tapşırığının yerinə yetirilməsi və
imkan daxilində elektrik enerjisinin texniki itkilərinin faktiki qiymətini verilmiş şəbəkə üçün
optimal qiymətə və kommersiya itkilərinin faktiki qiymətini onların buraxıla bilən
səviyyəsindən çox olmayan səviyyəyə çatdırmaqdır.
Elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması tədbirləri.
Təşkilati tədbirlər – elektrik stansiyalarının və elektrik şəbəkələrinin iş rejimlərinin və
sxemlərinin optimallaşdırılması, onlara texniki xidmətin təkmilləşdirilməsi hesabına elektrik
enerjisi itkisinin azaldılmasını təmin edir.
Texniki tədbirlər – elektrik enerjisi itkisinin azaldılmasını təmin edən elektrik
stansiyalarının və elektrik şəbəkələrinin tikilməsi və yenidən qurulması üzrə həyata keçirilən
tədbirlərdir. Texniki tədbirlər elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması üzrə olan tədbirlərə və
itkilərin azaldılması ilə müşayiət olunan tədbirlərə bölünür.
Təşkilatı tədbirlərdən daha effektivliyi - yerinə yetirilərkən elektrik enerjisi itkisini
mütləq qiymətcə daha çox azaldanı, texniki tədbirlərdən isə - tətbiqinə çəkilən xərcləri daha
qısa müddətdə ödəyəni hesab olunur.
Elektrik enerjisinin texniki itkilərinin optimal səviyyəsi – hesabat dövründə elektrik
şəbəkəsində elektrik enerjiinin texniki itkiləri ilə itkilərin azaldılması üzrə texniki-iqtisadi
cəhətdən əsaslandırılmış, bütün tətbiq edilmiş tədbirlər nəticəsində elektrik enerjisinin cəmi
azalmış texniki itkilərinin, həmçinin şəbəkənin inkişaf sxemində nəzərdə tutulmuş texniki
tədbirlərlə müşayiət olunan azaldılan itkilərin fərqinə bərabərdir.
Elektrik enerjisinin kommersiya itkisinin buraxıla bilən səviyyəsi–elektrik qurğularının
quraşdırılma qaydalarına müvafiq olan uçot sisteminin xətaları ilə əlaqədar olan kommersiya
itkisinin qiymətidir.
Elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması tədbirlərinə aiddir:
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Alınan effektin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq itkilərin azaldılması tədbirləri (İAT)
dörd qrupa bölünür [6]:
-elektrik şəbəkələri rejimlərinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər;
-elektrik şəbəkələri rejimlərinin idarə olunmasının avtomatlaşdırılması üzrə tədbirlər;
-elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması üzrə tədbirlər;
-elektrik enerjisinin uçotunun təkmilləşdirilməsi.
Sadalanan qrupların hər birinə aid olan tədbirlərin təşkilati və texniki aspektləri vardır.
İAT təşkilati aspektlərinə aiddir:
-proqram təminatının tətbiq edilməsi, İAT-nin seçilməsi üzrə hesablamaların aparılması
və onların iqtisadi göstəricilərinin təyin olunması;
-tədbirlər planının işlənib hazılanması;
-itkilərin bu və ya digər təşkiledicisi üzrə bölmələrin cavabdehliyini müəyyən edən
təşkilati-sərəncam sənədlərinin buraxılması və planda göstərilən müddətlərdə İAT-nin yerinə
yetirlməsi;
-EE itkilərinin azaldılması üçün işçi heyətin stimullaşdırılması;
-İAT üzrə işlərin aparılması və onların uçotu, təhlilinə nəzarət sisteminin yaradılması;
-zəruri avadanlığın alınması, çatdırılması və quraşdırılması üçün vəsait və maddi
resursların ayrılması;
-elektrik təchizatı müqavilələrində tələbatçılar tərəfindən qüvvədə olan normativ
sənədlərə müvafiq olaraq reaktiv enerjinin istehlakı şərtlərinin qeyd olunması.
Yuxarıda sadalanan təşkilati işlər itkilərin azaldılmasında ifadə olunan birbaşa effektə
malik deyil.
Yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrində EE itkilərin azalmasının səbəbləri
aşağıdakılardan ibarətdir:
-Paylanmış generasiya hesabına 110-220-330-500 kV yüksək gərginlikli elektrik verilişi
xətlərində güc axınlarının azalması;
- Yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrində Modul tipli elektrik stansiyaların, ES və
müasir İES tikintisi (Paylanmış generasiya);
-YG EŞ gərginliyin tənzim olunması nəticəsində normalara uyğun səviyyəyə qədər
(artması) nizamlanması hesabına azalması;
-Abşeron yarımadasına İES tikintisi hasabına 220-330-500 kV EVX Mingeçevir
regional şəbəkələrdə istehsal olunan elektrik enerjisinin ötürülməsinin azalması (Bu kəsik üzrə
güc axınları 1000-1200 MVt –dan 1.5 dəfədən çox azalmışdır) hesabına itkilərin azalması.
330 və 500 kV Mingeçevir-Abşeron EVX yüklərinin ün 2 dəfəyə qədər azalması;
- YG yarımstansiyalarda çox yüklənmiş transformatorların və avtotransformatorların
mavafiq olaraq daha böyük güclüləri ilə dəyişməsi (əvəz olunması);
-EE qeydiyyatının mükəmməlləşdirilməsi hesabına balansların dəqiqləşdirilməsi;
Azərbaycan EES-nin elektrik şəbəkələrində enerji itkilərinin səviyyəsinin azaldılması
əsasən PEŞ payına (hesabına) düşür və aşağıdakı səbəblərlə şərtlənir:
-EE qeydiyyatının mükəmməlləşdirilməsi hesabına balansların dəqiqləşdirilməsi və
kommersiya itkilərinin azalması;
-SİB kabellərin istifadəsi;
-10-kVluq EVX-nin gücləndirilməsi, yük buraxma qabiliyyətinin artırılması hesabına;
- 10/0.4-kV-luq yarımstansiyalarda çox yüklənmiş transformatorların daha böyük
güclüləri ilə əvəz olunması.
«Azərenerji» ASC-nin elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi itkilərinin səviyyəsi Az
ET və LAEİ-nin qiymətləndirilməsinə əsasən 2% səviyyəsində qiymətləndirilir.
«Azərenerji» ASC-nin bəsləyici elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi itkilərinin
səviyyəsi hazırda optimal səviyyəsinə çatmışdır. İndidən sonra «Azərenerji» ASC-nin elektrik
şəbəkələrində elektrik enerjisi itkilərinin azaldılması ehtiyatı ümumi itkilərin 5-10%
səviyyəsində qiymətləndirilir.
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2009-2015-ci illərdə Azərbaycan EES-nin elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin EE
itkilərinin azaldılmasından alınan iqtisadi səmərənin qiymətləndirilməsi cədvəldə
göstərilmişdir.
Cədvəl. Azərbaycan EES-nin elektrik şəbəkələrində 2009-2015-cü illəri üzrə EE
itkilərinin azaldılmasından alınan iqtisadi səmərə
S.s.

İl

1
2
3
4
5
6
7

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Cəmi

İstehsal
EE itkiləri
olunan EE,
106•
%
6
10 •
kVt, saat
kVt,saat
18599.5
18346.9
19617.0
22448.7
22986.1
24362.5
24530.9

4 100.3
3 830.1
3 973.4
3 367.6
3 280.6
3 362.5
2 868.6

EE azalması
%
106•
kVt,saat

21.7
0
20.5 -1.2
19.6 -2.1
14.6 -7.1
14.0 -7.7
13.6 -8.1
11.6 -10.1
-10.1

0
-224.2
-201.5
-1212.0
-166.7
-198.3
-495.0
-2497.7

Qənaət
106 •man
0
-13.45
-12.09
-72.72
-10.00
-11.90
-29.70
-149.86

Qənaətin hesabatı EE-nin qiymətinin 0.06 AZN/kVt•saat qiyməti ilə qəbul edilərək
maliyyə vəsaiti ilə ifadə olunmuş orta illik iqtisadi effekt qiymətləndirilmişdir.
2015-ci ildəki 11.6% səviyyəsində saxlanılması nəticəsində EE itkilərinin 6 il ərzində
ümumi azalması 2497.6 milyon kVt•saat və ya orta illik azaldılma 416.3 milyon kVt•saat
və EE-nin qiymətini 0.06 AZN/kVt•saat qəbul edərək maliyyə vəsaiti ilə ifadə olunmuş orta
illik iqtisadi effekt MqOrta.il=416.3 • 106• 0.06=24.9•106 AZN/il təşkil edir.
6 il ərzində ümumi iqtisadi effekt Mq.6il=2497.66• 106• 0.06=150•106 AZN təşkil edir.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu 1980-cı illərdən
başlayaraq mütəmadi olaraq EE itkilərinin hesabat metodları, alqoritmləri və müasir proqram
təminatının işlənməsini və mütəmadi olaraq gərginlik sinifləri üzrə strukturunun və
normalarının təyini üzrə hesabatların aparılmasını yerinə yetirir.
EE sahəsində dünya təcrübəsi göstərir ki, layihə işlərinə ayrılan maliyyə vəsaiti ümumi
maliyyə vəsaitinin 10% təşkil edir.
Bu halda Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutunun EE
itkilərinin azaldılmasında payını P=0.1•Mq=15•106 AZN kimi qiymətləndirmək olar.
EE itkilərinin azaldılmasından yaranan iqtisadi effektin səbəbləri.
Təşkilatı tədbirlərinə aid edilib:
1. Tədbirlər planının işlənib hazılanması;
2. Proqram təminatının tətbiq edilməsi, İAT-nin seçilməsi üzrə hesablamaların
aparılması və onların iqtisadi göstəricilərinin təyin olunması;
3. İtkilərin bu və ya digər təşkiledicisi üzrə bölmələrin cavabdehliyini müəyyən edən
təşkilati-sərəncam sənədlərinin buraxılması və planda göstərilən müddətlərdə İAT-nin yerinə
yetirlməsi;
4. EE itkilərinin azaldılması üçün işçi heyətin stimullaşdırılması;
5. İAT üzrə işlərin aparılması və onların uçotu, təhlilinə nəzarət sisteminin
yaradılması;
6. Zəruri avadanlığın alınması, çatdırılması və quraşdırılması üçün vəsait və maddi
resursların ayrılması;
7. Elektrik təchizatı müqavilələrində tələbatçılar tərəfindən qüvvədə olan normativ
sənədlərə müvafiq olaraq reaktiv enerjinin istehlakı şərtlərinin qeyd olunması;
8. Elektrik stansiyalarının iş rejimlərinin və sxemlərinin optimallaşdırılması;
9. SCADA, teleölçü vasitələri;
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10. Gərginliyin yük altında tənzim olunması qurguları ilə təchiz olunmuş
transformatorların gərginliyi avtomatik tənzimləyiciləri;
11. EE-nin faktiki qeyri-balanslarını təyin edilməsi;
12. EE itkilərinin hesablanma dəqiqliyini artırılması;
13. Yarımstansiyaların bölünməsi, şəbəkələrin yüklənmiş hissələrinin yükünün
azaldılması üçün əlavə HX və transformatorların qoşulması, yüklənməsinin
normallaşdırılması üçün transformatorların bir yarımstansiyadan digərinə yerinin
dəyişdirilməsi, əlavə kommutasiya aparatlarının daxil edilməsi;
Texniki tədbirlərinə aid edilib: YGEŞ-də paylanmış generasiya, modul ES, İES; elektrik
şəbəkələrinin tikilməsi; PEŞ HX-nin SİB kabellerlə əvəz olunması.
EE uçotunun təkmilləşdirilməsi tədbirlərinə aid edilib: PEŞ - elektron sayğacların
qoyulması; EE-nin faktiki qeyri-balanslarını təyin edilməsi; EE itkilərinin hesablanmasının
dəqiqliyini artırılması; yarımstansiyadan çıxan xətlərdə elektrik enerjisinin texniki uçot
cihazlarının qoyulması.
Azərbaycan EES-nin bəsləyici və paylayıcı elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin
itkilərinin ümumi enerji itkilərinə nisbəti faizlə şəkil 5-də verilmişdir.

Azərbaycan EES-nin EŞ-də EE itkilərinin dinamikası %
Elektrik şəbəkələrdə EE itkilərin nisbəti, %

90
80
Paylayıcı EŞ
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20

Bəsləyici EŞ

10
0
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Şəkil 5. Azərbaycan EES-nin bəsləyici və paylayıcı elektrik şəbəkələrində EE itkiləri

Bəsləyici və paylayıcı elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin itkilərinin müqayisəsi
göstərir ki, EES-nin paylayıcı elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin itkiləri ümumi enerji
itkilərinin 80%-i səviyyəsindədir.
Hal-hazırda PEŞ inkişafına yönəldilmiş təşkilatı, texniki və maliyyə (investiya)
tədbirləri Azərbaycan EES-nin elektrik şəbəkələrində EE itkilərinin birbaşa effektə və
müşayiət olunan tədbirləri hesabına 7% səviyyəsinə qədər azaldılmasına şərait yaradır.
EES-nin elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin itkilərinin 7% səviyyəsinə qədər
azaldılması əsasən paylayıcı elektrik şəbəkələrin hesabına yerinə yetirilməlidir.
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Nəticə

1. Azərbaycan EES-nin elektrik şəbəkələrində aparılmış təşkilatı, texniki, EE
qeydiyyatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri nəticəsində,
EEKG əhəmiyyətli
dərəcədə yüksəldilməsi və ümumi EE itkilərinin PEŞ kommersiya itkilərinin azaldılması
hesabına TİG yüksəlmişdir, o cümlədən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış
Energetika İnstitutunun uzun müddət yerinə yetirdiyi tədqiqatların, müvafiq proqramm
təminatının yaradılması, mütəmadi olaraq normaların təyin olunması, azaldılması tədirlərin
görülməsinin nəticəsidir.
2. “Azərenerji” ASC-nin paylayıcı elektrik şəbəkələrinin “Azərişıq” ASC-ə balansına
verilməsi ilə əlaqədər enerjisistemin elektrik şəbəkələrində struktur dəyişikliyi nəzərə almaqla
elektrik enerjisinin nəqlinə tələb olunan texnoloji sərfi istehsal olunan EE 2.23% səviyyəsində
qiymətləndirilmişdir.
3. Azərbaycan EES-də EE itkilərinin dayanıqlı azalması tendensiyası müşahidə olunur.
2009-2015-ci illərdə Azərbaycan EES-nin elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin EE
itkilərinin mütləq qiymətinin 2 868.6 milyon kVt.saat qədər və nisbi 11.6% səviyyəsinə qədər
azaldılmasından altı il ərzində alınan ümumi iqtisadi effekt 150 milyon AZN
qiymətləndirilmişdir.
4. Bəsləyici və paylayıcı elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin itkilərinin
müqayisəsi göstərir ki, müvafiq olaraq EES-nin bəsləyici elektrik şəbəkələrində ümumi enerji
itkilərin 20% və paylayıcı elektrik şəbəkələrində isə 80% səviyyəsindədir. EES-nin elektrik
şəbəkələrində elektrik enerjisinin itkilərinin 7% səviyyəsinə qədər azaldılması əsasən
paylayıcı elektrik şəbəkələrin payına düşür.
___________________
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА
БАЛАМЕТОВ А.Б., ХАЛИЛОВ Э.Д.

За счет проведения организационных и технических мероприятий по
совершенствованию системы учета электроэнергии, снижения коммерческих потерь в
распределительных электрических сетях улучшились показатели качества ЭЭ и
технико-экономические показатели энергосистемы. Это является также результатом
исследований проведенных Азербайджанским Научно-Исследовательским и ПроектноИзыскательским Институтом Энергетики по разработке программного обеспечения,
последовательному проведению расчетов по нормированию потерь и мероприятий по
снижению потерь ЭЭ. Общий экономический эффект оценивается от снижения
относительных потерь ЭЭ с 21.7% в 2009 г. до 11.6% в 2015 г. в 100 миллионов
долларов.
Ключевые слова: электрические сети, потери
энергосбережение, мероприятия по снижению потерь.

электроэнергии,

энергоэффективность,

RESULTS OF ENERGY SAVING MEASURES IN ELECTRIC
NETWORKS OF AZERBAIJAN POWER SYSTEM
BALAMETOV A.B., HALILOV E.D.

As a result of organizational and technical measures, improvement of the power
management system, reducing commercial losses in the distribution networks, improved
energy efficiency indicators and technical-economic indicators of the power system. This is
the result of the research carried out by the Azerbaijan Scientific-Research and Design
Institute of Energetic associated with software development, calculation of power losses
valuation and energy saving measures. The total economic effect of power losses reducing
from 21.7% in 2009 to 11.6% in 2015 is estimated as 100 million $.
Keywords: electric networks, power losses, efficiency, energy conservation, measures to power losses
reduce.
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İLDIRIMDAN MÜHAFİZƏSİNİN ARTIRILMASI
PİRVERDİYEV E.S., HƏŞİMOV A.M., İLYASOV O.V.,
XIDIROV F.L., BABAYEVA A.R.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
Məqalədə QXİGM-dən istifadə olunmaqla yüksək gərginlikli hava EVX-lərində buludla yer arası ildırım
boşalmaları nəticəsində yaranan açılmaların sayının minimuma endirilməsi və ümumuyyətlə aradan qaldırılma
məsələlərinə baxılmışdır. Bu məqsədlə QXİGM-dən istifadə olunmaqla ildırım boşalmalarından mühafizə
sahəsində məlum olan və EVX-lərdə tətbiq olunan müxtəlif mühafizə qurğuları araşdırılmışdır. Həmin
qurğuların çatışmayan cəhətləri müəyyən edilərək EVX-nin mühafizəsi üçün yeni, texnoloji və səmərəli
cəhətdən daha sadə qurğu sxemi tərtib olunmuşdur. Qurğu ixtira səviyyəsində müdafiə olunaraq qeydiyyatdan
keçmiş və ona patent alınmışdır.
Açar sözlər: elektrik veriliş xətti, ildırımdan mühafizə, qeyri-xətti ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcısı.

Elektroenergetika obyektləri böyük əraziləri əhatə edən və açıq havada yerləşən
yeganə sənaye obyekti olduğundan hər zaman atmosferin müxtəlif təsirlərinə (külək, günəş,
yağış, buzbağlama, çirklənmə, qasırğa və s.) məruz qalırlar. Bu təsirlər nəticəsində həmin
obyektlədə baş verə bilən qəzalar onlarda müxtəlif ifrat gərginliklərin (kommutasiya və
atmosfer) yaranmasına və avadanlıqların dövrədən açılmasına, həmçinin sıradan çıxmasına
səbəb olur. Yarana biləcək ifrat gərginliklərin qarşısının vaxtında alınması və onların
obyektlərə təsirinin minimuma endirilməsi və yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətləri
(EVX) və yarımstansiya (YS) avadanlıqlarının belə ifrat gərginliklərindən mühafizəsi və
mühafizə avadanlıqlarının kostruksiyalarının təkmilləşdirilməsi aktual məsələlərdəndir.
Qeyd edək ki, əgər elektrik enerjisinin istehsalı və ötürülməsinin ilk illərində yüksək
gərginlikli EVX və YS avadanlıqlarının kommutasiya və atmosfer ifrat gərginliklərindən
mühafizəsində tros və çubuq şəkilli ildırım ötrücülərdən, müxtəlif konstuktiv qurluşlu sadə
qığılcım aralıqlarından, boruvari boşaldıcılardan istifadə olunurdusa, sonradan YS
avadanlıqlarının bu ifrat gərginliklərdən mühafizəsi müxtəlif növ və konstruktiv qurluşlu
ventil (vilit və tervit) boşaldıcıları və avtomatik təkrar qoşma aparatları ilə yerinə
yetirilmişdir [1]. Ventil boşaldıcıları 20-ci əsrin sonlarına qədər YS avadanlıqlarının
kommutasiya və atmosfer ifrat gərginliklərindən mühaizəsində geniş istifadə olunaraq özunün
mühafizə qabiliyyətini doğrultmuşdur. Bildiyimiz kimi ventil boşadıcıları boru şəkilli
izolyasiya örtüyü içərisinə yerləşdirilmiş iki əsas hissədən- qığılcım aralığı və ardıcıl yığılmış
vilit (tervit) tabletləri sütunlarından ibarətdir. Bu elementlərin volt-amper və volt-saniyə
xarakteristikalarının düzgün tənzimlənməsi aparatın mühafizə qabiliyyətinin əsas göstəticisi
olmaqla çox məsul bir tənzimləmə işidir və bu aparatların çatışmayan cəhətidir. Odur ki, bu
çatışmayan cəhətin aradan qaldırılması üçün keçən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq dünyanın
aparıcı ölkələrində ifrat gərginlikdən mühafizə üçün stansiya və YS-lərdə istifadə olunan
ventil boşaldıcılarının istehsalı dayandırılaraq ifrat gərginlikdən mühafiə üçün kəskin qeyrixəttilik əmsalına malik sink-oksidindən hazırlanmış varistorlar tabletlərindən gərginlik sinfinə
uyğun olaraq farfor yaxud polimer örtük içərisində yığılmış qeyri-xətti ifrat gərginlik
məhdudlaşdırıcılarından (QXİGM) istifadə olunmağa başlanmışdır. QXİGM aparatları yüksək
qeyri-xəttilik əmsalına malik olan varistorlar tabletlərinin yığılması hesabına ventil
boşaldıcılarından fərqli olaraq mühafizə olunan avadanlığın işçi gərginliyinə qığılcım aralığı
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aralığı ilə deyil, xəttin işçi gərginliyinə, yəni faza naqilinə birbaşa qoşulur. Aparatın xəttin işçi
gərginliyinə birbaşa qoşulması QXİGM-də istifadə olunan sink osidindən hazırlanmış
varistorların yüksək qeyri-xəttilik əmsalına malik olması hesabına mümkün olmuşdur.
QXİGM aparatları ardıcıl yığılmış vahid bir elementlər sütunundan ibarət olduğundan onların
volt-amper və volt-saniyə xarakteristikaları da səlis tənzimlənə bilir. QXİGM aparatlarından
hazırda YS-lərdə avadanlıqların qeyd olunan ifrat gərginliklərdən mühafizəsində geniş
istifadə olunur və müsbət nəticələr əldə olunmuşdur.
İfrat gərginliklərdən mühafizə sahəsində QXİGM aparatları ilə əldə olunmuş müsbət
nəticələr nəzərə alınaraq keçən əsrin 80-cı illərindən başlayaraq dünyanın aparıcı ölkələrində
bu aparatlardan EVX-lərin ildırımdan mühafizəsində istifadə olunması təklif olunmuşdur.
Məlumdur ki, gərginliyi 110 kV və ondan yüksək olan EVX-lərin birbaşa ildırım
zərbəsindən mühafizəsi ildırımın intensivliyi orta hesabla il ərzində 20 saat və ondan çox olan
ərazilərdə trassa boyunca bir yaxud iki (dayaqların konstruksiyasından asılı olaraq) ildırımdan
mühafizə trosunun dayaqdan müxtəlif üsullarla asılması ilə yerinə yetirilir. İldırımın
intensivliyi 20 saatdan az olan ərazilərdə isə bu xətlərin yarımstansiya daxil olan və çıxan
hissəsinin 1÷3 km uzunluğu trosla mühafizə olunurlar [2].
Tros şəkilli ildırımötürücülər istismarda özünü doğrultmuş və hazırda da EVX-lərdə
ildırım boşalmalarından əsas mühafizə vasitəsi kimi saxlanılsa da xəttin ildırımdan
mühafizəsinin etibarlılığını artırmaq məqsədilə bəzi hallarda onların mühafizəsinin daha
müasir üsullarla yerinə yetirilməsi lazım gəlir. Buna səbəb bir sıra hallarda ildırım boşalması
trosun mühafizə zonasını keçərək birbaşa faza naqilini vurmasının qeydə alımasıdır.
Göstərilənlər nəzərə alınaraq qeyd olunduğu kimi keçən əsrin 80-ci illərindən
başlayaraq dünyanın aparıcı ölkələrindən olan Yaponiya və Amerikada təcrübə məqsədilə
əvvəlcə orta gərginlik sinfində (66, 77 və 138 kV) olan xətlərin, sonra isə yüksək və bəzən
ifrat yüksək gərginlik sinfində olan xətlərin ildırımdan mühafizəsi üçün QXİGM-lərdən
istifadə olunmağa başlanmışdır [3,4].
Odur ki, yuxarıda göstərilən səbəblər və istismar təcrübələri nəzərə alınmaqla hazırda
EVX-lərin ildırımdan mühafizəsi dünyanın bir çox ölkələrində qeyri-ənənəvi mühafizə
vasitələrilə - QXİGM-lər vasitəsi ilə yerinə yetirilir. EVX-lərin ildırımdan mühafizəsi üçün
QXİGM xəttin dayaqdan izolyasiyasına paralel olaraq müxtəlif üsullarla dayaqdan yaxud faza
naqilindən asılırlar. QXİGM-lər xətt izolyasiyasına paralel olaraq qığılcım aralığı ilə yaxud
qığılcım aralıqsız –ayıran ayrıcı vasitəsi ilə birləşdirilirlər [5].
QXİGM-lərdən EVX-lərin mühafizəsi üçün istifadə zamanı ilkin olaraq onun aşağıda
göstərilən əsas xarakteristikaları araşdırılmalı və həmin xarakteristikaların xəttin
xarakteristikalarına uyğunluğu yoxlanılmalıdır [6÷8]. Bura aiddir: yol verilən ən böyük işçi
gərginliyi, kV; nominal gərginliyi, kV; volt-zaman və volt-amper asılılığı; qalıq gərginliyi
(QXİGM-dən ildırım və kommutasiya impuls cərəyanı keçdikdə), kV; nominal boşalma
cərəyanı, kA; xüsusi enerjitutumu, kC/kV; cərəyan buraxma qabiliyyəti (uzunmüddətli,
impuls cərəyanı), A.
EVX-lərdə qyraşdırılacaq QXİGM-lərin seçimi zamanı onlar üçün yuxarıda göstərilən
xarakteristikalardan ən vacib xarakteristikası onun nominal gərginliyi, mühafizə (volt-saniyə)
xarakteristikası və xüsusi enerji tutumu, həmçinin nominal boşalma cərəyanının düzgün
seçilməsidir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi QXİGM-lər dayaqdan yaxud faza naqilindən asma üsulu
ilə fazanın izolyatorlar zəncirəsinə paralel quraşdırılır və konustruktiv cəhətdən qığılcım
aralıqsız və qığılcım aralıqlı hazırlanırlar. QXİGM-lər EVX-lərdə xəttin izolyasiyasına paralel
olaraq asma üsulu ilə birləşdirildiyinə görə onları stansiya və yarımstansiyalarda quraşdırılan
QXİGM-lərdən fərqli olaraq xətti yaxud asma QXİGM-ləri (ОПН-П, ОПН-Л) adlandırırlar.
Müxtəlif ölkələrdə QXİGM-dən istifadə olunmaqla EVX-lərin ildırımdan mühafizəsinin
istismar təcrübəsi EVX-lərin QXİGM-lərlə ildırımdan mühafizəsinin vacibliyinə əsas verir.
EVX-lərdə quraşdırılan qığılcım aralıqsız və qığılcım aralıqlı QXİGM-lərin hər iki
konstruksiyasının özünə məxsus üstün və çatışmayan cəhətləri vardır. Qığılcım aralıqla
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QXİGM-lərin faza naqilinə asma üsulu ilə birləşdirilməsinin əsas üstün cəhəti normal iş
rejimi zamanı onun elementlərinin işçi gərginlik altında olmamasını və bu səbəbdən də ondan
daima sızma və keçiricilik cərəyanlarının axmamasını göstərmək olar. Çatışmayan cəhətinə
isə açıq atmosfer şəraitində onda istifadə olunan qığılcım aralığında yaranan dəyişikliklər
səbəbindən onun mühafizə etdiyi izolyasiyanın deşilmə gərginliyinə uyğunlaşdırılmasıdır,
yəni koordinasiyasıdır. Aparatın faza naqilinə birləşdirmə üsulu seçilən zaman ona təsir edilə
biləcək bütün xarici amillər nəzərə alınmalıdır. Buraya həm izolyator zəncirəsinin, həm də
aparatın izolyasiyasının çirklənməsi, onlara ən böyük işçi gərginlikdən yüksək uzun müddətli
sənaye tezlikli gərginliyin təsir etməsinin mümkünlüyü, güclü küləklərin təsiri və s. aiddir.
Burada həmçinin iqtisadi cəhətdən hansı üsulun seçilmə üstünlüyü, həmçinin ildırımın dayağa
yaxud naqilə birbaşa zərbəsi zamanı ayrılan enerjiyə aparatın dözməsi nəzərə alınmalıdır.
Qığılcım aralıqsız QXİGM-lər faza naqili ilə dayaq arasına əsasən ayıran ayırıcı
(aralayıcı) ilə yaxud YS-lərdə olduğu kimi bilavasitə qoşulduğundan hər iki halda ondan
gərginlik sinfinə müvafiq sızma və keçiricilik cərəyanı daima axdığından bu konstruksiyanın
çatışmayan cəhəti apratın öz istismar müddətindən əvvəl sıradan çıxma ehtimalı və hər hansı
bir səbəbdən aparat zədələndikdə onun dəyişdirilməsi üçün xəttin dövrədən açılmasının
vacibliyi, həmçinin dayağa ildırım zərbəsi zamanı ayıran ayırıcının QXİGM-i dövrədən
ayırdıqdan sonra mühafizə sxeminin yenidən bərpa olunması üçün ayıran ayırıcının dövrəyə
qoşulma problemidir.
Qığılcım aralıqsız quraşdırmanın üstün cəhəti isə onun parametrlərinə atmosfer şəraitin
təsirinin demək olar ki, minimum olmasıdır.
Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq Rusiyada EVX-lərin ildırım boşalmalarından
mühafizəsi üçün QXİGM-lərin istehsalı ilə məşğul olan “Feniks-88” QSC (ЗАО «ФЕНИКС88») 110-500 kV-lıq ОПН-Л tipli QXİGM-lərin modullarını işləmiş və 2008-ci ilin yazında
Surqut elektrik şəbəkəsinin 110 kV-lıq 2 dövrəli müxtəlif EVX-lərində quraşdırılmışdır [9].
QXİGM-lərin hamısı qığılcım aralıqlıdır və EPCOS firmasının yüksək keyfiyyətli materialdan
hazırlanmış varistorlarından yığılmışdır. Hazırlanmış aparatların aralıq dayaqlarda (şəkil 1,
c) quraşdırılma variantında qığılcım aralığı dayağın köndələn tirinə birləşdirilmiş dirsəkdən
şarnirlə asılmış QXİGM-in (1) varistorlar sütununun ikinci tərəf flənsinə yarım qövs (şəkil 1,
d) şəklində hazırlanmış metal elektrod (18) bərkidilərək faza naqilinə perpendikulyar olmaqla
EVX-nin ən böyük işçi gərginliyindən yüksək gərginliyə hesablanan qığılcım aralığı
yaratmaqla faza naqilini dayaqdan izolyasiya edən izolyatorlar zəncirəsinə (14) paralel asılır.
Qığılcım aralığı yarım gövsünün radiusu naqilin köndələn tirdən asılma məsafəsi ilə qığılcım
aralığının uzunluğu fərqinə bərabər götürülməlidir.
Anker və anker-bucaq dayaqları variantında isə QXİGM (1) varistorlar sütünunun ikinci
tərəf flənsindən asılmış izolyatorun hər iki tərəfinə dairəvi metal halqa (6) bərkidilməklə
müvafiq qığılcım aralığı yaradaraq şarnirlə faza naqilinə (12) birləşdirilir (şəkil 1, a,b) [9].
Qeyd olunan mühafizə sxemlərinin çatışmayan ümumi cəhəti kimi onun hər iki modulunun
qığılcım aralıqlarının qeyri-stabilliyini, texnoloji cəhətdən hazırlanmasının mürəkkəbliyini
(zəifliyini), qığılcım aralığına və qövs elektrodlarına qoyulan sərt tələbləri, həmçinin anker və
anker-bucaq dayaqlarında qığılcım aralığını yaratmaq üçün istifadə olunan izolyatorun (7)
səthi sızma cərəyanının nəzərə alınmamasını göstərmək olar.
Yüksək gərginlikli EVX-lərin ildırım zərbələrindən mühafizəsi sahəsində olan
qurğulardan növbəti qurğu, bundan əvvəlkinə nisbətən xeyli təkmilləşdirilmiş qurğu, Rusiya
Vahid energetika sisteminin Federal şəbəkə şirkətinin və onun elmi-texniki mərkəzinin
əməkdaşları tərəfindən ixtira və patent səivvəsində (patent RU 2456733) təsdiq olunmuş
qurğudur (şəkil 2) [10].
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Şəkil 1. Tümenenerjinin Surqut və Nyabrski elektrik şəbəkələrinin 110 kV-lıq bir və iki dövrəli EVXlərində ЗАО «Феникс-88»-in hazırladığı QXİGM modulların aralıq c), d) və anker, anker
bucaq a, b) dayaqlarında quraşdırılmış qurğuların sxematik şəkilləri [9]
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Şəkil 2. QXİGM və qığılcım aralığından istifadə olunmaqla yüksək gərginlikli EVX-lərin
birbaşa ildırım zərbələrindən mühafizə sxemləri: [10] a- aralıq dayaqlarında quraşdırma variantı; banker və anker-bucaq dayaqlarında quraşdırma variantı

Təklif olunan sxemin aralıq dayaqları (şəkil 2, a) variantında qurğu dayağın köndələn
tirinə bərkidilmiş dirsəkdən xəttin izolyator zəncirəsinə (6) paralel asılmış QXİGM-in (1)
ikinci tərəf flənsinə mühafizə olunan xətt naqilinə perpendikulyar olaraq bərkidilən və
mühafizə olunan xətt naqili ilə müvafiq xarici qığılcım aralığını yaratmaq üçün dartılaraq
uzadılmış dairəvi metal halqa elektroddan (7) istifadə olunur və bu zaman metal halqa
elektrodunun radiusu, qığılcım aralığının uzunluğu və QXİGM-in elektrik parametrləri
patentdə verilmiş nisbətlərlə təyin olunur:
Us (5 mA) > 0,95 Uə.b.i

(1)

Uqal (10 kA) < 2,5 Uə.b.i

(2)

Lx.q.a = (0,5 – 0,7) Uə.b.i
Le = (0,3 – 0,5) Li

(3)
(4)

burada Uə.b.i – EVX-nin ən böyük işçi gərginliyi – kV-la; Us (5 mA) - 5 mA təsnifat
(sinifləşdirmə) cərəyanı zamanı QXİGM-in təsnifat gərginliyi – kV-la;
Uqal – 10 kA ildırım impuls cərəyanı zamanı QXİGM-də düşən qalıq gərginliyi – kV-la; Lx.q.a
– QXİGM-lə faza naqili arasında olan xarici qığılcım aralığının uzunluğu- sm-lə; Le –boşalma
aralığı elektrodlarının uzunluğu-sm-lə;
Li – xəttin izolyatorlar zəncirəsinin ümumi
uzunluğudur- sm-lə.
Anker və anker-bucaq dayaqları (şəkil 2,b) variantında isə qurğu dayağın köndələn
tirinə bərkidilmiş dirsəkdən QXİGM (1) və ondan müəyyən məsafədə ona paralel dayaq
izolyatoru (9) asılmışdır. Dayaq izolyatorunun ikinci tərəfinə isə QXİGM-in flənsinə
birləşdirilmiş elektrodla xarici qığılcım aralığını yaradan dartılaraq uzadılmış dairəvi metal
halqa elektrodu və şleyf naqili (12) ilə dayaq izolyatorunu birləşdirən standart xətt armaturu
bərkidilmişdir.
Bu variantda da gərginliklərin və qığılcım aralıqlarının uzunluğu yuxarıda verilmiş (1) (4) nisbətləri ilə təyin olunur. Burada Li yuxarıda qeyd olunandan fərqli olaraq sxemdə EVX19

nin nominal gərginliyinə müvafiq istifadə olunan dayaq izolyatorunun ümumi uzunluğudur –
sm-lə.
Yuxarıda göstərilən sxemlərin həm aralıq (1-ci variant), həm də anker və anker-bucaq
(2-ci variant) dayaqları variantında catışmayan cəhət kimi sxemlərin texnoloji mürəkkəbliyi
(zəifliyi) cəhətindən başqa onlarda xarici qığılcım aralığının yaradılması üçün dartılaraq
uzadılmış mürəkkəb formalı dairəvi metal halqadan istifadə olunmasını, hər iki halda qığılcım
aralığı məsafəsinin ildırım cərəyanının 10 kA qiyməti ilə yuxarıda verilmiş nisbətlərlə
müəyyən olunmasını (qeyd edək ki, ildırım cərəyanının qiyməti ehtimal xarakterlidir və bu
qiymət 5-200 kA həddində dəyişərək orta qiyməti 25-30 kA götürülür) və 2-ci variantda xarici
qığılcım aralığının yaradılması üçün əlavə xərc tələb edən dayaq izolyatorundan və xətt
armaturundan istifadə olunmasını, həmçinin hər iki variantda konstruksiyanın EVX-də
quraşdırılması zamanı qığılcım aralığı məsafəsinin düzgün təyininin etibarlı olmamasını
göstərmək olar.
QXİGM-lərdən istifadə ilə yüksək gərginlikli EVX-lərin ildırımdan mühafizəsi üzrə
məlum olan sxemlərin analizləri nəzərə alınmaqla Respublika enerjisistemində yüksək
gərginlikli EVX-lərin ildırım zərbələrindən açılmalarının sayını minimuma endirmək (aradan
qaldırmaq) məqsədi ilə QXİGM - dən və sadə standart element olan, 220-500 kV-lıq EVXlərdə ildırımdan mühafizə trosunun dayaqdan izolyasiyasında istifadə olunan asma izolyator
və onu şuntlayan qığılcım aralığı birləşməsini QXİGM-ə ardıcıl birləşdirməklə əldə olunan
sxemi [11] EVX-nin dayağı ilə faza naqili arasına, fazanın izolyatorlar zəncirəsinə paralel
birləşdirilməsi təklif olunmuşdur.
QXİGM-dən istifadə olunmaqla yüksək gərginlikli EVX-lərin ildırımdan mühafiəsini
artırmaq üçün EVX-nin həm aralıq, həm də anker və anker-bucaq dayaqlarında istifadə
olunan məlum sxemlərdə qığılcım aralıqlarının texnoloji cəhətdən hazırlanmasının
mürəkkəbliyini və çətinliyi, bundan əlavə anker və anker-bucaq dayaqlarında əlavə vəsait
tələb edən dayaq izolyatorundan istifadə olunmanın aradan qaldırılması və qurğunun iqtisadi
cəhətdən səmərəliliyini artırmaq üçün, EVX-nin ildırımdan mühafizəsinin yüksək səviyyədə
və etibarlı saxlanılması şərti ilə, təklif olunan yeni qurğu yüksək gərginlikli EVX-nin
ildırımdan mühafizə sxemlərindən fərqli olaraq EVX-nin bütün növ dayaqlarında eyni və sadə
konstruksiyalı qurğudan istifadə olunur. Burada qeyd etmək lazımdır ki, istənilən halda hava
EVX-nin ildırımdan mühafizəsi üçün təklif olunan qurğularda istifadə olunan QXİGM-in
varistorlar sütununun hesablandığı ən böyük işçi gərginlik onun quraşdırıldığı xəttin ən böyük
işçi gərginliyinə müvafiq seçilir.
Yeni mühafizə qurğusu, yəni - yüksək gərginlikli hava EVX-lərinin ildırımdan
mühafizə qurğusu (1) qığılcım aralığı ilə şuntlanmış (2) asma xətt izolyatoruna ardıcıl
birləşdirilmiş (3) QXİGM-dən ibarət olaraq, EVX-nin aralıq dayaqlarında (şəkıl 3) qurğunun
qığılcım aralığı ilə şuntlanmış xətt izolyatorunun başlıq hissəsinin birləşdirildiyi tərəfi
dayağın (4) köndələn tirinə boltlar yaxud qaynaq üsulu ilə bərkidilmiş (5) dirsəkdən şarnirlə
asılmışdır, digər tərəfi, yəni QXİGM-in çıxış tərəfi isə mühafizə olunan EVX-nin (6) faza
naqilinə xətti dayaqdan izolyasiya edən (7) izolyatorlar zəncirəsinə paralel olaraq müvafiq
xətt armaturu ilə birləşdirilir. EVX-nin nominal və ən böyük işçi gərginliyi zamanı EVX
naqili qurğunun (3) QXİGM (2) asma xətt izolyatoru və (1) qığılcım aralığı ilə (5) dirsəyindən
izolyasiya olunduğundan ondan axan sızma və tutum keçid cərəyanları yol verilən qiymətdən
xeyli azalmış olur ki, bunun nəticəsi olaraq QXİGM-in varistorlarının da qızması zəifləyir.
Buludla yer arası ildırım boşalması liderinin yer səthindən (dayaqdan) müəyyən hündürlükdən
(3-4)h, h-dayağın ümumi hündürlüyüdür) dayağa yaxud faza naqilinə yaxınlaşması zamanı
onun elektrik sahəsinin EVX-yə təsiri nəticəsində EVX-nin faza naqillərində xəttin
izolyasiyasının hesablandığı ən böyük işçi gərginlikdən yüksək gərginlik induksiyalanır və bu
səbəbdən (2) asma izolyatorunu şuntlayan (1) qığılcım aralığı deşilir, yaranmış boşalma
kanalı ilə (3) QXİGM (5) dirsəyinə birbaşa qoşulur.
EVX-nin xəttinə yaxud dayağına ildırım zərbəsi nəticəsində yaranan ifrat gərginlik (3)
QXİGM-in hesablandığı ən böyük işçi gərginlikdən yüksək olduğundan QXİGM-in volt20

amper xarakteristikasına müvafiq onun varistorlarının müqaviməti ani olaraq azalaraq
yaranmış ifrat gərginliyin cərəyanını qığılcım boşalması kanalı və dayaqla yerə ötürür və
QXİGM-dən axan cərəyanın onda yaratdığı gərginlik düşgüsünün qiyməti xəttin ən böyük
işçi gərginliyi həddinə çatdığı zaman varistorların müqaviməti yenidən ani olaraq maksimum
qiymətə qədər artdığından cərəyanın axması dayanır, qığılcım aralığı bərpa olunur və EVX
ildırımdan mühafizə olunaraq normal iş rejiminə keçir.

Şəkil 3. Yüksək gərginlikli EVX-lərin ildırım zərbəsindən mühafizəsi üçün təklif olunan
qurğunun EVX-nin aralıq dayaqlarında quraşdırma sxemi

EVX-nin anker və anker-bucaq (şəkil 4, a,b) dayaqlarında qurğunun (1) qığılcım aralığı
ilə şuntlanmış (2) asma xətt izolyatorunun başlıq hissəsinin birləşdirildiyi tərəfi dayağın (4)
köndələn tirinə boltlar və yaxud qaynaq üsulu ilə bərkidilmiş (5) dirsəkdən şarnirlə asılmış,
digər tərəfi, yəni QXİGM-in çıxış tərəfi isə, mühafizə olunan EVX-nin (6) faza naqillərini
saxlayan (7) dartıcı izolyatorlar zəncirələrinin faza naqilləri tərəflərini birləşdirən (8) şleyf
naqilinə perpendikulyar olaraq müvafiq xətt armaturu ilə möhkəm birləşdirilir və aralıq
dayaqlarında olduğu kimi EVX-nin nominal və ən böyük işçi gərginliyi zamanı EVX naqili
qurğunun (3) QXİGM (2) asma xətt izolyatoru və (1) qığılcım aralığı ilə (5) dirsəyindən
izolyasiya olunduğundan ondan axan sızma və tutum keçiricilik cərəyanları yolverilən
qiymətdən xeyli azalmış olur ki, bunun nəticəsi olaraq QXİGM-in varistorlarının qızması
zəifləyir. Buludla yer arası ildırım boşalması zamanı ildırım boşalması liderinin yer səthindən
(dayaqdan) müəyyən hündürlükdən ((3-4)h, h - dayağın ümumi hündürlüyüdür) dayağa
yaxud faza naqilinə yaxınlaşması zamanı onun elektrik sahəsinin EVX-yə təsiri nəticəsində
EVX-nin faza naqillərində xəttin izolyasiyasının hesablandığı ən böyük işçi gərginlikdən
yüksək gərginlik induksiyalanır və bu səbəbdən (2) asma xətt izolyatorunu şuntlayan (1)
qığılcım aralığı deşilir, yaranmış boşalma kanalı ilə (3) QXİGM (5) dirsəyinə birbaşa qoşulur.
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Şəkil 4. Yüksək gərginlikli EVX-lərin ildırım zərbəsindən mühafizəsi üçün təklif olunan qurğunun
EVX-nin anker və anker-bucaq dayaqlarında quraşdırma sxemi

EVX-nin xəttinə yaxud dayağına ildırım zərbəsi nəticəsində yaranan ifrat gərginlik (3)
QXİGM-in hesablandığı ən böyük işçi gərginlikdən yüksək olduğundan QXİGM-in voltamper xarakteristikasına müvafiq olaraq onun varistorlarının müqaviməti ani olaraq azalaraq
yaranmış ifrat gərginliyin cərəyanını qığılcım boşalması kanalı və dayaqla yerə ötürür və
QXİGM-dən axan cərəyanın onda yaratdığı gərginlik düşgüsünün qiyməti xəttin ən böyük
işçi gərginliyi həddinə çatdığı zaman varistorların müqaviməti yenidən ani olaraq maksimum
qiymətə qədər artdığından cərəyanın axması dayanır, qığılcım aralığı bərpa olunur və EVX
ildırımdan mühafizə olunaraq normal iş rejiminə keçir.
Qeyd edək ki, QXİGM-dən istifadə olunmaqla yüksək gərginlikli EVX-lərin ildırımdan
mühafiəsi üzrə təklif olunan bu yeni qurğu Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən ixtira səviyyəsində qeydə alınmışdır
[12]. Patent aldığımız ildırımdan mühafizə qurğusunun Respublika enerjisisteminin yüksək
gərginlikli EVX-lərindən birində pilot layihə qismində yaxın vaxtlarda tətbiqi planlaşdırılır.
_________________________
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРОЗОВЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
ПИРВЕРДИЕВ Э.С., ГАШИМОВ А.М., ИЛЬЯСОВ О.В.,
ХЫДЫРОВ Ф.Л., БАБАЕВА А.Р.

В статье рассмотрены задачи доведения к минимуму количества отключений на
ЛЭП, возникающих при разрядах молнии между облаком и землей с использованием
нелинейного ограничителя перенапряжений. С этой целью рассмотрены различные
защитные устройства с использованием ОПН, известные в области защиты от грозовых
разрядов и примененные в ЛЭП. С учетом недостатков этих устройств, для защиты
ЛЭП разработана новая, технологически упрощенная и выгодная схема устройства.
Устройство регистрировано на уровне изобретения и на него получен патент.
Ключевые слова: линия электропередачи, грозовое перенапряжение, нелинейный ограничитель
перенапряжения.

INCREASE OF LIGHTING PROTECTION OF HIGH-VOLTAGE
POWER TRANSMISSION LINE
PIRVERDIYEV E.S., HASHIMOV A.M., ILYASOV O.V.,
KHIDIROV F.L., BABAYEVA A.R.

The paperconsiders the problem of minimizing and generally eliminating the number of
disconnections that occur in high-voltage power lines as a result of lightning discharges
between the cloud and the ground using a nonlinear overvoltage suppressor. For this purpose,
various protection devices known in the field of lightning protection by means of nonlinear
overvoltage limiter used in power lines were studied. Having identified the shortages of these
devices, a new and simpler in terms of technology and efficiency scheme of the device for
PTL protection was developed. The device was protected at the invention level, registered and
patented.
Keywords: power transmission line, lighting protection, nonlinear overvoltage limiter.
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ELEKRTİK VERİLİŞ XƏTTİNİN GÜC İTKİLƏRİNİN
MONİTORİNQİ SİSTEMİ HAQQINDA
İSAYEVA T.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Elektroenergetika sisteminin idarə olunmasında istifadə olunan elektrik rejiminin parametrlərinin
ölçülməsində çoxfunksiyalı çeviricilərin dəqiqliyi, sinxronluğu, uyğunlaşdırılması və rejim məsələlərinin
həllində istifadəsi məsələlərinə baxılır. Yüksək gərginlikli hava xəttinin sonlarında elektrik rejimi
parametrlərinin cari ölçülərinə əsasən qərarlaşmış rejimlərin parametrlərinin qiymətləndirilməsi 500 kV hava
xətti nümunəsində yerinə yetirilmişdir.
Açar sozler: energetika sistemi, yüksək gərginlikli hava xətti, çox funksiyalı çeviricilər,
sinxronlaşdırılmış vektor olcüləri, real-zaman rejimi, qərarlaşmış rejimlər, qiymətləndirmə.

Elektroenergetika sisteminin (EES) səmərəli idarə edilməsi üçün onun vəziyyətini
xarakterizə edən rejimin cari parametrləri haqqında tam və dəqiq məlumatlar tələb olunur.
Elektroenergetika sistemlərinin (EES) avtomatik və dispetçer idarə edilməsində SCADA –
Supervisori Control And Data Acquisition (məlumatların toplanması və dispetçer idarəetmə
sistemləri), PMU-Phasor Measurement Unit (sinxronlaşdırılmış vektor olcüləri-SVÖ)
sistemlərindən əldə edilmiş məlumatlar əsasında rejimlərin yeni nəzarət, idarəetmə
imkanlarının və üsullarının, rejim parametrlərinin ölçülməsinin xüsusiləşdirilmiş ölçü
sisteminin nəzərə alınması sinxronlaşdırılmış vektor ölçülərinin tətbiq olunmasının
üstünlüyünü göstərir.
Sinxronlaşdırılmış vektor ölçülmələrinin (SVÖ) tətbiq olunması enerji sisteminin
elektrik rejimlərinin idarə olunmasının etibarlılığının artırılması üçün əlavə imkanlar yaradır
[1-9]
Operativ-Məlumat Kompleksi (OMK) və SCADA mürəkkəb dinamiki sistemlərin və
proseslərin avtomatik idarə olunmasında, təhlükəsizlik və etibarlılıq sahələrində vaciblik və
kritiklik nöqteyi-nəzərincə əsas sayılır və hal-hazırda ən perspektivli üsullar olaraq qalırlar.
SCADA sistemi artıq Azərbaycan EES-də tətbiq olunur [5-6] və əsasən stasionar
rejimlərin idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yaxın perspektivdə isə
sinxronlaşdırılmış vektor olçüləri sisteminin tətbiqi və ondan müxtəlif həyacanlanmalar
zamanı sistemdə yaranan keçid rejimlərinin idarə olunması uçün istifadəsi nəzərdə tutulur.
Müasir şəraitdə WAMS - Wide-Area, Measurement Systems texnologiyalarının tətbiqi,
enerjisistemin halının lokal qiymətləndirilmə (HLQ) alqoritmləri EES obyektlərinin
avtomatik idarəetmə sisteminə (AİS) asanlıqla inteqrasiya oluna bilər.
Dispetçer mərkəzinin OMK-nə belə məlumatlar telemexanika vasitələrinin köməyilə
rejim kəmiyyətlərinin telesiqnal (TS) və teleölçüləri (TÖ) şəklində daxil olur.
EES-in HLQ-də ölçmə kimi yaxın vaxtlara qədər əsasən dəyişən rejimlərin TÖ-dən və
kommutasiya avadanlıqlarının vəziyyəti haqqında SCADA sistemindən alınan TS-dən
istifadə olunurdu. EES-in vəzifələrini həll edərkən yaranan əsas problemlər SCADA
sistemindən alınan məlumatların az həcmli olması və məhdudiyyətləri ilə əlaqədardır. Bu da
ölçülərin dəqiqliyinin az olmasına və rejim parametrlərində xətalara gətirib çıxarır.
EVX rejimlərinin dəyişən real şəraiti səbəbindən EVX monitorinqi məsələsi meydana
çıxır:
- elektrik parametrlərinin qiymətləndirilməsi;
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- idarə olunuan çevik dəyişən cərəyan ötürücü sistemləri – FACTS-Flexible AC
Transmission System;
-enerji sistemlərini birləşdirən EVX yüklənmələrinin idarə olunması və s.
Hazırda telemexanika və SVÖ-nin rəqəmsal ölçmə vasitələrinin yaxınlaşma
tendensiyası baş verir. HLQ zamanı SVÖ-nin tətbiqi ilə alınan nəticələrin səmərəliliyinin və
dəqiqliyinin artması SVÖ-nin və SCADA–nın TÖ-nin birgə istifadəsi nəticəsində əldə edilə
bilər.
EES-in idarə edilməsində EES-in cari rejimi haqqında məlumatın keyfiyyətini
yüksəltmənin mümkün üsullardan biri istismarın real şəraitini nəzərə almaqla onun
parametrlərinin qiymətləndirilməsi məsələsidir.
Düyündə quraşdırılmış SVÖ avadanlığı Ui modulunu, bu düyündəki gərginliyin δi
fazasını və düyünə birləşən bütün budaqlardakı cərayan modulunu, gərginlik və cərəyan
arasındakı φui bücağının qiymətini ölçməyi təmin edə bilər. SVÖ-dən daxil olan ölçülər
SCADA-dan gələn TÖ-lərlə birlikdə EES-in iş sxeminin rejimini daha tam əks etdirir. SVÖdan daxil olan ölçülər daha yüksək dəqiqliyə malik olub vaxtla tam əlaqəlidir.
EES rejiminin operativ idarə edilməsi sisteminin əsas vəzifələrindən biri HLQ-dir. HLQ
kommunikasiya avadanlığının vəziyyəti haqqında TS-yə görə tərtib olunmuş şəbəkənin cari
hesabat sxeminin TÖ üzrə EES-in müəyyənləşmiş rejiminin hesabatına daxildir. HLQ
teleölçülərdə xətaların azaldılmasını, ölçü nəticələrinin diaqnostikasını həyata keşirir,
enerjisistemin rejiminin operativ proqnozuna imkan yaradır.
EES-in vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üsulları XX əsrin 70-ci illərində işənməyə
başlanmışdır. Vəziyyətin qiymətləndirilməsi nəzəriyyəsinin əsasları F.S. Schweppe, E.J.
Handschin tərəfindən qoyulmuşdur. [3]. EES-in vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə A.Z.
Qammın işləri MDB ölkələrində ilk işlərdəndir. EES-in halının qiymətləndirilməsi üsulları
İSEM REA Melentyev adına Sibir Energetikada Sistem tədqiqatları İnstitutu tərəfindən
işlənmiş nəzarət tənlikləri [3] metoduna əsaslanır.
[4]-də ardıcıl olaraq ayr-ayrı komponentlər üzrə hal vektorlarının və keçiricilik
matrisalarının qiymətləndirilməsi elektrik parametrlərinin dekompozisiya edilməsi prinspi
əsasında həyata keçirilmişdir.
[8, 9]-da hava xəttinin başlanğıcı və sonunda rejim parametrlərinin ölçülməsi əsasında
YG EVX-nin tac hadisəsindən yaranan itkilərin operativ qiymətləndirilməsi məsələlərinə
baxılmışdır.
Hazırda hava xəttinin rejimlərinin ölçülərinə əsasən sxem parametrlərinin identifikasiya
məsələsi aktual olaraq qalır. Rejimlərin analizləri adətən EVX-in konstruktiv parametrlərinə
əsasən aparılır. Bu, nominal göstəricilərdən 10% və daha çox səhvlərə gətirib çıxarır ki,
bunlar da parametrlərin yol verilən xətalarından əhəmiyyətli dərəcədə artıqdır. Xətaların
yaranma səbəbləri həmçinin ölçmələrin müxtəlif vaxtlılığı, EVX-lərinin uzunluqlarının dəqiq
ölçülməmələri, EVX-in dəyişən real iş şəraitləridir (temperatur, nəmlik, küləyin sürəti v. s.).
Bununla əlaqədar olaraq EVX-in parametrlərinin qiymətləndirilməsi məsələsi meydana çıxır.
YG EVX cari itkilərinin qiymətləndirilməsi. YG EVX parametrləri - aktiv müqaviməti,
xəttin aktiv və tutum keçiriciliyi, naqillərin qızmasından və tac hadisəsindən yaranan güc
itkisindən, ətraf mühitin tempraturasından və meteoroloji şəraitindən asılı olaraq dəyişir.
Naqilin müqaviməti cərəyanın sıxlığının, ətraf mühitin temperaturunun, küləyin sürətinin və
yağışın intensivliyinin funksiyasıdır. Odur ki, EVX parametrlərinin cari iş şəraitini nəzərə
almaqla sxem parametrlərinin qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
EVX-nin başlanğıcı və sonunda ölçü sistemlərindən alınmış məlumatlara əsasən aktiv
güc itkilərinin ayrılması və tac itkilərinin qiymətləndirilməsi üçün ölçü sisteminin sistematik
xətasının təyini təklif olunmuşdur.
EVX-nin ümumi aktiv güc itkiləri yük itkiləri və tac hadisəsi itkilərindən ibarətdir
P  Pí  Pê  P1  P2
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(1)

Ölçü sisteminin xatası ölçü gərginlik və cərayan transformatorlarının, ikinci tərəf
birləşdirici kabellerin, aktiv güc və rabitə kanalları çeviricilərin xətalarından ibarətdir.
EVX-nin aktiv güc itkilərini

P  P1  P2  Ï

0

 Ï (U, I, )  (t)

(2)

şəklində təqdim etmək olar. Burada, П0 - ölçü sisteminin sistematik xətası, П(U,I,) – ölçü
sisteminin nisbətən zəif dəyişən xətası, (t) - ölçü sisteminin təsadüfi xətasıdır.
Ölçü sisteminin sistematik xətası günəşli hava şəraiti anlarında Р1–Р2-Pнmin
şərtinə görə EVX hal tənliklərinə əsasən müəyyən olunur.
EVX П-şəkilli əvəz sxeminin bir neçə hissəyə bölünmüş halındakı tənliklərindən
istifadə etməklə yeni metodika və alqoritmlər təklif olunmuşdur. 500 kV gərginlikli xəttin
parametrlərinin identifikasiyasının nəticələri verilmişdir.
EVX-nin monitorinqinin aрхитектур sistemi şəkil 1-də göstərilmişdir və
aşağıdakılardan ibarətdir:
- birləşmiş enerji obyektlərin SVÖ qurğuları, peyk naviqasiya sistemi;
- məlumatların toplayıcıları MT;
- dispetçer mərkəzlərinin qurğuları.

Şəkil. Elektrik verilişi xəttində itkilərin monitorinqi sistemi

SVÖ - vektor kəmiyyətlərin sinxronlaşdırılmış ölçmələrini həyata kecirən qurğudur və
şəbəkədə gərginliyin və cərəyanın sinusoidaları arasında real faza bucaqlarını (sürüşməsini)
qeyd edir. SVÖ-nun asas funksiyaları: cərəyan va gərginliyin ölçülməsi; cərəyan fazasının
hesablanması; gərginlik fazasının ölçülməsi; tezliyin hesablanması; qəza va qəzadan əvvəlki
hadisələrin qeydə alınması; verilənlərin ötüirülməsidir.
SVÖ qurğusu aşağıdakı vektor ölçmələrini yerinə yetirir.
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(1)

Burada, δi – i düyünü gərginliyinin bucağı; Ui – i düyünü gərginliyinin təsiredici qiyməti; Iij– idüyünü ilə qoşma olan ij budağının cərəyanının təsiredici qiyməti; ϕij – ij budağının cərəyanı
ilə i düyünü gərginliyi arasındakı bucaq.
GPS - (Global Positioning System) - Peyk naviqasiya sistemi. Sistemin sinxron zaman
siqnalını mikrosaniya ölçmələrə SVÖ cihazına ötürən qlobal pozisiya sistemidir;
PDC – ölçülərin monitorinqi, mühafizə və idarəetmə məsələlələrinin həll edilməsi uçün
yuxarı səviyyədə istifadə olunan ölçülmüş məlumatların yığılması qurğusudur.
Ənənəvi dispetçer idarəetmə və məlumatların toplanması sistemləri SCADA
(Supervisory Control and Data Acqusition) EES haqqında sinxronlaşdırılmamış məlumatları 1
÷ 10 san vaxt ərzində yerinə yetirmək imkanına malikdir. SVÖ məlumatlarının ölçülmə sürəti
20 msan, məlumatlarının yuxarı idarəetmə səviyyəsinə ötürülməsi dövriliyi saniyədə 10
dəfədən çoxdur. SVÖ qurgusunun ölçmə sürəti tele və SCADA ölçülərinin sürətindən
çoxdur. Eyni zamanda SVÖ qurğusu enerji sistemin düyünlərində zamana görə
sinxronlasdırılmış ölçüləri aparır.
SCADA-dan alınan ölçülər adətən



y  Pi , Q i , Pij  Q ij , U i , I i , I ij



(1)

şəklində olur. Burada, Pi, Qi – i düyünün aktiv və reaktiv gücləri; Рij, Qij – budaqlarda aktiv
və reaktiv gücləri; Ui – düyün gərginliyinin modulu; Ii, Iij– düyünün və budağın cərəyanının
təsiredici qiymətləridir.
EVX sonlarında təhrif olunmuş ölçülərə görə aktiv güc itkilərinin monitorinqi aşağıda
göstərilən ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Tac itkilərinin gərginlikdən asılılığı xarakteristikası


Pk 

 U 
(2)
  k 
 U íîì 
– xəttin sonunun gərginliyi, L - EVX-nin

2
g 0  L  U íîì

Burada, Unom – xəttin nominal gərginliyi, Uson
uzunluğu km, ρ – üstlü funksiyanın qiymətidir.
Paylanmış parametrli EVX ümumi tac itkiləri gərginliyin hava xətti boyunca
dəyişməsini nəzərə alaraq təyin olunur.
L

U
Pk  Pk 0   
0  U nom




 d


(3)

EVX-nin monitorinqi sistemindən alınmış ölçülərinə əsasən aktiv güc itkiləri
hesablanılır.
(4)
Pölçü = P1-P2
EVX-nin paylanmış parametrli tənliklərinə və xəttin sonunda ölçü sisteminin rejim
məlumatlarna əsasən aktiv yük itkiləri müntəzəm paylanmış parametrli xəttin hiperbolik
funksiyalı tənlikləri ilə təyin olunur [1,3] və konkret halda

Py  a 1

P22  Q 22
U 22

 a 2 U 22  a 3 P2  a 4 Q 2

(5)

formulası ilə hesablanmışdır. Burada, a1, a2, a3, a4 - əmsalları EVX-nin sxem parametrləri
əsasında və tac itkilərinin səviyyəsindən asılı olaraq hesablanılır.
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Ölçülərin nəticələrinə əsasən EVX tac itkiləri
(6)

PT =PF - Py - Psist

formulası ilə qiymətləndirilir. Burada ΔPsist- ölçü kompleksinin ümumi sistematik xətasıdır.
EVX tac itkilərinin ən kiçik qiyməti günəşli hava şəraitində (Pкgh) yaranır. Bu halda
sistematik xətanın qiməti (6) formulasından təyin olunur
(7)

Psist =Py+Pкgh -Р1+Р2.

Monitorinqin nəticələri. Real EVX sonlarında təhrif olunmuş ölçülərə görə aktiv güc
itkilərinin monitorinqi aparılmışdır. 500 kV-luq EVX fazasının konstruksiyası 3*AC 330/43,
uzanluğu 250.5 km, ilkin süsusi elektrik parametrləri r0=0,029 Om/km, x0=0,299 Om/km,
b0=3,74*10-6 Cm/km, R=7,24 Om, X=74,91 Om, G2=2,002*10-6 l/Om, B2=4,685*10 6 l/Om.
EVX əvvəlindəki və sonunda quraşdırılmış “SİMEAS” Q çoxfunksiyalı çeviricilərin
rejim parametrləri ölçülərinin qeydiyyatının nəticələri cədvəldə verilmişdir.
Ölçü sisteminin qiymətləndirilmiş sistematik xətası Psist=0.5 MVt-dır və (7)
formulasına əsasən hesablanmışdır.
Cədvəldə (1-3) alqoritminə görə hesablanmış nəticələr verilmişdir.

Cədvəl. Tac itkilərinin qiymətləndirilməsinin nəticələri
Ölçmə
vaxtı

10:08:15
10:08:16
10:08:17
10:08:18
10:08:19
10:08:20
10:08:21
10:08:22
10:08:23
10:08:24
10:08:25
10:08:26
10:08:27
10:08:28
10:08:29
10:08:30
10:08:31
10:08:32

EVX- sonlarında ölçülərin nəticələri
Əvvəlində
Sonunda
P2, MVt Q2, MVAr U2, kV P1, MVt
555.27
554.20
553.20
553.61
554.73
553.94
553.40
553.77
554.48
554.46
553.51
553.47
554.24
554.37
553.37
553.99
554.59
554.51

320.84
321.25
321.62
320.84
321.78
322.30
321.09
321.15
322.31
320.34
320.95
321.58
321.01
320.76
321.60
321.17
320.77
321.70

437.87
437.89
438.30
438.42
437.85
437.98
438.37
438.27
437.94
438.15
438.22
438.18
438.11
438.03
438.05
438.08
437.88
437.77

572.34
570.54
570.38
571.79
571.73
570.42
570.79
571.06
571.89
571.14
570.41
571.13
571.56
570.89
570.67
571.58
571.78
570.79

Güc itkilərinin qiymətləri, MVt
Cəmi
Yük
Tac
P1-P2 hesabat Qiymətlən
dirmə
17.07
13.56
3.51
16.35
13.52
2.82
17.18
13.46
3.72
18.17
13.46
4.72
17.01
13.56
3.45
16.49
13.53
2.96
17.39
13.46
3.93
17.29
13.48
3.81
17.42
13.55
3.86
16.68
13.50
3.18
16.89
13.47
3.42
17.66
13.48
4.18
17.32
13.51
3.81
16.52
13.51
3.01
17.30
13.49
3.81
17.59
13.50
4.08
17.18
13.53
3.65
16.28
13.55
2.73

Minimum

1.16
0.47
1.37
2.37
1.10
0.61
1.58
1.46
1.51
0.83
1.07
1.83
1.46
0.66
1.46
1.73
1.30
0.38

Şəkildə nəticələr qrafiki şəkildə göstərilmişdir.
“SİMEAS” Q çoxfunksiyalı ceviricisi ilə ortalaşdırma müddəti bir saniyədən çox
halında rejim parametrləri ölçülərinin qeydiyyatının nəticələrini aparmaq olar.
“SİMEAS” Q informasiya hesablama kompleksi 50 hs tezlikli enerji sistemində bir
saniyə ortalaşdırma müddəti ilə rejim parametrlərinin saniyənin 50 periodundan 17-sində
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ölçmələri apararaq nəticələri ortalaşdırır. Bu halda ölçmə sisteminin təsadüfi xətalarının
qismən kompensasiyası baş verir.
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P=P1 -P2

P, MVt

18
16
14

Py

12
10
8
6

PTölçü =P1 -P2

4
2

10:08:34

10:08:33

10:08:31

10:08:29

10:08:27

10:08:26

10:08:24

10:08:22

10:08:21

10:08:19

10:08:17

10:08:15

PTqiym=P1 -P2 -Psist
10:08:14

0

Saat-dəqiqə-saniyə

Şəkil. 500 kV-luq EVX monitorinqi nəticəsində alınmış aktiv güc itkiləri

Vektor kəmiyyətlərin sinxronlaşdırılmış ölçmələri əsasında (SVÖ) güc itkilərinin
qiymətləndirilməsıni yerinə yetirən qurğu bir saniyədə parametrləri 50 dəfə ortalaşdıra bilir.
Bu halda EVX sonlarında ölçülərin sinxronlaşdırılması və təsadüfi xətaların kompensasiyası
nəticəsində rejim parametrlərinin qiymətləndirilməsinin dəqiqliyi artır.
Nəticə
1. EVX–in rejim parametrlərinin qiymətləndirilməsi üçün ölçü sisteminin
səmərəliliyinin müqayisəsi aparılmışdır.
2. “SİMEAS” Q informasiya hesablama kompleksinin tədbiqi vasitəsilə 500 kV EVXdə aparılmış ölçülərin nəticələri verilmişdir. Bu halda rejim parametrləri ölçülərinin
ortalaşdırma müddəti bir saniyədən çoxdur.
3. Vektor kəmiyyətlərin sinxronlaşdırılmış ölçüləri əsasında güc itkilərinin
qiymətləndirilməsı ortalaşdırma müddətini 20 msan təşkil edir. Bu halda EVX sonlarında
ölçülərin sinxronlaşdırılması və təsadüfi xətaların kompensasiyası nəticəsində rejim
parametrlərinin qiymətləndirilməsinin dəqiqliyi artır.
_________________
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О СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ
В ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ
ИСАЕВА Т.М.

Рассматривается, вопросы точности, синхронности и приспособленности
измерений электрических величин с использованием многофункциональных
измерительных преобразователей и областей применения при управлении,
установившимися режимами электроэнергетической системы. Представлены
результаты оценки параметров режима на основе измерений параметров текущего
режима на концах высоковольтной линии передачи 500 кВ.
Ключевые
слова:
энергетические
системы,
высоковольтные
воздушные
линии,
многофункциональные преобразователи, синхронизированные векторные измерения, режим реального
времени, установившиеся режимы, оценка.

ABOUTB SYSTEM FOR MONITORING POWER LOSSES IN
TRANSMISSION LINES
ISAYEVA T.M.

Precision tasks, synchronicity and fitness measurements of electrical quantities using
multi-function transmitters and applications in the management of the established modes of
power system are considered. The results of the state estimation parameters based on the
current operation mode parameters measurements at the ends of high-voltage transmission
line are presented.
Keywords: power systems, high-voltage overhead lines, multifunctional converters synchronized vector
measurement, real-time mode, set the mode evaluation.
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Elektrik stansiyaları ölkənin inkişafında əsas rol oynayır. Bu stansiyalar enerjini qeyri-elektrik formadan
elektrikə çevirir. Enerjinin çevrilmə tipindən asılı olaraq stansiyalar müxtəlif növlərə ayrılır. Stansiya çoxsaylı
mürəkkəb qurğulardan ibarətdir. Stansiyaya nəzarət həmçinin onun fəaliyyəti enerji blokunun ölçüsünün artması
ilə mürəkkəbləşir. Elektrik stansiyasının etibarlı və təhlükəsiz işləməsi insan ekspertlərdən asılıdır. Bu
mütəxəssislər qeyri-formal biliklər əsasında qərar qəbul etməyi bacarmalıdır. Müvafiq ekspertlərin azlığı enerji
sənayesinin qarşılaşdığı əhəmiyyətli problemlərdən biridir. Kompüter və informasiya texnologiyalarının sürətli
inkişafıyla kompüterləşdirilmiş avadanlıqlar və məlumat əldə etmə üsullarından stansiyaların fəaliyyətinə
nəzarət edilməsində istifadə edilir.
bazası.

Açar sözlər: İES, enerji bloku, enerji blokunun diaqnostikası, elektrik stansiyası, məntiqi çıxarış, biliklər

Giriş: Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində İES-in enerji bloklarının diaqnostikası ES-nin
aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olması şərtləri ilə müəyyən olunmuşdur:
1. ES-lər real iş rejimində işləməli və bunun üçün onlar informasiya vericiləri vasitəsilə
enerji bloklarına on-line rejimində qoşulmalıdırlar.
2. Diaqnostika ES-i üç səviyyəli iyerarxik struktura malik olmalıdır:
I səviyyə - verilənlərin ilkin emalı səviyyəsi. Bu səviyyəyə enerji blokunun müxtəlif
texnoloji parametrlərinin informasiya vericilərindən əldə olunan cari qiymətlərinin ilkin emalı
və rejim parametrlərinin seçilməsi vasitələri; texnoloji parametrlərin cari qiymətlərinin,
statistik qiymətlərinin (riyazi gözləmələr, dispersiya və s.), artımların və dəyişmə surətlərinin
(I və II tərtib törəmələri və s.) qiymətləndirilməsi; texnoloji parametrlərin retrospektiv
qiymətlərinin səmərəli şəkildə yadda saxlanılması vasitələri; verilənlərin linqvistik təsviri,
parametrlərə operativ nəzarət vasitələri aiddir.[11]
Bu səviyyədə əldə olunan verilənlər sistemi verilənlər bazasının enerji blokunun qurğuları
üçün: qazan, nasosla, qızıdırıcılar və s. nəzərdə tutulmuş uyğun bölmələrində - altbazalarda
yadda saxlanılır.
II səviyyə - nəzarət səviyyəsi. Bu səviyyəyə enerji blokunun vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi funksiyalarını: buraxılışa nəzarət, iş rejiminin stabilliyinə nəzarət,
qurğuların texniki vəziyyətinə nəzarət vasitələri daxildir. Bu səviyyə vasitələrinin köməyi ilə
enerji blokunda stabilliyin pozulması səviyyəsi müəyyən edilir.
III səviyyə - diaqnoz səviyyəsi. Bu səviyyədə enerji blokunun iş rejiminin pozulaması
və nasazlıqlar üzrə diaqnozlar qoyulur və məsləhətlər verilir.[5]
II və III səviyyələrdə yerinə yetirilən əməliyyatlar – nəzarət və məsləhətlərin verilməsi
enerji blokunun operativ personalının mühakimə metodlarına uyğun olan məntiqi çıxarış
nəticəsində əldə olunur.
3. İES çoxlu sayda enerji bloklarından ibarətdir və onların hər biri üçün yuxarıdakı
struktura malik diaqnostika ES-i yaradılmalıdır.
4. Enerji blokları analoji funksiyalar yerinə yetirdiyindən onların diaqnostikası ESlərinin etibarlılığının artırılması məqsədi ilə işində rəddetmələr baş vermiş ES-in
funksiyalarını digər ES-in öz üzərinə götürməsi üçün ümumi verilənlər bazas
yaradılmalıdır.
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Bu zaman işində rəddetmələr baş vermiş ES-in funskiyalarını öz üzərinə götürən ES
multiproqram iş rejiminə uyğun işləməlidir. [11]
Yuxarıdakıları nəzərə almaqla enerji blokunun diaqnostikası ES-nin ümumi strukturu
şəkil 3.5-də verilmişdir.
Cədvəl 1.

ES-də diaqnostika məsələsinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alaraq məntiqi çıxarış alqoritm
kimi – düzünə çıxarış alqoritmi realizə olunmuşdur.
Enerji blokunun diaqnostikası ES aşağıdakı alqoritm üzrə işləyir:
I səviyyə - verilənlərin ilkin emalı səviyyəsi üzrə.
I addım. Informasiya vericilərindən əldə olunaraq texnoloji parametrlərin cari qiymətləri
hesablanır.
II addım. 1) parametrlərin zaman üzrə artımları (dr = rt1 – rt2 , burada r hər hansı texnoloji
parametr, dr isə onun t zamanı üzrə artımıdır ) və dəyişmə surətləri (dr/dt və s.)
qiymətləndirilir. Bu qiymətlərdən biliklər bazasının dinamik iş rejimində korrektə
olunmasında və yeni qaydaların formalaşdırılmasında istifadə olunur.
2) Parametrlərin retrospektiv qiymətləri müəyyən dövr üçün analiz edilir, dəyişmə
ardıcıllığına uyğun riyazi funksiya seçilir və həmin funksiyanın parametrləri yadda saxlanılır.
Məsələn, hər hansı dt zaman intervalında parametrin qiymətləri hər hansı f(t)=1 – e-at
funksiyası üzrə dəyişirsə, onda parametrin bu intervaldakı statistik qiymətləri əvəzinə f(t)
funksiyasının xarakteristik göstəriciləri və dt intervalının özü yadda saxlanılır. Bu yaddaşın
səmərəli təşkilinə və istifadəsinə imkan verir. Retrospektiv qiymətlər əsasında parametrlərin t
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anına qədər riyazi gözləmələri və dispersiyası hesablanır. Bu qiymətlərdən parametrlərin
proqnoz olunan qiymətlərinin hesablanması üçün istifadə olunur.
3) Cədvəl 1-ə uyğun olaraq parametrlərin qiymətləri linqvistik təsvir olunur.
Əgər buxarın təzyiqi 235 Kqs/sm2 –dən aşağıdırsa, onda o “kifayət qədər aşağı” kimi
linqvistik təsvir olunur və s. Linqvistik təsvir qeyri-səlist məntiqi çıxarış alqoritminin işləməsi
zamanı parametrlərin qiymətlərinin dəqiqləşdirilməsi üçün istifadə olunur.[5]
Cədvəl 3.

III addım. Parametrlərə operativ nəzarət olunur. Bu zaman yayılan dalğa üsuluna əsasən
biliklər bazasının bütün obyektləri inisializasiya olunur, biliklər bazası aktivləşir.
IV addım. Vəziyyət ilkin qiymətləndirilir. Bu zaman aşağıdakı funksiyalar yerinə
yetirilir:- buraxılışa nəzarət,- iş rejiminin sabitliyinə nəzarət, - qurğuların texniki vəziyyətinə
nəzarət.
İş stabilliyi zəif pozulduqda və ya normada olduqda VI addıma, ciddi pozulduqda isə V
addıma keçilir.
V addım. Məntiqi çıxarış bloku vasitəsilə stabilliyin pozulması səbəbləri araşdırılır,
diaqnoz qoyulur və onun aradan qaldırılması üçün məsləhətlər verilir. Verilən məsləhətlər
sonradan biliklər bazasında (müsbət nəticə əldə edilərsə) düzəliş edilməsi və ya əlavə
olunması üçün bufer yaddaşda yadda saxlanılır. Bu əməliyyatı yerinə yetirmək xüsusi
işlənmiş “cərimələr və mükafatlandırma” metodundan istifadə olunur. Əgər verilən məsləhət
müsbət nəticə vermişsə, o produksiya-qayda şəklinə salınaraq mükafatlandırılır və ya cərimə
olunur. Müəyyən dövr üçün mükafatlandırmaların sayı cərimələrin sayından çox olduqda
produksiya-qayda əsasında biliklər bazası korrektə olunur. Korrektə əməliyyatı ekspertlər
tərəfindən həyata keçirilir.[9]
VI addım. Enerji blokunun operativ personalının displeyində vəziyyəti xarakterizə edən
məlumatlar əks etdirilir.
VII addım.I addıma keçirilir.
Biliklər bazasında modelləşdirilməsi baxımından enerji blokunun strukturlaşdırılması zamanı
sistemin həm fiziki komponentləri, həm də diaqnostik sistemin digər komponentlərə və
bütövlükdə sistemin özünə yerinə yetirməli olduğu funksiyaları ayrılmışdır (şəkil 4.2).

Şəkil 4.2. Diaqnostik sistemin funksiyaları
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İkinci addımda, təyinat sahəsi və onun tərkib hissələri müəyyənləşdirildikdən sonra
enerji bloku və onun ayrı-ayrı komponentləri üçün diaqnostika məsələsinin qoyuluşu
dəqiqləşdirilmişdir. Bu mərhələdə sistemin işləmə şəraitini və işinin nəticələrini müəyyən
edən dəyişənlərin və parametrlərin tərkibi müəyyənləşdirilmiş, böhran amilləri, onların yol
verilə bilən qiymətləri və kombinasiyaları aşkar edilmişdir. Bundan əlavə, enerji bloku
sxeminin tərkibinə daxil olan hər bir avadanlıq vahidi üçün rejim dəyişənləri və
parametrlərinə şərtsiz məhdudiyyətlər müəyyən olunmuşdur.
Qeyri- səlis ekspert sistemləri insan ekspertin qərar qəbulu prosesini əks etdirən komputer
əsaslı sistemdir.
• Müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir:
– Məsləhət vermək
– Diagnostika
– Öyrənmə
– Qərar qəbulunun dəstəklənməsi
– Dizayn, planlaşdırma, etc.
Qeyri- səlis ekspert sisteminin arxitekturası
Biliklər bazası [3]
• Biliklər bazası maraq sahəsi üzrə bilikləri, məlumatları özündə saxlayır;
• Biliklər normalda qeyri-səlis qaydalar kimi təsvir edilir
– Keçmişlə nəticələr, ilkin şərtlər və ya hərəkətlərlə əlaqə yaradılır
– Ən ümumi formada: “IF A THEN B” (A və B qeyri səlis olmaqla)
( IF A THEN B ---Əgər A onda B )

Faktlar bazası
• Həmçinin qısamüddətli yaddaş və ya arxa plan interfeysi kimi təyin edilir.
• Cari faktları(vəziyyətləri) özündə saxlayır
• Faktlar bazası hər dəfə qaydaların icrasından sonra yenilənir
– Əvvəlki vəziyyət -> Qaydanın icrası -> Cari vəziyyət
• Əvvəlki faktlar ləğv edilir və yaddaşa cari faktlar yazılır.
Çıxarış ( nəticəçıxarma )mexanizmi
• Çıxarış mexanizmi bir sıra qaydaları idarə edir və qeyri səlis çıxarışı yaradır.
Yanaşmalar:
– Verilənlərə yönələn yanaşma: Ümumiləşdirilmiş MP tərəfindən dəstəklənir.
• ES sorğuya uyğun qaydaları hesablamaq və nəticə çıxarmaq üçün kifayət edən
məlumatlarla işləyir.
– Məqsədə yönələn yanaşma: Ümumiləşdirilmiş MT tərəfindən nümunələrlə təmin
edilir.
• Bu məlumatlar həmçinin aşağıdakı mənbələrdə tapıla bilər:
34

– Biliklər bazasında
– THEN clauses of other production rules
– İstifadəçi ilə sual-cavab zamanı
Meta biliklər bazası
• Qeyri-səlis ES istifadə edə bilər. Qeyri-səlis ES biliklər bazasında biliklərlə əlaqəli
qaydaları istifadə edə bilir.[1]
• Bu aşağıdakı meta qaydaları ehtiva edir :
– Dayandırma kriteriyası
– Müəyyənləşdirilmiş qaydaları yerinə yetirmək üçün ilkin şərtlər.
– Fakt sistem tərəfindən verilə və ya istifadəçidən alına bilər
• Məqsəd: Lazımsız əlaqələrin ləğv edilməsində hesablamaları asanlaşdırmaq

İzahedici interfeys
• İstifadəçi və ES arasında ünsiyəti asanlaşdırmaq.
• İstifadəçiyə ES-in yekun nəticəyə necə gəldiyini anlama imkanı vermək
– və ya xüsusi
informasiyanın istifadəçi tərəfindən niyə tələb olunduğunu
aydınlaşdırmaq
• Sistemdə istifadəçi etibarını yaratmaq
• Səhvlərin, nöqsanların, səhvlər, çatışmazlıq, uyğunsuzluqlar və s. təyinində faydalıdır.
Biliklərin kompleksləşdirilmiş modulu
• Sadəcə bəzi ekspert sistemlərinə daxil edilmişdir
• Biliklər bazasının yenilənməsini və ya metabiliklər bazasının ekspertlərlə
qarşılıqlı
əlaqəsini mümkün edir.
• Maşınla öyrənmə üçün uyğunlaşabilən alqoritmlər həyata keçirilməlidir (Sokrat öyrənməsi
və ya nümunə əsaslı öyrənmə) [8]
– Süni neyron şəbəkələr
–Genetik alqoritmlər, və s..
Ekspert sistem örtükləri
• Örtük, sistemin xidmətlərindən istifadə etmək üçün istifadə edilən istifadəçi interfeysidir
• Çıxarış mexanizmi müvafiq örtük müxtəlif domenlər üçün təkrar istifadə oluna bilər.
• Səlis və qeyri-səlis örtük nümunəsi
– Prolog Expert System Shell (PESS)
– Java Expert System Shell (JESS)
– Qeyri-səlis prolog
Çoxşərtli qərar qəbuletmə
• Qeyri səlisekspert sistemləri təqribi, çoxşərtli qərar qəbuletməni dəstəkləməlidir :
Qayda1: əgər X -> A1, onda Y->B1
Qayda 2: əgər X -> A2, onda Y -> B2
.....……………………………………………
Qayda 3: əgər X -> An, onda Y ->Bn
Fact: X -> A’
=============================
Nəticə : Y -> B’
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СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БЛОКОВ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
АБДУЛЛАЕВ В. Г.

Электростанции играют ключевую роль в развитии страны. Эти станции
преобразуют электричество от электричества к электричеству. В зависимости от типа
преобразования энергии станции делятся на разные типы. Станция состоит из
множества сложных структур. Управление станцией также осложняется увеличением
размера энергетического блока. Надежная и безопасная эксплуатация электростанции
зависит от специалистов-специалистов. Эти специалисты должны иметь возможность
принимать решения на основе неформальных знаний. Отсутствие соответствующих
экспертов является одной из основных проблем, стоящих перед энергетической
отраслью. Быстрое развитие компьютерных и информационных технологий
используется для управления работой компьютеризированного оборудования и
методов сбора данных.
Ключевые слова: IES, энергетический блок, диагностика силового блока, электростанция,
выгрузка логистики, база знаний.

CREATION THE STRUCTURE OF EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSTICS OF
POWER BLOCKS OF THERMAL POWER STATION
ABDULLAYEV V. H.

Power plants play a key role in the country's development. These stations transform
electricity from electricity to electricity. Depending on the type of energy transformation,
stations are divided into different types. The station consists of many complex structures.
Station control is also complicated by the increase in the size of the energy block. Reliable
and safe operation of the power plant depends on human experts. These professionals should
be able to make decisions based on informal knowledge. The lack of relevant experts is one of
the major challenges facing the energy industry. Rapid development of computer and
information technologies is used to control the operation of the computerized equipment and
the methods of data acquisition.
Keywords: IES, energy block, power block diagnostics, power plant, logistics extract, knowledge base.
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ТЕПЛООТДАЧА К ПОТОКУ Н-ГЕКСАНА В УСЛОВИЯХ
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Приведены результаты исследований, проведенных с использованием н-гексана в
процессе теплоотдачи при сверхкритических давлениях. Было определено, что
температура стенки трубы изменяется нечеткой в зависимости от длины и тепловой
нагрузки. Теплоотдача тепла является нормальным, улучшенным, относительно
ухудшенным и стабильным регенеративным режимом.
Ключевые слова: процесс теплоотдачи, n-гексан, температура, стенка трубы, режим.

Постановка задачи. Повышение интенсивности теплоотдачи связано с
проектированием и созданием современных высокоэффективных теплообменных
аппаратов и устройств. Анализ результатов существующих исследований показывает,
что одним из путей интенсификации процесса теплоотдачи является осуществление
условиях процесса в агрегатах с использованием веществ в суперкритических
давлений. В указанных условиях физические свойства испытываемых тел
претерпевают весьма сильные и своеобразные изменения, влияющие на ход процесса и
интенсивность конвективного теплообмена. В этой связи процесс теплоотдачи еще
более осложняется.
Поэтому к настоящему времени механизм
теплообмена в условиях
сверхкритических давлений веществ изучен не в достаточной степени, отсутствует
единая точка зрения о причине возникновения наблюдаемых режимов теплоотдачи, так
же отсутствуют окончательные расчетные рекомендации для оценки интенсивности
теплоотдачи. Таким образом, рассматриваемая проблема по-прежнему остается
актуальной, что требует проведения дальнейших исследований.
Экспериментальная часть. Учитывая выше изложенное, в данной работе
проводились различные серии опытов на экспериментальной установке,
представляющей собой разомкнутый циркуляционный контур, изготовленный из
нержавеющей стали, подробное описание которой, дается в [1]. Основным узлом
экспериментальной установки является рабочий участок, обогреваемый переменным
электрическим током низкого напряжения. В исследованиях использовались трубки из
нержавеющей стали марки ОХ18Н1ОТ или 12Х18Н1ОТ, длина и диаметр которых
выбраны по условиям проводимых исследований. В рассматриваемом случае
использовались трубки из нержавеющей стали марки ОХ18Н1ОТ с внутренним
диаметром 2,09 мм, толщиной стенки 0,46 мм и длиной 220 мм. В опытах плотность
теплового потока вычислялась по формуле:
q  A  J2  t  ,
(1)
где: А-зависит от размера тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ) и определяется
следующим образом:
1
A
,
(2)
 2
2
  dв  dн  dв
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где: J – сила тока в экспериментальной трубке, А; ρt – удельное электрическое
сопротивление материала стенки трубки, Ом∙мм2/м.
Нами измерялись температура наружной поверхности стенки трубки. Поэтому
температура внутренней ее поверхности вычислялась с учетом перепада температуры
на стенке Δt из выражения:
t вс  t нс  t ,
(3)



 2 ln d н


dв 
dв
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t 
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где:
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В уравнении (5) λt – коэффициент теплопроводности материала стенки трубки,
Вт/м∙К.
Значения ρt и λt определялись в зависимости от марок нержавеющей стали и для
ОХ18Н1ОТ.
 t  0,7559  7,02916  10 4  t  0,24431  10 6  t 2
(6)
 t  14,64826  1,37366  10 2  t
(7)
В результате первичной обработки результатов определялись
локальные
значения коэффициентов теплоотдачи по формуле:
Вт
q
 в
,
(8)
м2
tс  tж
Температура жидкости в отдельных сечениях экспериментальной трубки была
найдена графическим способом по значении энтальпии потока жидкости.
При определении α максимально возможная относительная погрешность
составляла 19,148 %, а средняя квадратичная ±14,012 %, что является вполне
допустимым, учитывая сложность проводимых исследований.
Метод экспериментирования и объект исследования. Опыты проводились в
стационарном тепловом режиме. При переходе от одного опыта к другому тепловой
поток увеличивался незначительно. При каждом постоянном значении теплового
потока были сняты как минимум три значения измеряемых величин. Объектом
исследования являлся представитель предельного углеводорода н-гексан, выбор
которого обусловлен тем, что это вещество обладает низким критическим параметром,
не проводит электрический ток, теплофизические свойства его в широком диапазоне
изменения давления и температур достаточно хорошо изучены [2], что необходимо для
дальнейшего анализа и обобщения результатов исследований.
Обсуждение результатов исследований. В описанной установке исследовались
температурный режим стенок труб и теплоотдача при турбулентном режиме
вынужденного движения н-гексана в вертикальной трубе, в условиях совпадения
направления вынужденного и свободного движения (снизу вверх). Полученные
результаты обрабатывались по общепринятым методам и строились различные
графические зависимости, характеризующие температурный режим стенок труб и
интенсивность конвективной теплоотдачи.
Проектирование и конструирование теплообменных аппаратов, работающих в
условиях закритических давлений, требует знания закономерностей распределения
температуры стенки по длине канала. В этой связи сначала рассмотрим вопрос
распределения t вс вдоль трубы. Экспериментально подтверждено, что в области

t вc  t m характер изменения t dc вдоль трубы такой же, как при обычном конвективном
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теплообмене (рис.1, кривые 1 и 2). Поэтому их анализ опускаем. По мере повышения
плотности теплового потока t вс достигает tm исследуемой жидкости и при этом в
опытной трубе появляются дополнительные эффекты – нарушается монотонность
распределения t вс вдоль трубы и самое главное, каждому значению плотности
теплового потока соответствует свое распределение t вс , который трудно подается
физическому объяснению.
При больших значениях плотности теплового потока на участке трубы
ℓ=(120…160) мм наблюдаются резко выраженные максимум t вс (кривые 5 и 6). Когда
t вс по всей длине трубы становится больше tm исследуемой жидкости, характер
изменения t вс по длине трубы вновь изменяется и наблюдаются кривые 7 и 8.

Рис. 1. Распределение tс по длине трубы для подъемного
движения н-гексана (ρw=2595 кг/м2∙с)
1 – 0,99; 2 – 1,61; 3 – 1,95; 4 – 2,42;
5 – 2,81; 6 – 3,12; 7 – 3,18; 8 – 3,44∙106 Вт/м2

Иллюстрированные на рисунке 2 графики распределения t вс вдоль вертикальной
трубы построены по данным, полученным при относительно низком значении
массовой скорости движущегося потока, т.е. значение ρw в рассматриваемом случае в
1,64 раза меньше чем в предыдущем. Из рисунка 2 видно, что с достижением t вс
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псевдокритической температуры исследуемой жидкости, температура стенки по длине
трубы изменяется немонотонно (кривые 3-5).
При определенных значениях q на расстоянии х=136 мм от входа в трубу
наблюдается резко выраженный максимум t вс (кривые 6 и 7). При больших значениях q
(~2,40∙106 Вт/м2) t вс на этом же расстоянии имеет минимальное значение, а максимумы
ее наблюдаются в начальной (х=76 мм) и в конечной (х=177 мм) частях трубы.

Рис. 2. Зависимость tc=f(ℓ) для н-гексана (ρw=1585 кг/м2∙с)
1 – 0,66; 2 – 0,87; 3 – 1,17; 4 – 1,56; 5 – 1,73; 6 – 1,90;
7 – 2,00; 8 – 2,40∙106 Вт/м2

Сравнение кривых иллюстрированных на рис. 1 и 2 показывает, что изменение
значения массовой скорости не влияет на характер распределения t вс по длине трубы и
в обеих случаях резко выраженные максимумы ее имеют место быть выше средней
части трубы. Однако следует заметить, что последний максимум, по нашему мнению,
не является опасными для работы высоконапряженных теплообменных аппаратов и
устройств, так как, во-первых максимальное значение температуры стенки не
превышает температуры устойчивости метала трубки и, во-вторых значения
коэффициента теплоотдачи значительно больше чем при нормальном режиме
теплоотдачи, что также обеспечивает безопасную работу аппарата. К данному вопросу
будет обращено внимание еще при анализе графика зависимости температуры
внутренней стенки трубы от плотности теплового потока.
Итак, на рисунке 3 изображена указанная зависимость t вс от плотности теплового
потока, построенная по данным, полученным в сечении ℓ=120 мм от входа трубы при
различных сверхкритических давлениях н-гексана и постоянных значениях массовой
скорости движущегося потока и температуры жидкости на входе в экспериментальную
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трубу. Выбор указанного сечения связано с тем, что именно в этом сечении трубы
формируется самый максимальный t вс (рис. 1 и 2).

Рис. 3. Зависимость tc=f(q) для подъемного движения
0
2
н-гексана ( t вх
ж  20 С, ρw=2595 кг/м ∙с)
1 – 4,5; 2 – 5,5 Мпа

Из рисунка 3 видно, что представленная зависимость t вс  f (q ) имеет сложный характер
изменения. На участке АБ с увеличением q значение t вс возрастает от комнатной до
псевдокритической температуры, подчиняясь прямолинейному закону. После точки Б
увеличение q до определенного значения не приводит к возрастанию t вс , и образуется
характерная площадка БВ. Таким образом, участок БВ на указанной зависимости
характеризует улучшенный режим теплоотдачи, при котором происходит существенная
интенсификация процесса теплоотдачи.
Далее с увеличением q, t вс вновь возрастает также подчиняясь прямолинейному
закону, образуется участок ВГ данной зависимости. При этом интенсивность
конвективной тепоотдачи несколько снижается – относительно ухудшенный режим
теплоотдачи. Как видно, в указанном режиме значение t вс значительно меньше от
значениz t вс , соответствующей нормальному режиму теплоотдачи (пунктирная линия
ВС), следовательно значение коэффициента теплоотдачи значительно больше по
сравнению с нормальным режимом теплоотдачи, что, как отмечалось выше, полностью
обеспечивает безопасную работу теплотехнических аппаратов и устройств. Наряду с
изложенным отметим, что при высоких t вс с незначительным увеличением q
наблюдается снижение t вс от значения, соответствующего точки Г, до значения точки
Д. Последнее приводит к уменьшению ρt материала стенки трубы, и поэтому расчетные
значения q вычисленной по формуле (1), соответствующего точке Г и Д между собой
незначительно отличаются. После точки Д с увеличением q наблюдается медленный
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рост t вс . Наличие участка ГДЕ явно свидетельствует о возникновении вторичной
интенсификации процесса теплоотдачи в опытах с углеводородами.
Из рисунка2 так же следует, что экспериментальные точки, полученные при
различных сверхкритических давлениях н-гексана при t вс  t m , ложатся на прямую АБ.
Расслоение экспериментальных кривых на указанной зависимости наблюдается только
тогда когда t вс стенки становится приблизительно равной tm исследуемой жидкости.
Наряду с изложенным экспериментально подтверждено, что с увеличением давления
рабочего агента участок ВГДЕ целиком перемещается в сторону высоких значений t вс
(рис. 3 кривая 2), что свидетельствует о снижении интенсивности теплообмена по мере
повышения давления жидкости. Это хорошо видно еще из графика зависимости
  f t вс представленной на рис.4.

 

Рис. 4. Влияние давления на теплоотдачу при подъемном движении
н-гексана. Обозначения те же что и на рис. 3.

Таким образом, в области t вс  t m установлено немонотонное изменение t вс как по
длине канала, так и в зависимости q. Выявлено, что в опытах с н-гексаном
наблюдаются нормальный t вс  t m , относительно ухудшенный t вс  t m и устойчивый









режим улучшенного теплообмена ( t dc  t m и больших значениях q). Отмечено, что
наблюдаемое в средней части трубы максимальное значение t вс не является опасным
для работы теплообменных систем, так как значение этой температуры значительно
меньше чем температура устойчивости материала трубки. Кроме того в
многочисленном опыте не обнаружили нарушение целестности и аварийный выход из
строя экспериментальных труб.
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Обозначения: q-плотность теплового потока, Вт/м2; t вс -температура внутренней
стенки, 0С; tm-псевдокритическая температура, т.е. температура соответствующая
максимумам теплоемкости при Р>Рkr, 0С; ρw-массовая скорость потока, кг/м2∙С; Р и Рkrсоответственно давление и критическое давление, МПа. Остальные обозначения
даются в тексте.
_______________
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2.
3.

Исаев Г.И. Исследование теплоотдачи при вынужденном движении н-гептана в
околокритическом давлении жидкости. Промышленная теплотехника, 1981, №4,
т.3, с. 33-37.
Григорьев Б.А. Исследование теплофизических свойств нефти, нефтепродуктов и
углеводородов. Докт. дисс., Грозный, 1979, 524 с.
Келбалиев Р.Ф.
Повышение тепловой эффективности паротурбинных
электростанций: Дис. докт. тех. наук. Баку, 2005, 459 c.
KRİTİKDƏN YÜKSƏK TƏZYİQDƏ N-HEKSANLA İSTİLİKVERMƏ PROSESİ
İSAYEV H.İ. , BABAYEVA S.Ş.

Kritikdən yüksək təzyiqdə istilikvermə prosesində n-heksanla aparılan tədqiqatların
nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, boru divarının temperaturu uzunluqdan və
istilik yükündən asılı olaraq qeyri-səlis dəyişir. İstilikvermənin normal, yaxşılaşmış, nisbətən
pisləşmiş və dayanıqlı yaxşılaşan rejimi müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: istilikvermə prosesi, n-heksan,temperatur, boru divarı,rejim.

HEAD TRANSFER TO STREAM N-HEXANE IN THE CONDITIONS OF
SUPERCRITICAL PRESSURE
İSAYEV H.İ.

, BABAYEVA S.Sh.

The results of head transfer studies of n-hexane under supercritical pressure were
shown. t вc was established nonmonotonic variation both in length and as a function of heat
flux. It found normal, primarily improved, relative deprivation, as well as sustained
improvement in heat exchange mode.
Keywords: head transfer, n-hexane, temperature, pipe wall, mode.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ
ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБЕ
РАГИМОВ Ф.А.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
В данной работе экспериментально исследуется особенность теплоотдачи при турбулентном
режиме движения воды и толуола сверхкритического давления в вертикально расположенной прямой
трубе. Причем, анализируются данные, полученные не только при нормальном режиме теплоотдачи,
исследуются также улучшенные и ухудшенные режимы теплоотдачи. Особое внимание обращается на
ухудшенный режим теплоотдачи, в котором возрастание температуры стенки может привести к
аварийному случаю в аппарате.
Ключевые слова: температурный режим, теплоотдача, ухудшенный режим теплоотдачи,
улучшенный режим теплоотдачи

Надежность работы теплообменных аппаратов, работающих при СКД вещества,
зависит от интенсивности охлаждения высокотемпературных поверхностей. По этой
причине улучшенный режим теплоотдачи благоприятен для надежной работы
аппаратов. Однако при определенных сочетаниях режимных параметров может
возникать ухудшенный режим теплоотдачи, что способствует увеличению температуры
стенки и ее разрушению, Поэтому при проектировании и эксплуатации теплообменных
аппаратов важно знать условия возникновения ухудшенного режима теплоотдачи.
Особенности ухудшенного режима теплоотдачи неоднократно отмечались при анализе
температурного режима стенки трубы.
В данной работе ограничиваются исследованием особенности теплоотдачи при
турбулентном режиме движении воды и толуола сверхкритического давления в
вертикально расположенной прямой трубе. Причем, анализируются данные,
полученные не только при нормальном режиме теплоотдачи, где на интенсивность
теплообмена определенное влияние оказывает сильное изменение теплофизических
свойств жидкости и свободная конвекция, исследуются также улучшенные и ухудшенные режимы теплоотдачи. Особое внимание обращается на ухудшенный режим
теплоотдачи, в котором возрастание температуры стенки может привести к аварийному
случаю в аппарате. При этом, учитывая важности рассматриваемой проблемы, в
основном обрабатываются данные, полученные в опытах при вертикальном положении
трубы.
Множество экспериментальных данных по температурному режиму металла были
получены при турбулентном движении жидкости СКД в вертикальной трубе. Ниже
приводятся некоторые результаты, полученные в опытах с холодной и нагретой
жидкостью (вода и толуол).
На рис.1 представлены графики зависимости tc = f(x/d) для холодной воды (

t жвх  20 оС ). Опыты проводились на экспериментальной установке, схема которой
представлена в [3]. Из рис. 1 видно, что при tc<300 С изменение температуры стенки
по длине трубы соответствует нормальному режиму теплоотдачи (кривые 1-3). В
указанной области аномальные изменения tc не наблюдаются и поэтому однозначно
можно показать, что полученные данные соответствуют нормальному режиму
теплоотдачи. При приближении температуры стенки к tm воды наблюдается некоторая
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интенсификация теплообмена (рис. 1 конечная часть кривой 4 и средняя часть кривой
5).

Рис. 1. Изменение температуры стенки по длине трубы в опытах с холодной
2
водой при Р = 24 МПа, dв/dн = 6,0/8,0 мм, t вх
ж = 20 С, ρu = 642 кг/(м ∙с),
q∙10-5Вт/м2: 1 – 5,4; 2 – 6,5; 3 – 8,8; 4 – 11,5; 5 – 15;

В этих опытах с увеличением теплового потока температура стенки изменяется
незначительно. По мере повышения теплового потока при tc>tm наблюдается рост
температуры стенки. Данные, полученные с водой, соответствуют экспериментальным
данным для холодных углеводородов, полученные ранее в [1]. Однако в опытах с
водой, пульсационные режимы теплоотдачи и при этом снижения температуры стенки
не наблюдались.
Графики зависимости tc = f(q) также подтверждают ранее полученные результаты
для толуола (рис.2). Из рисунка следует, что при tc<tm c увеличением теплового потока
температура стенки повышается, при tc ≈ tm график зависимости имеет слабонаклонный
характер, а при tc>tm c повышением q, температура стенки увеличивается. Описанная
картина характерна для нормального режима теплоотдачи, которая ранее была доказана
и для ароматических углеводородов [1]. Графики изменения температуры стенки по
длине трубы (dвн = 4,0 мм, lобог = 300 мм, lобщ = 500 мм), представленные на рис. 3 и рис.
4 в опытах с нагретым толуолом показывают, что как с холодной жидкостью так и с
нагретой при температуре стенки меньше псевдокритической (tc<tm) изменение tc по
длине трубы соответствует нормальному режиму конвективного теплообмена (кривая
1).

Рис. 2. Зависимость температуры стенки трубы от плотности теплового потока при
2
Р = 24 МПа, dв/dн = 6,0/8,0 мм, t вх
ж = 20 С, ρu = 277 кг/(м ∙с)

При некоторых значениях теплового потока, когда tc ≈ tm, нарушается
монотонный характер распределения температуры стенки. В таких опытах в начальной
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части tc увеличивается, в средней части ее при tc ≈ tm изменяется не значительно, а в
конечной части возрастает (кривая 2). По мере увеличения q наступает такой режим,
при котором по всей длине трубы tc>tm и распределение температуры стенки отличается
от тех, которые имели место при tc<tm и tc ≈ tm. В таких опытах при малых массовых
скоростях (например, при ρu = 253 кг/(м2∙с)) tc возрастает по всей длине трубы (кривая
3, рис. 3), а при больших массовых скоростях (ρu = 313 кг/(м2∙с)) до середины трубы tc
возрастает умеренно, а выше середины сильнее (кривая 3, рис. 4). С дальнейшим
повышением теплового потока наступает такой режим, в котором температура стенки
возрастает по всей длины трубы (кривые 4, рис. 3 и 4). Возрастание температуры
стенки (кривые 3 и 4) соответствуют ухудшенному режиму теплоотдачи.

Рис.3. Изменение температуры стенки по длине трубы при постоянном массовом
2
-5
2
расходе: Р=4,5МПа, t вх
ж =251С, ρu=253кг/(м ∙с), q∙10 Вт/м : 1– 0,43;
2 – 0,99; 3 – 1,8; 4 – 2,6.

Рис. 4. Изменение температуры стенки по длине трубы при постоянном массовом
вх
расходе: Р = 5,0 МПа, t ж = 265 С, ρu = 313 кг/(м2∙с), q∙10-5Вт/м2:
1 – 0,49; 2 – 1,2; 3 – 2,1; 4 – 2,5.

Графики изменения температуры стенки по длине трубы и зависимости ее от
плотности теплового потока представлены на рис. 5. Из этого рисунка следует, что при
tc>tm с увеличением теплового потока в конечной части трубы температура стенки
возрастает, что влияет на надежность работы аппарата. При низких значениях
теплового потока и температуры жидкости температура стенки возрастает всего на
несколько десятков градусов, а при высоких температурах жидкости (особенно, при
околокритической температуре жидкости tж/tкр = 0,80-1,00) и при больших значениях
плотности теплового потока температура стенки возрастает на несколько сотен
градусов (кривая 4, рис. 5).
Опыты с толуолом показывают, что в ряде случаев при высоких температурах
жидкости и тепловых потоков, улучшенный режим теплоотдачи переходит в
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ухудшенный. На рис. 6. показаны графики изменения коэффициента теплоотдачи по
длине трубы ( X 

1 x
 ), соответствующие случаю перехода улучшенного режима
Pe d

теплоотдачи к ухудшенному [2].

Рис. 5. Изменение температуры стенки по длине трубы с диаметрами
dн/dв = 6,0/4,0 мм, обогреваемой длиной lобог = 300 мм, при Р = 5,0 МПа,
о
2
t вх
ж  265 С , ρu = 313 кг/(м ∙с), q/ρu: 1 – 0,157; 2– 0,383;3 – 0,671; 4 – 0,799.

В этих опытах с увеличением теплового потока при прочих равных режимных
параметрах участок тепловой стабилизации сначала сокращается, а потом исчезает, т.е.,
по всей длине трубы коэффициент теплоотдачи увеличивается. При высоких значениях
температуры жидкости и теплового потока улучшенный режим теплоотдачи может
переходить к ухудшенному (рис. 6). Из рисунка видно, что при значении плотности
теплового потока q = 0,63∙105 Вт/м2 в начальной части трубы на участке тепловой
стабилизации коэффициента теплоотдачи уменьшается, а потом увеличивается, на
длинах трубы X = (95-115)∙10-5 уменьшается, и в конечной части трубы изменяется
незначительно (кривая 1). В таких опытах в начальной части трубы имеет место
нормальный режим теплоотдачи, в средней части – улучшенный, а в конечной части –
ухудшенный. В сечении трубы, где имелось место перехода от улучшенного режима
теплоотдачи к ухудшенному, температура стенки и жидкости имели следующие
значения: tс/tкр = 1,09, tж/tкр = 0,89. В этом опыте в конечной части трубы температуру
стенки увеличивали от 350 С до 375 С.

Рис. 6. Изменение числа Нуссельта по дине трубы с диаметром dн/dв = 8,0/6,3 мм,
вх

обогреваемой длиной lобог = 300 мм, при Р = 4,5 МПа, t ж
ρu = 107 кг/(м2∙с), q∙10-5 Вт/м2: 1– 0,63; 2 – 0,99; 3 – 1,58 [2].

 269 о С ,

При значении плотности теплового потока q = 0,99∙105 Вт/м2 в начальной части
трубы (до Х = 80∙10-5) коэффициент теплоотдачи увеличивается, а потом уменьшается
(кривая 2). В таких опытах в начальной части трубы теплоотдача улучшается, а выше
средней части ухудшается, т.е. имеют место два режима теплоотдачи.
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В данном опыте в сечении трубы, где осуществлялся переход от улучшенного режима
теплоотдачи в ухудшенный, температуры стенки и жидкости имели следующие
значения: tс/tкр = 1,21, tж/tкр = 0,94. После наступления ухудшенного режима теплоотдачи
температура стенки возрастала от 388 С до 426 С.
При значении плотности теплового потока q = 1,58∙105 Вт/м2 место перехода от
улучшенного режима теплоотдачи к ухудшенному отмечается на длинах Х∙10-5 = 70,
при температурах tс/tкр = 1,32, tж/tкр = 0,97. В конечной части трубы температура стенки
увеличивалась от 423 С до 530 С.
Кривые зависимости Nu = f(X) показывают, что с увеличением плотности
теплового потока (при прочих равных условиях) место перехода от улучшенного
режима теплоотдачи к ухудшенному перемещается в сторону обратную движению
жидкости и длина участка трубы с ухудшенным режимом теплоотдачи увеличивается.
Анализ экспериментальных данных показывает, что ухудшение теплоотдачи наступает,
в основном при tж/tкр≥0,80, при высоких тепловых потоках и при определенных
сочетаниях тепловых и гидродинамических параметров. Начало возникновения
ухудшенного режима теплоотдачи может быть определено по методу Ф.И.Калбалиева с
помощью следующего безразмерного комплекса [1]:

K1 
где: Wпр 

Cp 

 c Wпр
u

,

(1)

q
– приведенная скорость,
 c t C p

hc  hж
– средняя теплоемкость толуола
tc  t ж

В этом комплексе в качестве теплового параметра используется скорость Wпр, или
ρсWпр, а в качестве гидродинамического параметра скорость течения u (или массовая
скорость ρu). Безразмерный комплекс К, определяющий начало возникновения
ухудшенного режима теплоотдачи, представляет собой соотношение двух скоростей
теплового и гидродинамического режима.
Ухудшение теплоотдачи возникает при определенных сочетаниях режимных
параметров при определенной температуре, которая может быть представлена
функцией, зависящей от соотношения тепловых и гидродинамических параметров
процесса. В работе [1] для определения приведенной температуры соответствующего
ухудшенному режиму теплоотдачи предложено выражение

Т пр 

q
u  Cpж

(2)

Возникновение ухудшения теплоотдачи определяется графически, зависимостью
К1 = f(Тпр).
В графике зависимости К1 = f(Тпр) нормальный режим теплоотдачи имеет вертикальный
наклон, а ухудшенный – горизонтальный [1].
Для ухудшенного режима теплоотдачи получена зависимость:
3

0.20
ж

K1  0,75 10 Pr

 q 103 



u
Cp

ж 


0 ,10

.

По значению К1 определяется энтальпия (hc) или температуры стенки (tc):
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(3)

q  10 3 / u
hc  hж 
.
K1

(4)

Список обозначений
d – диаметр трубы, мм; P – давление, МПа; q – тепловой поток, Вт/м2; h – энтальпия,
кДж/кг; l – расстояние от входа трубы, м; Nu, Pr, Pe – критерии Нуссельта, Прандтля,
Пекле; t – температура, оС; tm– температура соответствующую максимуму
теплоемкости при СКД жидкости;ρu – массовая скорость, кг/(м2с).
Индексы: ж – жидкость, с – стенка, обог – обогреваемая, в – внутреннaя, н наружная, пр – приведенная.
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ŞAQULİ BORUDA MAYENİN HƏRƏKƏTİNİN TURBULENT REJİMİNDƏ
DİVARIN TEMPERATURUNUN DƏYİŞMƏSİ
RƏHİMOV F.A.

İşdə şaquli yerləşmiş düz boruda böhrandan yüksək təzyiqlərdə suyun və toluolun
hərəkətinin tubulent rejimində istilikvermənin xüsusiyyətləri təcrübi yolla tədqiq olunmuşdur.
Burada istilikvermənin təkcə normal rejimi deyil, həm də istilikvermənin yaxşılaşmış və
pisləşmiş rejimləri də tədqiq olunur. İstilikvermənin pisləşmiş rejiminə xüsusi diqqət yetirilir.
Çünki divarın temperaturunun artımı qurğuda qəza halı yarada bilər.
rejimi.

Açar sözlər: temperatur rejimi, istilikvermə, istilikvermənin pisləşmiş rejimi, istilikvermənin yaxşılaşmış

THE WALL CHANGING TEMPERATURE IN THE TRANSITION MODE
OF THE MOTION OF A LIQUID IN A VERTICAL PIPE
RAHIMOV F.A.

An experimental study of the temperature regime of the wall under the transition regime
of cold toluene showed that under certain conditions an improved heat transfer regime arises
that is accompanied by thermoacoustic pressure self-oscillations. The results given here give
grounds for assuming that it is advisable to use cold hydrocarbons for cooling the hightemperature surface, which, under high heat fluxes, creates conditions for the appearance of
an improved heat transfer regime accompanied by a decrease in the metal temperature.
Keywords: temperature regime, heat emission, improved heat emission regime, degraded heat emission
regime.
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Результаты экспериментального исследования теплоотдачи при турбулентном режиме движения и
СКД толуола показывают, что интенсивность теплоотдачи зависит от влияния многих факторов.
Доминирующее влияние свободной конвекции на интенсивность теплоотдачи толуола СКД наблюдается
при турбулентном режиме движения от tс = tm до tс500 оС. На основании проведенных серий опытов
установлена область теплоотдачи, где имеет место устойчивый режим теплообмена, описание которого
возможно по критериальному уравнению.

Ключевые слова: температурный режим, свободная конвекция, улучшенный режим теплоотдачи,

Надежность работы аппаратов наряду с другими факторами зависит также от
интенсивности процесса теплоотдачи. Поддержание допустимого значения
температуры стенки аппарата является одним из основных вопросов эксплуатации. Это
особенно заметно в аппаратах, работающих при больших тепловых нагрузках и
сверхкритических давлениях (СКД) вещества.
Отличительные особенности температурного режима металла теплотехнического
оборудовании при СКД жидкости могут быть объяснены изменением теплофизических
свойств веществ в около критическом состоянии, которые характеризуются
исчезновением разницы между жидкостью и газом, равенством нулю силы
поверхностного натяжения и скрытой теплотой парообразования. При приближении к
критическому состоянию, точнее при околокритическом состоянии, изменения
теплофизических свойств вещества имеют сложный характер: теплоемкость,
коэффициент объемного расширения, число Прандтля переходят через свой максимум,
плотность и вязкость резко уменьшаются. Изменения теплофизических свойств
веществ влияют на силы, действующие на движущуюся жидкость. При этом значение
одной силы становится соизмеримым с другой или преобладает над ней, в результате
изменяется характер течения. Так, например, при сильном изменении плотности
возникает свободная конвекция и ускорение потока. При турбулентном течении
возможны процессы интенсификации или затухания турбулентных обменов и
перестройка потока. С увеличением теплоемкости улучшается охлаждающая
способность жидкости. Сильное увеличение удельного объема в пристеночной части
потока, а также уменьшение его вдали от стенки может стать причиной возникновения
пульсации давления в холодной жидкости. Все эти эффекты, возникающие при
сильном изменении теплофизических свойств вещества, влияют на интенсивность
теплоотдачи и соответственно на температурный режим стенки аппаратов. Учет
влияния этих и других факторов при теоретическом расчете теплоотдачи является
сложной задачей. Поэтому теплоотдача при СКД вещества, в основном, изучается
экспериментально. В качестве теплоносителя или рабочего тела использовался
углеводород – толуол.
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[1].

Опыты проводились на экспериментальной установке, представленной в работе

Рабочий участок представляет собой вертикальные прямые трубы из
нержавеющей стали с диаметрами dв/dн = 4,0/6,0 мм и 6,3/8,0 мм, длиной обогреваемой
части l = 300 – 1200 мм.
Опыты проводились при высоких (tж > 100оС) температурах рабочего вещества на
входе в трубу. Температурный режим парогенерирующих труб исследуется при
стационарном тепловом режиме в широком интервале изменения режимных
параметров.
Многочисленные экспериментальные данные по температурному режиму стенки
дают основание условно разделить их на две группы:
- данные, полученные при низких температурах жидкости;
- данные, полученные при высоких температурах жидкости.
Данные по температурному режиму стенки, полученные, для указанных групп
отличаются друг от друга и подтверждают существование нормального, улучшенного и
ухудшенного режимов теплоотдачи с различными изменениями температуры стенки.
Графики изменения температуры стенки по длине трубы (dвн = 4,0 мм, lобог = 300
мм, lобщ = 500 мм), представленные на рис. 1 в опытах с нагретым толуолом
показывают, что с нагретой жидкостью при температуре стенки меньше
псевдокритической (tc<tm) изменение tc по длине трубы соответствует нормальному
режиму конвективного теплообмена (кривая 1).
При некоторых значениях теплового потока, когда tc ≈ tm, нарушается
монотонный характер распределения температуры стенки. В таких опытах в начальной
части tc увеличивается, в средней части ее при tc ≈ tm изменяется не значительно, а в
конечной части возрастает (кривая 2). По мере увеличения q наступает такой режим,
при котором по всей длине трубы tc>tm и распределение температуры стенки отличается
от тех, которые имели место при tc<tm и tc ≈ tm. В таких опытах при малых массовых
скоростях (например, при ρu = 253 кг/(м2∙с)) tc возрастает по всей длине трубы (кривая
3, рис. 1а), а при больших массовых скоростях (ρu = 313 кг/(м2∙с)) до середины трубы tc
возрастает умеренно, а выше середины сильнее (кривая 3, рис. 1б). С дальнейшим
повышением теплового потока наступает такой режим, в котором температура стенки
возрастает по всей длины трубы (кривые 4, рис. 1а и б). Возрастание температуры
стенки (кривые 3 и 4) соответствует ухудшенному режиму теплоотдачи.

Рис.1 Изменение температуры стенки по длине трубы при постоянном массовом расхо2
-5
2
де: а) Р=4,5 МПа, t вх
ж =251С, ρu=253 кг/(м ∙с), q∙10 Вт/м : 1–0,43; 2–0,99; 3–1,8; 4–2,6
2
-5
2
[2]. б) Р = 5,0 МПа, t вх
ж = 265 С, ρu = 313 кг/(м ∙с), q∙10 Вт/м : 1–0,49; 2–1,2; 3–2,1; 4–
2,5 [2].

Характер изменения температуры стенки хорошо иллюстрируется на графике tc = f(q)
построенного для нагретого толуола при давлении 4,5 и 5,0 МПа, который показан на
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рис. 2. Он построен для сечения трубы, находящейся на расстоянии х = 190 мм от входа
в трубу. Из рисунка 2 следует, что при температуре стенки меньше чем tm изменение tc
соответствует нормальному режиму конвективного теплообмена. В точке Б
температура стенки приближается к псевдокритической температуре исследуемой
жидкости. После точки Б с увеличением теплового потока температура стенки
изменяется незначительно и получается слабонаклонный участок БВ. В конце участка
БВ температура стенки достигает псевдокритического значения. Изменение характера
кривой на участке БВ может быть объяснен изменением теплофизических свойств жидкости, а также влиянием свободной конвекции на интенсивность теплоотдачи. С
переходом tс псевдокритической температуры (tc>tm) увеличение теплового потока
приводит к возрастанию температуры стенки и образуется участок ВГ графика. Этот
участок соответствует условиям tc>tm при котором в пристеночном слое
теплофизические свойства жидкости переходят через псевдокритическое состояние и с
увеличением теплового потока tc возрастает.

Рис. 2. Зависимость температуры стенки трубы от плотности теплового
потока при давлении: а) Р = 4,5 МПа; б) Р = 5,0 МПа [2].
Экспериментальные данные по температурному режиму стенки показывают, что
под влиянием свободной конвекции нарушается устойчивость ламинарного режима
движения – вязкостной режим движения переходит в вязкостно-гравитационный, и
теплоотдача интенсифицируется. Этим режимам движения соответствуют свои
закономерности изменения теплоотдачи.
Влияние свободной конвекции на интенсивность теплоотдачи при вынужденном
движении наглядно видно из графика изменения коэффициента теплоотдачи по длине
трубы Х =

1 x
 (рис.3). С нагретым толуолом при турбулентном режиме движения в
Pe d

интервале изменения температуры от tc ≥ tm до tc = 500 ºС под влиянием свободной
конвекции теплоотдача интенсифицируется. Сначала повышение теплоотдачи имеет
место выше средней части трубы, а по мере увеличения теплового потока охватывает
всю длину трубы (рис.3).
Однако в опытах с толуолом при больших значениях тепловых потоков и
определенных условиях улучшенный режим теплоотдачи переходит в ухудшенный и
коэффициент теплоотдачи снижается.
Из приведенных данных следует, что в этих опытах одним из основных факторов,
влияющих на интенсивность теплоотдачи при вынужденном движении, является
свободная конвекция, возникающая при определенных условиях.
Графики изменения теплоотдачи по длине трубы при турбулентном режиме
движения нагретого толуола представлены на рис. 4, где показаны изменения величин
Gr/Re2 по длине трубы при различных значениях q/ρu.
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Рис.3 Изменение коэффициента теплоотдачи по длине трубы при
вх

Р = 4,50; ρu = 91 кг/(м2с); tж = 265 оС; q = 0,92∙105 Вт/м2
Как следует из рис. 4, при q/ρu ≤ 1,0 по всей длине экспериментальной трубы
Gr/Re2 > 0,6 (кривые 1-3). По мере увеличения теплового потока при постоянной
массовой скорости величина q/ρu возрастает и наступает такой режим, при котором в
начальной части трубы Gr/Re2 > 0,6, а выше средней – Gr/Re2 < 0,6. В этих опытах во
входной части трубы теплоотдача улучшается, а в выходной – ухудшается (кривые 4,
5).

Рис. 4. Изменение температуры стенки по длине трубы при турбулентном
течении толуола подъемное движение: Р = 4,5 МПа; ρu = 91 кг/(м2 с); t
вх
ж /tкр = 0,826; q/ρu кДж/кг: 1 – 0,29; 2 – 0,80; 3 – 1,04; 4 – 1,48; 5 – 1,90
Обработка

экспериментальных
э

зависимости Nu /Nu0 =

2
f(Grж,d /Re ж,d

данных

по

теплоотдаче

) показали, что при СКД
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толуола

2
Grж,d /Re ж,d

в

виде

< 0,2 –

2

соответствует ухудшенному, Grж,d/Re ж,d > 0,6 – улучшенному и 0,2 <
2
ж,d

< Grж,d/Re

< 0,6 – нормальному режиму теплоотдачи (рис. 5).

Рис.5 Зависимость Nuэ/Nu0 = f(Gr/Re2) для толуола

Nu 0  0.021Re 0ж.80,d Prж0.43
Отметим, что по длине трубы может иметь место несколько режимов
теплоотдачи. Так, например, при небольших величинах температуры стенки и
теплового потока по длине трубы имеет место только нормальный режим теплоотдачи,
а при температурах tс  tm в начальной части трубы нормальный, а выше средней части
– улучшенный режим теплоотдачи. С ростом теплового потока наблюдаются также
условия, при которых в начальной части трубы имеет место нормальный, в средней
части – улучшенный, а в конечной ее части – ухудшенный режим теплоотдачи. С
нагретой жидкостью при больших тепловых потоках и температурах стенки по длине
трубы встречаются улучшенные и ухудшенные режимы теплоотдачи.
Экспериментальные данные, полученные с предварительно нагретым толуолом
СКД при турбулентном подъемном в вертикальной трубе с внутренним диаметром до
6,30 мм, обогреваемой длиной до 1200 мм, в интервале изменений температуры стенки
от tc ≥ tm до tс = 500ºС, Grж,d > 5,5∙107 , описываются уравнениями:

Nu ж ,d  0,009 Re 0ж.80,d Prж0.43 (Grж ,d  10 7 ) 0.50 (
где

Grж,d 

 ж 0.25
) ,
с

(1)

ж (ж  с ) 3
gdв .
2ж

Изучение температурного режима металла теплоэнергетического оборудования
при СКД жидкости является сложной задачей и до настоящего времени нет
однозначного решения. Это связано с трудностью исследований температурного
режима при ламинарном, переходном и турбулентном режимах движения различных
жидкостей СКД в вертикально, горизонтально расположенной прямой, а также в
змеевиковой трубе. При этом необходимо выявить влияние отдельных факторов на
интенсивность теплоотдачи и гидродинамику потока, что очень трудно и не всегда
возможно.
Результаты экспериментального исследования теплоотдачи при турбулентном
режиме движения и СКД толуола показывают, что интенсивность теплоотдачи зависит
от влияния многих факторов. Таковыми являются изменения теплофизических свойств
веществ и эффекты, возникающие при этом, изменение сил, действующих на
движущуюся жидкость, свободная конвекция, ускорение потока, интенсификация или
затухание турбулентных обменов, перестройка потока. При определенных условиях на
отдельных участках длины трубы наблюдается влияние одного или нескольких
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факторов на теплоотдачу. Например, с нагретым толуолом при tс  tm под влиянием
свободной конвекции (основной фактор) теплоотдача сначала улучшается, затем с
ростом теплового потока на определенных участках трубы (обычно выше средней ее
части) улучшенный режим теплоотдачи переходит в ухудшенный [3]. Доминирующее
влияние свободной конвекции на интенсивность теплоотдачи толуола СКД
наблюдается при турбулентном режиме движения от tс = tm до tс  500 0С.
Список обозначений: d – диаметр трубы, мм; P – давление, МПа; q – тепловой поток,
Вт/м2; l – расстояние от входа трубы, м; t – температура, оС; tm– температура
соответствующую максимуму теплоемкости при СКД жидкости; х – расстояние от
входа в трубу, м; ρu – массовая скорость, кг/(м2с); ρ – плотность жидкости, кг/м3;  –
динамическая вязкость, Н∙с/ м2; Pr, Nu, Re, Pe, Gr – числа Прандтля, Нусельта,
Рейнольдса, Пекле, Грасгофа,.
Индексы: ж–жидкость, с–стенка, обогр–обогреваемая, в–внутренняя, н-наружная,
вх–вход, э–эксперимент.
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KRİTİKDƏN YÜKSƏK TƏZYİQDƏ, ŞAQULİ BORUDA TURBULENT REJİMDƏ
QIZDIRILMIŞ TOLUOLUN HƏRƏKƏTİ ZAMANI İSTİLİKVERMƏ
KƏLBƏLİYEV R.F., MƏMMƏDOVA C.P., MƏMMƏDOVA S.H.

Kritikdən yüksək təzyiqdə turbulent rejimdə aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki,
istilikvermənin intensivliyinə bir çox faktorlar təsir edir. İstilikvermənin intensivliyinə
kritikdən yüksək təzyiqdə və turbulent rejimində əsas sərbəst konveksiya t d  t m
0

qiymətindən t d  500 C qiymətinə qədər təsir edir. Aparılan təcrübələr əsasında istilik
mübadilə prosesinin dayanıqlı rejim sahəsi təyin olunmuş və kriterial tənlik şəklində
ümumiləşdirilmişdir.
Açar sözlər: temperatur rejimi, sərbəst konveksiya, istilikvermənin yaxşılaşmış rejimi.

HEAT TRANSFER DURING TURBULENT MOTION OF PREHEATED
SUPERCRITICAL TOLUENE IN A VERTICAL PIPE.
KALBALIYEV R.F., MAMEDOVA D.P., MAMEDOVA C.P.

The results of an experimental study of heat transfer in the turbulent mode of motion of
preheated supercritical toluene pressure show that the intensity of heat transfer depends on the
influence of many factors. The dominant effect of free convection on the heat transfer rate of
toluene is observed under turbulent motion from t=tm till tc = 500 0C. On the basis of the
conducted series of experiments, the heat transfer region was established, where a stable heat
exchange regime takes place, which can be described by the criterial equation
Key words: temperature condition, free convection, improved heat transfer mode.
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ИЗЛУЧУНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНОЙ ПЛАЗМЫ
ПОЛУПРОВОДНИКА С РЕЛАКСАЦИЕЙ НОСИТЕЛЕЙ
1 ГАСАНОВ
1

Э.Р., 1МУСТАФАЕВА Р.К ., 2 ЮСИФОВА К.Н.

Бакинский Государственный Университет,
AZ-1148, ул. З. Халилова, 23
2
Институт физики НАН Азербайджана,
Баку, AZ-1143. Пр. Г. Джавида, 33

Теоретически доказано, что в полупроводнике с двумя типами носителей заряда из-за релаксации
носителей возбуждаются волны с определённой частотой. Эти волны выходят во внешнею цепь меньшей
частотой и среда излучает энергию. Вычислены значения электрического поля в наличии внутренней и
внешней неустойчивости. Полученные формулы вполне согласуются имеющими в литературе
экспериментами.

Ключевые слова: релаксация, импеданс, неустойчивость, колебания, частота, сопротивление.

В работах [1-2] изучается неустойчивость состояния полупроводника с двумя
типами (электроны и дырки) носителей заряда. Наличие внешних воздействий внутри
полупроводника приводит к возникновению неустойчивых электрических волн. Эти
волны в зависимости от нарастания (или от затухания) создают излучения
полупроводника. Однако, если эти волны не успевают выходить во внешнюю цепь,
затухают внутри среды. Возникающая волна в одной точке распространяясь исчезает в
другой точке. Такой процесс создает неустойчивость только внутри полупроводника
(так называемая, внутренняя неустойчивость). Внутренняя неустойчивость
характеризуется вещественным волновым вектором и комплексной частотой, волновой
вектор определяется из условия стоячих волн
Т.е.
=
=
;
= ±1, ±2, …
(1)
где: L- размер среды.
Частота колебания определяется следующим образом
=
+
(2)
где: ω0 – вещественная, ω1 – мнимая часть частоты.
При наличии только внутренней неустойчивости, колебание тока отсутствует
⃗= ⃗+ ⃗
(3)
=0
При постоянном токе (т.е. J=J0=const) излучение не происходит. Когда
нарастающие волны внутри среды выходят наружу (т.е. во внешнюю цепь) начинается
излучение среды с определённой вещественной частотой т.е. ω= ω0 (4), а волновой
вектор становится комплексной величиной
k= k0+i k1
(5)
При появлении условия (4-5), начинается внешняя неустойчивость и появляется
колебание тока во внешней цепи. Появления внутренней и внешней неустойчивости
характеризуются зависимостями электронно – дырочной проводимости от внешнего
электрического поля.
σn= σn (E), σp= σp(E).
Зависимость от времени σn и σp обусловленная изменением электрического
поля обычно имеет релаксационный характер.[3]
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Мы в этой теоретической работе, будем анализировать условия появления
внутренней и внешней неустойчивости в полупроводниках с двумя типами носителей
заряда,
когда
соответствующие
компоненты
электропроводности
имеют
релаксационный характер.
Теория: При релаксации носителей заряда изменения электропроводимости
электронов и дырок определяются следующим образом [3]

Здесь; #∓ =

"

$%& ∓
"
∓ $%&

∓

;

⃗ ⃗

∓ ∓

=

(6)

"

∓

τ- - время релаксации электронов, τ+ - время релаксации

дырок.
Из (6) учитывая зависимости подвижностей электронов и дырок от электрического
поля легко получим:
±

'± = '±

Полный ток имеет вид:

±

⃗ ⃗

− )± '±

; )± =

"

$%&*±

(7)

$%& "

⃗ = +⃗ + ,∆. ∇' − ,∆ ∇'
(8)
= .+
Представляя +⃗ = +⃗ + +′⃗ ; ⃗ = ⃗ + ⃗′ и подставляя (6) и (7) в (8) с помощью
3 4
(' − '. )
из (8) легко получим:
уравнение Пуассона 1 2+ =
5
5 9: ;< < .;= =
5
+8 +
1 2+′⃗ − ∙
8 =

∆= &= ;= ∆< &< ;< ? " :
( ?8 "
;< &< ;= &=

где:

C± =

±

±

+

?" @
?8?A

+

?" B
)
?8?A

=

(9)

3

; +⃗ = D⃗+E8 . ( D⃗ - единичный вектор).

Из условия у′ = G′ = 0
определения E´х имеет вид:
8

3 4 ;< &< ;= &=

легко доказать, что +A = −+G тогда уравнение для

5 9: ;< < .;= = ? х
3 4 ;< &< ;= &= ?8

+8 +

−

5

3

∆= &= ;= ∆< &< ;< ? " :
;< &< ;= &=
?8 "

∙

(10)

=
+ .
Для определения частоты колебания внутри среды, мы должны решать
дисперсионное уравнение полученное из (10) при условии J´х=0.
из (10) получим следующие дисперсионное
Представляя +8 ~, (J8. K)
уравнение
Здесь:

"
<
"
=

LM

M = M + M = Q L1 −
N = 1+

"

"
=

;

=

+N
"

=

< =

=
<

O+ (

5 = J:
3 4&=

;

<

+

<

=

5*= J:

$UV"

P =

Здесь

1=

Y =

" "
<
Z
=

+

=
<

UW

<
=

(

−

Z

"

<
[
=

" +

=

$U UV
UW

;

<

<

)

= <

);

U

1 =−

R ;

=
<

&

Q = &< <;
= =

(12)
$UV

; Y = ( )\ ; ] = (
"

P=

;

(11)

T

P = − X "V +
=

O P + MN = 0

5 < J:
3 4&<

=

Из решения дисперсионного уравнения (11) при
3
+ =
( =)
получим:

=

O P + N L1 −

<

"
=

− (
U"
"

<
W
=

U

) +

\

+
=

$UV"
UW

"

"
< =

+ L O (1 +
W

.

)
<
=

(13)

)

=
+
,
=
+
Из выражения
х1 и х2 видно, что
волна с частотой ω20 затухает (ω´2 <0) а волна с частотой ω10 может нарастать потому
что ω´1 >0. Подставляя, значения U0, U1, r, d, d1 в (13) получим:
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=−

<

*=
*<

( =)
<

T

=

=

(14)

< <

^. R
≫1
^ R.
`
При получении (14) использованы соотношения Эйнштейна ∆± = ^± (T4
температура в эргал, μ+ - подвижность носителей заряде)
Таким образом, внутри выше указанной среды с двумя типами носителей заряда
возбуждается нарастающая волна с частотой ω10, инкрементом ω1 в электрическом
поле (12).
Когда начинается нелинейность вольтамперной характеристики, появляются
колебания тока во внешней цепи (т.е. начинается внешняя неустойчивость). В
примесных полупроводниках теория внешней неустойчивости построена в работах [23]. Амплитуда колебания тока с методом Боголюбова Митрополского разработана в
работе [4]. Для определения частоты колебания и критического значения
электрического поля в линейной теории нужно вычислить импеданс образца. Волновой
вектор колебания тока при наличии колебания тока является комплексной величиной, а
частота колебания вещественной величиной.
Сначала определим волновой вектор колебания тока из уравнения (10) при J´х=0.
Тогда получим из (10) уравнение для определения волнового вектора
+

4 9:
`J:

;< a.;=

∙;

=

;< a

8

∙

Из решения (15) легко получим:
,

= d

8

e

−

3

;= .;< a

(;= ;<

± f−(
a)

Импеданс кристалла имеет вид:

=

4

∙ `*

5

=

b < c<
c=

;= .;< a

;= ;<

j=

kl
m

;=

;= ;< a

) +
a

* &

Q = *<&<

= 0,
g

(15)

= =

b< c<
c=

;=

5hJ: *= 9: ;= ;< a

i ,d=

4 9:
`J:

= m n : + (P, o)1P

(16)

(17)

Представим E´(x,t) в следующем виде:
+8 (P, o) = M , JV 8 + M , J" 8 + M
(18)
Константы А1 и А2 определяются из граничных условий для электрического
поля. Границы образца являются инжектирующими. Однако в работах [1-2-3]
доказано, что когда выполняется неравенство
,2∓ pE, ≪ 1
(19)
e-элементарный положительный заряд, 2∓ = ^∓ +
дрейфовые скорости электронов
и дырок, δO,L – коэффициенты инжекции на концах образца, которые определяются
следующим образом
'± = pE,± ′
(20)
При выполнении (19) контакты можно считать омическими т.е.
+8 (0) = +8 (r8 ) = 0
(21)
Мы в этой теории рассмотрим случай, когда контакты образца являются
омическими. Тогда с помощью (21) из (18) легко получим;
s ( .4 tu" v: )

s ( .4 tu" v: )

M = 4 tu" v: .4 tuVv: , M = 4 tu"v: .4 tuVv:
(22)
Константа А0 определяется из однородного решения уравнения (10) Подставляя
(18) с учётом (22) получим выражения импеданса в следующем виде.
w

j =3

5 :

w
x

=1+

J" .JV

: JV J"

∙

( .4 tu" v: )( .4 tu" v: )
4 tu" v: .4 tuV v:

S- поперечное сечение образца, Lx – длина образца
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(23)

Подставляя значения волновых векторов к1, к2 в (23) выделяем веществемую и
мнимую часть импеданса
w
y4w
mzw
=
+
(24)
y4w

′ ≠ 0,

При колебании тока

w

w

w

<0

w

и поэтому

для определения частоты

колебания тока и критического электрического поля мы должны решать следующую
систему уравнений
y4w
y
+ =0
(25)
w
yV

mzw

w

+w =0

w

(26)

Здесь: R – омическое положительное сопротивление в цепи, R1- положительное
или отрицательное сопротивление (т.е. емкостного или индуктивного характера).
Подставляя значения a± в (16) находим
J hU
J hU
J hU
J hU
= − : V (1 + P) − : V } ,
= − : V (1 − P) + : V }
(27)
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`J:

получим:
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J: hUV
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J" .JV

тогда
3√

+ w = 0;

U
( < . =)
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• €1 + (

√

+E8 ≫ + , P = 0 } = √2

При

1+

∙

"

=

: JV J"

T
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: J: hUV

и из (25-26) легко

y

… '†r8 + wV = 0

(28)

†=
U
Определяя из (28) … '†r8 и ƒ„…†r8 поставим их значение в уравнение
… ' †r8 + ƒ„… †r8 = 1
(29)
Из решения (29) легко получим следующие уравнения для определения частоты
колебания тока
; <
P 3 + L ;< + < + 1O P − <‡ P +
=0
(30)
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√
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: J: h
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=
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При получении (30) мы определили выражения электрического поля

+E8 = +
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∙
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; P =
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R

(31)

После не сложного вычисления из (30), получим для частоты следующие выражения
*
= = ∙ ∙ < =
(32)
*<

=

<

Подставляя (32) в (31) получим для электрического поля выражения

+E8 = (

`

4*<

)

T

∙Œ

X"L

‹=
O
‹<

X(

‹ "
XZL =O
‹<

X")

•

T

(33)

Таким образом мы определили частоты (31) и значения внешнего электрического
поля в условиях излучения вышеуказанного полупроводника.
Обсуждение:В эксперименте [4] для характерных времён получены следующие
значения τ+ =4,2·10-7 сек, τ- =2,7·10-7 сек.
Размер кристалла Lx~ 0,1 см, концентрация носителей заряда n± ~ 1012 см-3
Учтивая эти численные значения можно оценить формулы (12) и (14). Легко
убедиться, что электрическое поле E0 ~ 103 в/см, частота ω0 ~ 2·107 1/сек, ω1 ~ 6·106
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1/сек. Таким образом, экспериментально полученные численные значения частоты и
электрического поля согласуются с расчётными теоретическими значениями при
наличии внутренней неустойчивости.
При внешней неустойчивости частота колебания тока ω0 ~ 4÷5·105 1/сек
уменьшается. Электрическое поле по формуле (32) тоже уменьшается т.е. E0х ~ 100
в/см.
Таким образом, в полупроводниках с двумя типами носителей заряда при
релаксации носителей заряда, во внешнем электрическом поле возбуждается
нарастающие волны определенной частотой. Эти волны, нарастая приводят к
излучению указанного полупроводника. Из-за релаксации носителей заряда, излучения
происходят с меньшей частотой, чем частота нарастания волн внутри образца.
___________________
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ELEKTRON-DEŞİK PLAZMALI YARIMKEÇİRİCİLƏRİN
RELAKSASİYA ŞÜALANDIRMASI
HƏSƏNOV E.R., MUSTAFAYEVA R.K., YUSİFOVA K.N.

Nəzəri olaraq isbat olunmuşdur ki, iki tip keçiricilikli yarımkeçiricilərdə relaksasiya
olduqda müəyyən tezlikli dalğalar həyəcanlanır. Bu dalğalar tezlikləri azalmaqla xarici
dövrəyə çıxır və mühit enerji şüalandırır. Daxili və xarici dayanaqsızlıq hallarında tezlik və
elektrik sahəsinin qiymətləri hesablanmışdır. Alınan nəzəri ifadələr ədəbiyyatda olan təcrübə
qiymətləri ilə uyğunlaşır.
Açar sözlər: relaksasiya, impedans, dayanıqsızlıq, rəqs, tezlik, müqavimət.

RADIATION OF ELECTRON-HOLE PLASMA SEMICONDUCTOR
WITH THE RELAXATION OF THE MEDIA
HASANOV E.R., MUSTAFAEVA R. K., YUSİFOVA K.N.

Theoretically proved that in a semiconductor with two types of charge carriers owing
to the relaxation of carriers excited wave with a specific frequency.These waves
vyhodjatvo external circuit lower frequency and emits Wednesdayenergy values are
calculated. The electric field in the presence of internal and external volatility. The
obtained formulas correspond with in the literature of the experiments.
Key words: relaxation, impedance, impotence, singer, speed, compassion.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРОВОДИМОСТИ КОМПОЗИТОВ
НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ И БЕНТОНИТА
2ИМАНОВА

С.Р., 1ГАСАНЛЫ Ш.М., 1ХАЛИЛОВА Ш.Г.

Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана
Гянджинский Государственный Университет
Е-mail: Hasanli_Sh@rambler.ru
В работе исследована температурная зависимость электропроводности композитов на основе
магнитных частиц и бентонита. Из температурной зависимости электропроводности определенo, что
энергии активации для носителей заряда зависят от размеров частиц. Это объяснено квантоворазмерными эффектами в частицах.

Ключевые слова: композит, полимер, бентонит, диэлектрические параметры, энергия активации,
магнитные частицы.

Введение: Композиты на основе полимеров и полупроводниковых частиц в
последнее время являются объектом интенсивных исследований. Это связано с
возможностью изменения физико-химических свойств материалов с помощью
изменения соотношения полимер/полупроводник. Изучение электрических свойств [13] названных материалов позволит оценить физико-химические процессы,
протекающие в этих системах, и выяснить перспективы их применения. На физикохимические свойства композита могут влиять различные, факторы: межчастичное
расстояние, межфазное взаимодействие, характер молекулярной структуры матрицы,
способ формирования композита и т.д.
Данная работа посвящена изучению электрических свойств композитов на основе
магнитных частиц и бентонита.
Методика экспериментов и обсуждения результатов: В качестве компонентов
использованы модифицированный бентонит и сидерит (магнетит) (Fe2O3).
Модифицирование компонентов были проведены следующим образом:
1. Бентонит в определенным количестве был модифицирован при обороте, 6000
об/мин в течение 30 минут
2. Ферритовые частицы были модифицированы в двух режимах
a) 3000 об/мин (М1) и b) 6000(М2) об/мин в течении 10 минут.
Модифицирование компонентов был произведен в планетарной мельнице типа
FRITSCH. Путем смешивания порошков компонентов были спрессованы диски
размерами: длина 16мм, диаметр 7мм. Состав исследуемых композитов был равен 40%
М1+60%(МБ), 50% M1 +50% MБ, 60% M1+40% MБ. 40% М2+60%(МБ), 50% M2 +50%
MБ, 60% M2+40% MБ.
Измеряемый образец помещался в держатель для температурных исследований.
Для измерения температуры использована дифференциальная медь-константановая
термопара. Измерение электропроводности проведена в интервале температур (300К500 К). Электропроводность измерялось при постоянном токе 0,5 А - 1А, в этом
интервале выполнялся закон Ома, по измеренным значениям электрического тока I и
падения напряжения на образце по формуле:
Ž

%

=U∙x

(1)
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где: I ток через образец (А), U-падения напряжения на образце (В), l- длина образца
(м)., S-площадь поперечного сечения образца(м2).
На рисунках 1 и 2 для исследуемых образцов приведены зависимости ln= f
W

W

( ), из которых видно, что зависимости ln= f ( ) для обоих образцов носят
`
`
одинаковый характер, а именно с ростом температуры величина проводимости
уменьшается и доходит до минимального значения для образца №1- (-14,3 Ом-1 см-1),
для образца №2 (-16,57 Ом-1 см-1 ). С дальнейшим ростом температуры величина
W

растет. В области высоких температур наклоны зависимостей ln= f ( ) различаются.
`
Установлено, что величина электропроводностей на образцах №1 больше, чем на
W

образцах №2. Зависимости ln= f ( ), указывают на полупроводниковый характер для
`
исследуемых образцов.
Учитывая, что en(p) полученную температурную зависимость проводимости
можно объяснить следующим образом:
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Рис.1.Зависимость электропроводности от температуры для композита №1.
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Рис.2. Зависимость электропроводности от температуры для композита №2.
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W

1.уменьшение ln= f ( ) в интервале температур (370-434)К для образца №1 и (360`
413)К для образца №2–соответственно с одной стороны связано с уменьшением
концентрации носителей зарядов из-за истощения примесей в материале с ростом
температуры, с другой стороны известно, что с ростом температуры подвижность
носителей зарядов уменьшается по закону Т -3/2 (в идеальном случае).
W

Дальнейший рост ln= f ( ) указывает на собственную электропроводность в
`
исследуемых образцах. Согласно литературе [4], собственная проводимость
характеризуется равенством электронов и дырок. Для этой области
= e(np(n(p))

(2)

По наклону прямых электропроводности были определены энергии активации
носителей зарядов по формуле [4]:
E= 0,2 tg  ,эВ

(3)

Расчеты энергии активаций (рис. 1 и 2) и электропроводностей показали, что они
зависят от степени модификации, а именно, с ростом степени модификации энергия
активации увеличивается, а электропроводность уменьшается. Величина энергии
активации для образца №1 Еа=1.1эВ, а для образца №2 Еа=2.4 эВ соответственно.
Отметим, что размер магнитных частиц при 3000 об/мин больше, чем в 6000об/мин. (d
3000=1.35mm, d6000= 0.68 mm).
Уменьшение энергии активации на образцах №1 можно объяснить квантоворазмерными эффектами [5].
Еg = hπ2/2mra2

(4)

Еg -изменение ширины запрещенной зоны в магнитных частиц, m- приведенная
эффективная масса носителей заряда, h - постоянная Планка, a - радиус магнитных
частиц.
Как видно из формулы 4, увеличение размеров частиц приводит к уменьшению
ширины запрещенной зоны:
Вследствие увеличения размеров частиц уменьшается энергетическое расстояние
между примесным уровнем и зоной проводимости согласно формуле (4). Образование
дефектных уровней может быть обусловлено различными факторами. По нашему
мнению, при этом преобладающим являются взаимодействие магнитных частиц с
полимерной матрицей. Предполагается, что уменьшение проводимости с ростом числа
оборотов связано с перераспределением магнитных частиц по толщине матрицы [6]. В
результате перераспределения концентрация магнитных частиц увеличивается в
приповерхностной области, из-за чего увеличивается поперечное сопротивление
образца.
Выводы: Таким образом, полученные результаты указывают на то, что механизм
проводимости в исследуемых композитах носит зонный характер. Кроме того,
установлено, что степень модификации влияет на величину проводимости композитов,
а именно: для образца №1  Ом-1 м-1, для образца №2  Ом-1 м-1
соответственно. Из температурной зависимости определено, что энергии активации для
носителей заряда зависят от размеров частиц. Это объяснено квантово-размерными
эффектами в частицах.

63

____________________

Meirar К., Kastner M. A., Wind S. J. Single-electron charging and periodic conductance
resonances in GaAs nanostructures // Phys. Rev. Lett. 1990. 65. P. 771-774.
2. Seta J.Y.W. The Electrical Properties of Polycrystalline Silicon Films // J. Appl. Phys.
1975. 46. P. 5247-5254.
3. Conte G„ Feliciangeli M.C., Rossi M.C. Impedance of nanometer sized silicon structures
//Appl. Phys Lett. 2006. N 89. P. 022118.
4. Мотт Н., Девис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. Т.1.
М.: Мир, 1982. 368 с.
5. Мао S.S. Nanolasers: Lasing from nanoscale quantum wires // Int. J. of Nanotechnology.
2004. 1. No 1/2. P. 42-85.
6. Волков А.В., Москвина МЛ... Караченцев К В . , Лебедева О.В..Волынский А.Л.,
Бакеев. Структура и электропроводность высокодисперсных композиций
полимер-CuS İN-SITU//BMC. сер. А. 1998. Т. 40. № 6. С. 970-976.
7. Гасанли Ш.М., Гусейнова А.Г., Халилова Ш.Г., Аллазов М.Р., Самедова У.Ф.,
Сафарзаде У.М. Особенности магнитных свойств тонкопленочных композитов на
основе кристаллов твердого раствора CoGaxFe2-xO4 и поливинилденфторида
//Электронная обработка материалов, 2018, 54(4), 6с.
8. Иманова С.Р., Сафарзаде У.М., Гусейнова А.Г. Влияние температуры отжига на
электрофизические характеристики не модифицированного бентонита. // Проблемы
Энергетики, 2018, №2, 27-31.
1.

MAQNİT ZƏRRƏCİKLƏRİN VƏ BENTONİTİN ƏSASINDA KOMPOZİTLƏRİN
KEÇİRİCİLİYİN TEMPERATUR ASILILIĞI
İMANOVA S.R., HƏSƏNLİ Ş.M., XƏLİLOVA Ş.Q.

İşdə maqnit zərrəcikləri və bentonit əsaslı kompozitlərin keçiriciliyin temperatur
asılılığı tədqiq edilmişdir. Elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılığından yük daşıyıcıların
aktivasiya enerjisinin zərrəciklərin olçüsündən asılılığı müəyyən olunmuşdur. Aktivasiya
enerjisinin zərrəciklərin ölçüsündən asılılığı kvant-ölçülü effekti ilə izah olunur.
Açar sözlər: kompozit, polimer, bentonit, dielektrik parametrlər, aktivasiya enerjisi, maqnit zərrəcikləri.

TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE CONDUCTIVITY OF COMPOSITES
BASED ON MAGNETIC PARTICLES AND BENTONITE.
IMANOVA S.R., GASANLI SH.M., KHALILOVA SH.G.

The temperature dependence of the electrical conductivity of composites on based on
magnetic particles and bentonite is investigated, in the article. From the temperature
dependence of the electrical conductivity, it is determined that the activation energies for
charge carriers depend on the particle sizes. It is explained by the quantum-dimensional
effects in the particles.
Key words: composite, polymer, bentonite, dielectric parameters, activation energy, magnetic particles.

64

Energetikanın problemləri 

№3 

2018 

Проблемы энергетики

УДК 550.832.52.553.982
NEFT VƏ QAZ YATAQLARINDAN MİQRASİYA OLUNAN
KARBOHİDROGENLƏRİN VƏ MİKROELEMENTLƏRİN HÜNDÜRLÜYƏ
GÖRƏ PAYLANMASININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
HÜSEYNOV H.C., NƏBİYEVA A.X., NURUBƏYLİ T.K.
Məqalədə neft və qaz yataqlarının axtarışında geokimyəvi üsulun əsasları araşdırılmışdır. Göstərilmişdir
ki, karbohidrogen qazlarının yataqdan şaquli miqrasiyası zamanı süxur vəsularla qarşılıqlı əlaqədə olaraq nəinki
spesifik geokimyəvi sahə yaradır, hətta süxurun tərkibini də dəyişir, onlarda yeni mikroelementlər yaradır. Bir
neçə il bundan əvvəl qazılmış quyuların müxtəlif hündürülündən götürülmüş kernlərin element tərkibinin tədqiqi
göstərdi ki, bu məlumatları qazmanın nəticələrininm proqnozunun səhihliyinin artırmaq üçün istifadə etmək olar.
Müxtəlif elementlərin konsentrasiyalarinin nisbətlərini hesablamaq üçün alqoritm işlənmişdir. Süxurların xüsusi
səthindən asılı olaraq (onu təşkil edən hissəciklərin ölçüləri) sorbsiya əmsalları tədqiqi olunmuşdur. Sorbsiya
əmsalının artması karbohidrogenlərin molekulyar çəkisinin artması ilə artır. Gil süxurları karbohidrogen
qazlarını üzündə cəmləmək xüsusiyyətə malikdir.

Açar sözlər: karbohidrogen qazları, süxurun mikroelementləri, neft və qaz yatağı, proqnozun səhihliyi/

Məlumdur ki, neft və qaz yataqlarının axtarışında geoloji kəşfiyyat işləri heç də həmişə
müvəffəqiyyətlə başa çatmır. Karbohidrogen (KH) yataqlarının axtarış prosesinə ozündə
böyük maliyyə itkiləri daşıyan və böyük riskə malik bir oyun kimi baxmaq olar. Bu baxımdan
təsadüfi deyil ki yataqların kəşfinin proqnozlarının səhihliyini artırılması metodlarına xüsüsi
fikir verilir, real iqtisadi effekt verə biləcək yeni metod işlənməsi və səmərələşdirilməsi kimi
məsələlər həll olması vacib olan aktual məsələlərdən sayılır.
Neft və qaz yatağının yerləşdiyi sahənin aşkarlanması və proqnozun səhihliyinin
artırılması üçün artıq uzun illərdir ki “birbaşa” metodlardan istifadə edilir. Bu lokal üsullar
əsasən üç qrupa bölünür: geoloji, geokimyəvi və geofiziki. Bu üsulların hər üçü geniş tətbiq
olunduğundan və müsbət nəticələr verdiyi uçun onların geniş tətbiqi müasir iqtisadi şəraitdə
olduqca aktual sayılır.
Geokimyəvi göstəricilər yatağın qalxan karbohidratların (metan, etan, propan, butan və
digərləri) subvertikal miqrasiya zamanı ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirinə əsaslanıb. Nəzəri
mülahizələrdə belə qərara gəlmək olar ki, böyük miqdarda miqrasiya olmuş qazın yataq
örtüyünü keçərkən işlərin singenetik sistemdə qanunauyğunluğun paylanmasının ilkin
nizamını poza bilər (üzvi maddə-mineral süxur). Bu qanunauyğunluqların pozulmasının
xarakterinin tədqiqi səpilmiş karbohidrogen qazlarının və digər komponentlərin
diaqnostikasının prinsipial vacib məsələlər həllinə gətirir.
Beləliklə, adları çəkilən (və adları çəkilməyən) bir sıra geokimyəvi göstəricilər neft və
qaz yataqlarının axtarışında kifayət qədər geniş və müvəffəqiyyətlə istifadə oluna bilər. Bu
vaxta qədər ilkin məlumatların emalı üçün yüksək həssaslığa və ayırdetmə qabiliyyətinə malik
cihaz və avadanlıqların olmaması üzündən qazılan 10 kəşfiyyat quyusunda yalnız 3 məhsuldar
olurdu. Qrant layihəsinin üçüncü rübdə görülən işlər geokimyəvi informaiyanın əldə
olunması, kəşfiyyat işlərinin effektivliyinin artırilması və texniki-iqtisadi göstəricilərinin
yaxşılaşdırılması üçün geokimyəvi məlumatların alınma üsullarına və onların ilkin emalının
təşkili metodlarının işlənməsinə həsr olunmuşdur.
Qarşıya qoyulan məsələ kəşfiyyat axtarış işlərinin ilkin mərhələsində yüksək həssaslıqla
və ayırdetmə qabiliyyətinə malik xromato-kütlə spektrometrin köməkliyi ilə əldə edilmiş
məlumatlar yeni üsulla işlənməsi yolu ilə həll olunur [1,2].
Miqrasiya olunan karbohidrogenlərin təsiri ilə nümunələrdə gedən proseslər:
Yatağın üzərindən vertikal miqrasiya yolu ilə yuxarı qalxan karbohidrogenlərin diffuziya65

filtrasiya nəticəsində kütlənin daşınma yolu ilə qarşılıqlı təsirdə olurlar (fiziki-kimyəvi,
kimyəvi və bioloji proseslər). Bu zaman əsas rolu sorbsiya və həllolma prosesləri oynayır. KH
bir hissəsi nümunənin su hissəsində həll olur, bir hissəsi üzvi maddələr də sorbsiyaya məruz
qalır, başqa hissəsi isə subkapilyar və mikro çatlarda məskən tapır. Aşağı geokimyəvi zonada
(mikroflora olmayan qatlarda) üzvi maddələri kimyəvi dəyişməsi praktiki olaraq mümkün
deyil. Üzvi maddələrin böyük hissəsi ən yuxarı horizontlarda kimyəvi proseslər nəticəsində
dağılmağa məruz qalır, bu da onların çevrilmələrinin məhsulu olan onomal çöküntülərə
gətirir.
Müxtəlif tədqiqatlarının məlumatına görə çöküntü mineralları KH güclü absorbsiya
etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu proses həm KH təbiətindən, həm temperaturundan,
təzyiqdən, həm də mineralın tərkibindən və rütubətindən asılıdır.
Hesabat dövründə müxtəlif litoloji tərkibə malik nümunələrin alkanlarının absorbsiya
qabiliyyəti təcrübi olaraq tədqiq olunmuşdur. Bunun üçün dozatorun köməyi ilə
xromatoqrafın kolonkasına tədqiq olunan mineralların tökülüb xromatoqrafda tədqiq
edilmişdir. Model nümunələr üzərində aparılan təcrübələr göstədi ki, nümunələrin
rütubətliyinin kiçik qiymətlərində onların absorbsiya qabiliyyəti onların litoloji və mineral
tərkibindən asılıdır (cədvəl 1). Nümunə (qaz) minerallarından keçərkən onların adsorbsiyaxromatoqrafik effektləri dəyişir. Belə ki, gil fraksiyası daxil mineraldan qaz keçdikdə çıxışda
qaz qarışığının bütün KH komponentləri bir-birindən ayrılması müşahidə olunur.
Qarşıya qoyulan geokimyəvi axtarışlara aid məsələlər dairəsində də nümunənin sorbsiya
qabiliyyətinə (karbohidrogen qazları və onların qarışıqlarının sorbsiyası) zərrəciklərin
ölçülərinin tərkibinin, rütubətinin təsiri öyrənilmişdir.
Təcrübələr göstərdi ki, mineralların adsorbsiya-xromatoqrafik effekti onu təşkil edən
dənəciklərin ölçüləri ilə düz, metan ilə azotun nisbəti tərs mütanasibdir. Bu nisbət böyük
olduqda qaz şəkilli qomoloqlar daha kəskin difraksiya olunur (bir-birindən ayrılır).
Gözlənildiyi kimi xüsusi səthin qiymətin artması ilə (dənəciklərin ölçülərinin kiçilməsi
ilə) mineralın adsorbsiya qabiliyyəti artır. Bu artim KH molekul kütləsinin artması ilə daha
çox olur; bu zaman nümunənin KH qazını miqdarının artması və qazın molekul kütləsinin və
tərkibinin bu prosesə müsbət təsiri aşkar olunmuşdur. Onu da qeyd edək ki, gil süxurlarında
absorbsiya prosesi əhəng daşlarına nisbətən daha sürətlə gedir.
Cədvəl 1. Mineralların tərkibi və xüsusi səthini onların qaz KH sorbsiya effektinə təsiri
Sorbsiyaedici həcm, sm3/qr

Ölçülər, mm

Gil, 0,25-0,5
0,5-1,0
2,0-3,0
3,0-5,0
Əhəng, 0,250,5
0,5-1,0
2,0-3,0
3,0-5,0
Qum, 0,25-0,5
2,0-3,0
3,0-50

CH2
23,0
17,4
11,0
9,8
8,6

C2H6
32,5
21,8
21,0
21,0
32,7

C3H8
43,0
35,0
35,0
33,0
42,4

C4H10
68,7
51,0
41,0
34,0
26,0

C4H10
50,4
61,0
59,0
51,0
35,0

11,1
10,3
9,8
-

20,1
12,5
12,5
10,6
7,8
7,6

30,6
33,0
33,0
18,3
19,8
9,8

15,5
13,2
13,7
19,2
23,0
13,1

42,0
33,4
23
30,0
25,8
16,7
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Bu proseslərdə əsas prinsipial məsələ absorbsiya olunan qalıq qazın tərkibinin
dəyişməsi böyük rol oynayır. Bunu mineralın sonrakı termovakuum deqazasiya (TVD)
nəticəsi aşkar göstərir. Ümumiyyətlə (bu vacib məsələdir) qalıq həm kefiyyət, həm də
kəmiyyət göstəricisi olduqca böyük informasoya daşıyır. Beləliklə, KH hərəkəti (vertikal
miqrasiyası) çöküntü minerallarında fiksə olunur və heç bir TVD üsulu ilə kənarlaşmır, başqa
sözlə minerallar KH miqrasiyası haqqında məlumatları özündə toplayır [6,7].
Beləliklə, çöküntü minerallar kiçik zaman diapazonunda kifayət qədər KH qazı və
həllolunmuş qeyri-karbohidrogen qarışığını özündə cəmləşdirə bilir. Bu zaman toplanan
qazların konsentrasiyası nümunənin litoloji tərkibindən və qarışığın tərkibindən asılıdır. KH
desorbsiya dərəcəsi (sürəti, miqdarı) qazın molekulyar kütləsinin artması və nümunənin gilliyi
artdıqda azalır.
Mikroelementlər: Neftqaz yatağından qazlxan diffuzion-filtrasiya seli kəsiyin
süxurlarında müxtəlif cür təsir göstərə bilər (litoloji tərkibindən və yataqdan uzaqlığından asılı
olaraq). Süxurun tərkibinin dəyişilməsində karbon qazının rolu böyükdür. Bu qazın
konsentrasiyasının dəyişilməsində əsas yeri karbonatın tarazlıq reaksiyası tutur:

•C(••‘\ ) ↔ •C•‘\ + •‘ + • ‘

Ca və Mg ionlarının dəyişmə reaksiyası nəticəsində Mg (maqnezium) ionları kalsium
karbonatın (sement süxuru) kristal qəfəsinə daxil olur, bu zaman ikiqat dolomitasiya prosesi
baş verir (karbonat kaliumun •C•‘\ → •C”•(•‘\ ) çevrilməsi). Müəyyən şərait daxilində
miqrasiya olunan KH təsiri ilə süxurun xassələri dəyişir (radiasiya-kimyəvi reaksiya).
Nəticədə süxuryaradıcı elementlərin konsentrasiyaları bir qədər dəyişir (Ca, Si, Mg, Na, K, Fe
və i.a.).
Beləliklə, bütün geokimyəvi zonalarda süxurlardan mineral tərkibi və fiziki xassələri
dəyişir [8,9]. Bu istiqamətdə aparılan nəzəri və təcrübi işlər bizə görüləcək işlərin istiqamətini
təyin etdi. Bu işlərin mahiyyəti neft və qaz yatağından miqrasiya edən və elemetləri qarşılıqlı
əlaqəsini və tərkini dəyişən fluoidlərin təsiri ilə süxurun element tərkibinin dəyişməsinin
tədqiqi istiqamətinə yönəltdi.
Süxurlada əmələ gələn dəyişikliklərin tədqiqi onların element tərkibinin öyrənilməsi ilə
başlandı Fe, Mn, V, Ni, Cu, Ca, Si, Th, K, Na, Ti və onların nisbəti Fe/Mn, Mn/Cu, Ca/si, Si/A
və i.a. Şək. 1,2,3-də bu elementlərin paylanmasının xarakteri və onların tərkibinin paylanması
və nisbətlərinin dəyişmə xarakteri verilmişdir. Bu nəticələrin elementlərin klarkları ilə
müqayisəsi kəsiyin süxurlarının orta element tərkibini müəyyənləşdirməyə imkan verir.
Göstərilən elementlərin əldə olunmuş qiymətləri fonunda tədqiqat sahəsindəki ayrı-ayrı
elementlərin artmış və azalmış zonaları aydınlaşdırılır. Bundan sonra həmin elementlərin
nisbətlərə hesablanır və kəsik üzrə bu elementlərin kəsik və ya sahə üzrə dəyişmə qrafiki
qurulur (şək.2). Nəticə etibarı ilə bu bizə neft və qaz yataqından miqrasiya olunmuş
elementlərin təsirinə məruz qalmış geokimyəvi zona və spesifik sahələri ayırmağa imkan
verir.
Süxurların element tərkibini təyin etmək üçün kütlə spektrində 20 məhlulun (10 mkq/l)
analitik xətlərinin intensivliyi təyin olunmuşdur. Məhlulları hazırlamaq üçün “Milistone”
firmasının Ethos-One mikrodalğalı sobanın avtoklavlarından istifadə olunmuşdur. Bunun
üçün avtoklavları nümunələrlə doldurandan sonra onları sobanın içinə yerləşdirilir və
qızdırılmağa başlanır. Qızdırılma nümunələrin yüksək tezlikli enerjini udma yolu ilə – ≤
100Co və o > 300°• qiymətlərində aparılırdı. Nümunələrin kristallaşdırılması prosesi
cədvəl 2-də göstərilən tsikllarla aparılırdı. Minerallaşmaya nəzarət əvvəlcədən hazırlanması
proqrama əsasən real zaman miqyasında həyata keçirilirdi. Bu zaman mikrodalğalı sobanın
gücü bütün minerallaşma prosesində avtoklavlardakı temperatura əsasən idarə olunurdu (hər
10 saniyədən bir).
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Cədvəl 2. Nümunələrin hazırlanması və minerallaşması tsiklları
Addım

Zaman,
dəq

›°œ
50

Generatorun gücü,
Вт
500

1

5

3

2

2

5

100

600

3

7

10

150

800

4

10

10

250

1000

Təcrübələrin baza məhlullarını hazırlamaq üçün “Sigma Chemical Company” (ABŞ)
şirkətinin HNO3 və HCl məhlulları əsasında böyük xüsusi müqavimətə (• ≥ 17” ∙ … )
malik deionlaşdırılmış su ilə aparılırdı. Ölşmələr “Agilent technologies” (ABŞ) firmasının
istehsalı olan 7700 İCP-MS kütlə spektrometrinin köməyi ilə həyata keçirilirdi. Ölçmələrin
rejimi: Generatorun gücü W=1400 Вт, qazlaşdırıldığını sürəti ʋ = 1,2 ¢/1ə¥ .
Kütlə spektrində yalnız birqat ionlaşmış ionlar qeyd olunurdu. Daxili standart kimi Lu
element seçilmişdir. Lu elementinin seçilməsinin səbəbi analitik sirnalları normallaşdırmağın
asan olması üçün idi (Lu – nun birinci tərtib ionlaşma potensialı Q ¦ = 5,4эВ).
Cədvəl 3. Eyni dərinlikdən (900 m) götürülmüş nümunənin tərkibindəki mikroelementlərin
nisbətinin hesablanma alqoritmi
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a
V

0,6

Mn
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SiSi

0,5
Na

0,4
0,3

Cu

Fe

K Ca
Al

0,2
0,1
20

30
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40
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70

a.m u.

b

0,0
0,0
0,0

SiSi

0,0

K Ca

Cu
Mn

Na

0,0

V
Ni
Fe

Al

0,0
20
30
40
50
60
70 a.m u.
Şək.1. Süxuru formalaşdıran mikroelementlərin konsentrasiyası a-1500 m hündürlükdə,
b-900 m.

Ni /Ni-1
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N
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Ca
K
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Şək.2. Süxurun elementlərin nisbəti.
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51 55 56 58

63 a.m.

Şəkil 1-də iki müxtəlif (900 m və 1500 m) dərinlikdən götürülmüş süxurların AgilentTechnologies firmasının İCP-MS kütlə spektrometrinin köməyi ilə alınmış müxtəlif
elementlərin ionlarının kütlə spektrləri verilmişdir. İlkin nəticələrdən görünür ki, elementlərin
konsentrasiyalarının dəyişməsi özünü göstərir və bu tədqiqatlardan müəyyən nəticə almağa
ümid verir. Eyni sözü şəkil 2-də verilmiş həmin elemetlərin dəyişməsi haqqında da demək
mümkündür.
Beləliklə, tədqiqatın nəticələri göstərir ki, bütün güokimyəvi zonada süxurların elementmineroloji tərkibi və fiziki xassələri müəyyən dəyişmələrə məruz qalır. Bu zaman bu və digər
göstəricilərin informativliyi həm kəşfiyyat rayonunun geoloji-geokimyəvi xüsusiyyətindən,
həm yatağın yerləşdiyi dərinlikdən, həm də yatağın faza halında asılıdır.
____________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗОВ
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ ГЕОХИМИЧЕСКОМ
МЕТОДЕ ПОИСКА
ГУСЕЙНОВ Г.ДЖ., НАБИЕВА А.Х., НУРУБЕЙЛИ Т.К.

В статье рассмотрены методические основы геохимических методов поисков
месторождений нефти и газа. Показано, что углеводородные газы (УВГ)
взаимодействуя с породами и водами при вертикальной миграции, не только
формируют специфическое геохимическое поле, но и изменяет состав пород, и
концентрирует заметное количество УВГ и микроэлементов. Исследования
элементного и газового состава пород на различных глубинах разряда, ранее
пробуренных скважин, показали, что эту информацию можно использовать для
повышения достоверности прогнозов при поисковых бурениях. Разработан алгоритм
для расчета отношений концентраций отдельных элементов. Исследованы также
сорбционные свойства пород в зависимости от удельной поверхности (размеров зерен).
Величина коэффициента абсорбции возрастает с увеличением молекулярной массы УВ,
глинистые породы способны концентрировать значительное количество УВГ.
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ABOUT THE POSSIBILITY OF INCREASE IN RELIABILITY OF FORECASTS
OF OIL AND GAS FIELDS AT THE GEOCHEMICAL
METHOD OF SEARCHING
HUSEYNOV H.J., NABIYEVA A.KH., NURUBEYLI T.K.

Methodical basics of geochemical methods of search of oil and gas fields are covered In
the article. It is shown that hydro carbonic gases (HCG) interacting with breeds and waters at
vertical migration, not only form the specific geochemical field, but also changes structure of
breeds, and concentrates noticeable quantity of HCG and minerals. Researches of element and
gas structure of breeds at various depths of the section, earlier drilled wells, showed that this
information can be used for increase in reliability of forecasts at search drillings. The
algorithm is developed for calculation of the relations of concentration of separate elements.
Getter properties of breeds depending on a specific surface area (aggregate size) also were
investigated. The value of an absorption coefficient increases with increase in a molecular
mass of hydrocarbon (HC) clay breeds are capable to concentrate the significant amount of
HCG.
Keywords: hydrocarbonic gases breed minerals, oil and gas field, wells, forecast, reliability of the
forecast.
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ORTA GƏRGİNLİKLİ KABELLƏR VƏ MUFTALARIN
BƏZİ İSTİSMAR PROBLEMLƏRİ
HƏSƏNOV Q. Ə.
Azərbaycan Texniki Universiteti
Azərbaycanda son 20 ilin istismar təcrübələri göstərir ki, tikilmiş polietilen izolyasiyalı TPE, orta
gərginlikli kabellərin konsturksiya elementləri və bəzi parametrləri, hazırki qaydalarla çəkilişi, istismarı bir sıra
hallarda etibarlılığa mənfi təsir göstərir. Məqalədə bu hallara aid bəzi nəzəri və təcrübi araşdırmaların nəticələri
şərh olunur.

Açar sözlər: Tikilmiş polietien, elektrik sahə gərginliyi, təkrar torpaqlanmış kabel, ekran induksiya
gərginliyi.

Bakı şəhərində minlərlə km 6(10)-35 kV-luq kabel xətləri istismar edilir. 110 kV-a
qədər qalan hava elektrik veriliş xətləri də kabel xətlərilə əvəz edilir. Kabellər izoləedilmiş
keçirici damarları, mühafizə örtüyü (qilaf), dairəvi mis məftilli və metal lenta ekranı, dairəvi
və ya yastı məftil zirehi olan konstruksiyalardır şək.1.1. Son 20 ildə şəbəkələrimizdə tək
damarlı TPE izolyasiyalı kabellər istifadə edilir şək 1.1.

Şək.1.1 TPE izolyasiyalı tək damarlı NA2XSFl2Y markalı orta gərginlikli kabel

Yüksək gərginlikli kabellər zavodda avadanlıqlar və xammalın istehsal həcminə uyğun
olaraq müəyyən uzunluqda hazırlanıb barabanlara yığıldığı andan onların istismar prosesi
başlayır. Barabana sarınmada mərkəz silindrin diametri oraya yığılan kabelin diametrinin 30
D mislindən kiçik olmamalıdır.
Kabellərdə işlədilən muftalar (armaturlar) isə, xüsusi montaj qurğuları olub kabellərin
tikinti uzunluqlarının arasında və ya sonluqlarında qoyulur. Kabel armaturları 4 növə bölünür:
a) binada və açıq atmosferdə montaj edilən kabellərin sonluq muftaları, b) kabellərin müxtəlif
tikinti uzunluqlarını birləşdirən muftalar, c) KX-n seksiyalaşdırılması və yağ durdurucu
muftalar, e) KX yağın və ya qazın təzyiqini verilmiş həddlərdə saxlayan təzyiqli muftalar.
Kabel muftaları öz quruluş və konstruktiv hissələrinə görə kabellərin strukturunu təkrarlayan
eleməntlərə malikdir. Kabellərin istismar göstəriciləri muftalanmadan sonra dəyişməməlidir.
Zavod şəraitində istehsal olunan kabelin işi, açıq çöl şəraitində montaj edilən muftalar
tərəfindən pozulmamalı, onun etibarlılığı, uzunömürlülüyü saxlanmalı və elektrik enerji
ötürülməsinin etibarlılığı bütünlükdə təmin edilməlidir.
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TPE kabelləri, konstruksiya elementlərinin funksiyalarına görə böyük induksiya
cərəyanları və statik potensiallar yaradan qrupa aiddir. Tək fazalı olduğundan onlarda
kondensator, transformator effektləri yaranır ki, bu da seçilmiş materiallardan asılıdır.
Məsələn 1-5-6 cı qatlar arasında bu effektlər daha güclüdür.
İEC və VDE 0255, 0271 standartlarına görə deşilmə gərginliyinə qarşı, kabelin
izolyasiya elementi və onun qalınlığı, elektrik möhkəmliklərinin istismarda yaranacaq ən
böyük ESG şərti ilə təyin edilir. Eyni zamanda izolyasiyanın elektrik möhkəmliyi artqdıqca
kabelin izolyasiya qalınlığını azaltmaq olar. Bu zaman istilikötürmə yaxşılaşır, buraxıla bilən
cərəyanın qiyməti artır və kabel daha çevik olur. 6 kV-a 3mm, 10 kV-a 4 mm, 35 kV-a 7 mm,
110 kV-a isə 16 mm qalınlıqda izolyasiya çəkilir. Kabellərdə hər bir elementin öz funksiyası
vardır:
Damarlar mərkəzdə yerləşir, işçi cərəyanları daşıyır, ətrafında elektrik və maqnit
sahələri yaradır, enerjinin ötürülmə istiqamətini təyin edirlər.
İzolyasiya damar ətrafında çəkilir, gərginliyi saxlayır, öz tutumu ilə elektrik sahəsi və
enerji ötürmə istiqamətində kabelin doldurma gücünü yaradır.
Ekranlar torpaqlanır, kabelin QQ cərəyanlarını yerə ötürür, elektrik sahəsinin
bərabərləşməsilə elektromaqnit dalğalarının xarici dövrələrə təsirlərini aradan qaldırır və zədə
yerinin tapılmasında iştirak edir.
Doldurucular kabelin konstruktiv elementlərinin arasını dolduraraq, kabelə silindrik
görünüş verir, mexaniki möhkəmliyi, elastikliyi tənzimləyir,artırır və hermetikliyi təmin
edir.
Qilaflar torpaqlanır, kabelin daxili elemenetlərini nəmlənmə vəxarici təsirlərdən,
elektromənfi potensialları ilə kimyəvi aqressiv təsirlərdən qoruyurlar.
Zirehlər kabeli xarici mexaniki təsirlərdən qoruyur, zirehaltı yastıqla montaj
edildiyindən bütün elementlər üçün rahat işçi rejimi yaradır.
Xarici mühafizə örtükləri kabel zireh və qilaflarını xarici təsirlərdən qoruyur. KX-i bir
tərəfdən yarımstansiya avadanlıqları, digərtərəfdən işlədicilərə birləşdirilir. KX-də elektrik
hesabatları, əsasən tutum və keçiricilikdən ibarət sxemdəki kimi aparılır. Hər fazın ayrılıqda
biri-birinin yanında 2d məsafədə çəkilişi kabellərdə induksiya effektini artırır. Paralel
çəkilmiş iki kabelin (1-2) malik olduğu tam induktivliyi aşağıdakı kimi hesablanır:
   l   4d 1 
L12   0    n
 
2
 2   

(1.1)

İnduktiv müqavimət və induksiya gərginliyi aşağıdakı kimi hesablanır.

X L    L12 , U L  I ek  X L

(1.2)

Təkfazlı TPE izolyasiyalı kabellərdə tutum, QQ cərəyanı həndəsi ölçülər və fiziki
parametrlərə əsasən aşağıdakı kimi hesablanır:

С işşş 

5.56  ε m
 10  2 mkF / km,
Diz
n
d dam

İ c  3U f  C işşç

(1.3)

Dairəvi damarlı, qurşaq izolyasiyalı üçfazlı kabellərdə 1 və 2 damarları arasındakı xətti
gərginlik təsiri ilə ən böyük elektrik sahə gərginliyi 0-a istiqaməti və a nöqtəsində olur. 1
damarında faz gərginliyi Uf –a bərabər olduğu halda 2 və 3 damar potensialları 0,5Uf olar. Bu
halda ən böyük ESG b nöqtəsində olacaqdır.
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Şək. 1.2 ESG hesabat və üçfazlı kabel konstruksiya sxemi

Maksimal ESG aşağıdakı formula ilə hesablanır:

 1 0,18 


E maks  U x  
r0 
 2

(1.4)

burada Δ=R - r0, мм; Ux - xətti gərginlik, kV; r0 - damarın radiusu, mm; Eмакс - maksimal
elektrik sahəgərginliyi, kV/mm.
Üçfazlı, ümumi qolafda olan kabellərin işçi tutumu aşağıdakı kimi hesablanır:
С işşş  3  С fa  С 0

(1.5)

Fiziki parametrlərdən alınan işçi tutum və induktivliklər kabellərdə cərəyan və
gərginliklərin ötürülmə sürəti və zaman yayılan elektromaqnit dalğalarına göstərilən
. Bu müqavimətlərə dalğa
müqavimətlərin hesabatlarında istifadə edilir: Z d  L12
C işşç

müqaviməti deyilir. Elektrik enerjisinin ötürülməsi dedikdə isə, məhz cərəyan və gərginliyin
sönmədən və faza dəyişməsi olmadan müəyyən məsafədəki nominal qiymətləridir. Dalğanın
yayılma sürəti isə, aşağıdakı kimi hesablanır:  

1
L12  C işşş

. Orta gərginlikli kabellərdə bu

parametrlər çox əhəmiyyət daşımasa da, TPE izolyasiyalı abellərin istismarında onların
təriləri özünü göstərir və nəzərə alınması lazım gəlir.
Yüksək gərginlikli avadanlıqlar və güc kabellərin izolyasiyasının elektrik möhkəmliyinə
qoyulan bir sıra tələblər vardır. Ona görə layihələnmədə kabelin hazırlanmasına çəkilən
xərclər, metal qilaf, zireh və mühafizə örtüyü üçün material sərfiyyatını azaldan variantlar
seçilir. Lakin bu variantlar həmişə effektli olmur. Məsələn, keçirici mis ekranların en
kəsiklərinin (25-35mm2), 3 damarlı yağ-kağız izolyasiyalı kabellərin alüminium qilaflarına
(qalınlıq 2.5-3 mm) nisbətən az olması kimi dəyişikliklər özünü doğrultnur. Çünki müqavimət
böyük itkiyə səbəb olur. Ona görə şəbəkələrimizdə bəzən, TPE izolyasiyalı kabellərin
sonunda ekranların hədsiz qızması və izolyasiyanın istilik deşilməsi kimi qəzalar olur. Bunun
səbəbi iki amillə izah edilir: 1) hər iki tərəfdən birbaşa torpaqlanmış güc kabelin ekranından
ən azı damar cərəyanının yarısı axır; 2) TPE izolyasiyalı tək damarlı kabellərdə tutum və
transformasiya effekti hesabına əlavə istilik mənbəyi meydana çıxır. Birinci səbəbin təsirini
kabellərin ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları ilə torpaqlanmaları ilə azaltmaq mümkündür.
Transpozisiya və torpaqlanma nöqtələrinin sayı artdıqca yerə ötürülən ekran cərəyanının
sıxlığı və itkilər də azalmış olur. Sıfır damarlarından isə, fazlar qeyri bərabər yükləndiyi halda
yaranan əsas faz cərəyanlarının fərqi keçir. Ona görə sıfır damarının en kəsiyi əsas damarların
yarısına bərabər götürülür. Torpaqlanma mühafizəsi üçün olan damarlar kabeldə köməkçi
elementlər kimidir. Onlar elektrik qurğularının gərginlik altında olmayan metal gövdələrinə
və cərəyan mənbələrinin mühafizə torpaqlanması olan konturuna birləşdirilir. TPE
kabellərinin istehlakçı tərəfdə birləşən ikinci ucunun giriş nöqtəsində yerlə birləşdirilməsi və
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bu zaman həmin nöqtədə qurulan torpaqlanma sisteminin mükəmməlliyi, müqavimətin 4 Oma
qədər aşağı düşürülməsi lazımdır. Çünki həmin nöqtədə statik gərginlikdən cərəyan axır əlavə
qızma mənbəyi yaranır. Məsələn 100 V-luq bir potrensial 4 Omluq torpaqlanma
müqavimətində 25 A əlavə - U/Rt cərəyanı yaradır və ekran itkilərinin daha çox artmasına
səbəbə olur. Deməli bu səbəblərdən ekrandan damar cərəyanın yarısına bərabər olan qiyməti
ilə yanaşı, həm də ucunda statik potensial mənbəyinin torpaqlanma müqavimətindən axan
cərəyanları keçir. Bu zaman torpaqlanma müqavimətinin çox olması həmin ucda ekranın
əlavə qızmasına izolyasiyanın əriməsi və istilik deşilməsinə səbəb olur.
TPE kabellərinin istilik hesabatlarını aşağıdakı metodika ilə dəqiqləşdirək. 35 kV-a
qədər kabellərdə dielektrik itkiləri hesabına izolyasiyada yaranan istilik az olması səbəbindən
onların təsirləri nəzərdən atılır. Beləliklə, itkilərin yalnız keçirici damar və ekranlarda
yaranması və kabelin Coul itkiləri hesabına qızmaları nəzərə alınır. Fəzanın bütün
nöqtələrində yayılmış temperaturun təşkil etdiyi səth ekzotermik istilik sahəsi adlanır.
Temperatur zamandan asılı olaraq dəyişirsə istilik sahəsi qərarlaşmamış – qeyri stasionar,
sabit olarsa qərarlaşmış və ya stasionar sahə adlanır. İzolyasiya gövdələrində qeyri stasionar
sahə qurğunun şəbəkəyə qoşulub açıldığını və işçi rejimlərin dəyişdiyi hallarda meydana
çıxır. Maye və polimer izolyasiya materialları böyük istilik tutumuna malik olduqlarından,
onlarda istilik ətaləti çox olur. Ölçü və həcmi böyük olan izolyasiya konstruksiyalarında istilik
zaman sabiti 50-60 dəq-yə çatır.
Torpaqlanmış ekranda güc itkilərinin hesablanması üçün əvvəlcə kabelin nominal
cərəyanı təyin edilir. Məsələn, 10/0.4-1000 kVA transformatoru qidalandıran TPE izolyasiyalı
şək.1.1, NA2XHS(FL)2Y-150/25 markalı kabelin ekranında 1 km məsafədə yaranan normal
itkilərin hesablanması.
Cədvəl. 1Torpaq, hava və suda çəkilmiş kabelin yük cərəyanlarına görə düzəliş əmsalları
Mühitin
hesabı,°C
temperaturu

Damarın
normalaşma
temperat, °C

Mühitin faktiki temperaturuna uyğun düzəliş əmsalları
+15

+20

+25

+30

+35

+40

15
25
25
15
25
15
25
15
25

90
90
80
80
70
65
65
60
60

1.00
1.00
1.00
1.00
1.12
1.00
1.13
1.00
1.15

0.96
1.04
1.05
0.95
1.06
0.94
1.07
0.93
1.08

0.9
1.00
0.92
1.00
0.89
1.00
0.88
1.00
0.86

0.88
0.95
0.94
0.84
0.94
0.82
0.79
0.93
0.76

0.82
0.83
0.90
0.88
0.77
0.87
0.75
0.85
0.71

0.80
0.78
0.81
0.71
0.79
0.76
0.67
0.71
0.61

Qruntun xüsusi istilik müqavimətinə Rt – sm·°C/Vt görə, düzəliş əmsalları Kt
1000
Normal işçi cərəyanı İ işşş 
 61.5 A təşkil edir. Hər iki tərəfdən torpaqlanmış
3  10  0,94
ekrandan axan normal cərəyan İek=30,75 A olur. Ekranda güc itkiləri isə Pek=İ2ek·18/25=681
Vt/km təşkil edir. Əgər ekran məftillərinin en kəsiyi 35 mm2 olsa güc itkiləri 681·25/35=486
Vt/km olar. 150 mm2 en kəsiyi olan kabel damarında ayrılan istilik isə 435.87 Vt/km olar.
Göründüyü kimi hər iki halda ekranın istilik seli daha böyükdür. Ona görə istilik seli ekrandan
iki istiqamətə: - ətrafa və damara tərəf yayılır. Damarın istilik selinin əksinə yönələn ekran
istiliyi istilik ötürməni çətinləşdirir və kabeli əlavə olaraq qızdırır.
Tək damarlı TPE izolyasiyalı kabellərdə damar və ekranda yaranan istilik seli şək.1.1də göstərilmiş 2-3-4 və 8 elementlərindən keçərək ətrafa ötürülür. Deyildiyi kimi, ekranda
itkilərin çox olduğu hallarında istiliyin bir hissəsi ekrandan damara istiqamətlənir. Əks
75

istiqamətdə yönələn bu istilik seli soyumanı çətinləşdirir. Ona görə kabelin yükünə və
temperatur asılılığına nəzarət edilməlidir. İstiliyin yayıldığı mühitin istilik-fiziki parametrləri
cədvəllərdə göstərilir.
Cədvəl 2
Qruntun xarakteristikası
Daşlı yer, 4% -ə qədər nəmliyi olan qumsallıq
4-7% nəmli qum, 8-12% nəmliyi olan gilli-qumlaq
7-9% nəmliyi olan qum, normal qrunt, 12-14% nəmli qilli-qumlaq sahələr
9% -dən yuxarı qumlaq, 14%-dən yuxarı gilli-qumlaq

Kt
0.75
0.87
1.0
1.05

Rt
300
200
120
80

Kabel izolyasiyası və digər qatlarının istilik müqavimətləri damar en kəsiyi və nominal
gərginliyə görə 44-90 sm·°C/Vt arasında dəyişir. Böyük en kəsikləri və gərginliklər üçün
aşağı və əksinə yuxarı qiymətlər alır.
Deyilənlərə əsasən aşağıdakı bəzi nəticələrə gəlmək olar.
Nəticələr
1) Orta gərginlikli, tək damarlı, tikilmiş polietilen izolyasiyalı kabellərin bütün birləşmə və
giriş nöqtələrində torpaqlanması və statik potensiala ayarlanmış ifrat gərginlik
məhdudlaşdırıcıları ilə mühafizə olunması lazımdır.
2) Damar, ekran və alüminium polimer qatlar ekzotermik silindrik səthlər kimi təsir
göstərirlər. Yəni həmin qatların səthində bütün nöqtələrdə temperaturlar eynidir. Hesabatlarda
ən böyük istilik selinin ekranda alındığı görünür ki, bu da həmin qatdan damara tərəf daima
əks istilik selinin axınına və kabelin daha çox qızmasına səbəb olur.
3) İstilik izolyasiyanın xüsusi elektrik keçiriciliyini artırır. Həm də temperaturun müəyyən
intervallarda artımı kabellərin plastmass izolyasiya keçiriciliyinin eksponensial qanunla
artmasına səbəb olur.
4) Kağız izolyasiyalı kabellərdə isə keçiriciliyin temperaturdan asılılığı praktiki olaraq
dəyişmir. Ona görə yağ-kağız izolyasiyalı kabellərin azan cərəyanlar, zəmin korroziyasından
mühafizəsi EQQQ və QOCT 9.015-74 ilə TCH- (texniki sanitar normalar) əsasən qoyulan
tələblərə uyğun olmalıdır.
5) Güc kabelləri və armaturlarının yeni texnoloji üsullarla montajı və istismarında TPE
kabellərinin torpaqlanma və təkrar torpaqlanma üsullarına mühəndis heyəti tərəfindən düzgün
risayət edilməlidir.
6) TPE izolyasiyalı tək damarlı kabellərin istismarında elektromaqnit induksiyası, statik
yüklərin təsirləri özünü göstərir və nəzərə alınması vacib olur. Çünki, onlarda, 3 damarlı
ümumi qilafda olan yağ-kağız izolyasiyalı kabellərdən fərqli olaraq, fazlar arasında
elektromaqnit induksiyası kompensasiya olunmur.
7) Kabel xətlərinin xəndək çəkilişində xəndəklərin QOST-a görə dərinliyi, eni və qazıntı
normaları (X1, X2, ..., X9) tiplərinə uyğun olmalıdır.
8) 10-35 kV elektrik şəbəkələrimizdə tutum cərəyanlarını və kabel sıxlığını nəzərə alaraq
Gök-Nur kabellərinin keçirici mis ekranlarının indikilərdən bir artıq en kəsiyində (25-35, 3550, 50-70 və s. kimi) hazırlanması tövsiyyə olunur.
_________________

1.
2.
3.

Həsənov Q.Ə. “Yüksək gərginliklər və elektrik izolyasiya texnikası”dərslik, Bakı 2009 il.
Дмитриевский В.С «Расчет и конструирование электрической изоляции» Москва,
1981 г.
Həsənov Q.Ə. “Güc kabelləri və muftalarının müasir texnoloji üsullarla montajı və
istismarı” dərs vəsaiti, “Azərişıq Tədris mərkəzi” 2016 il.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНОЙ
АРМАТУРЫ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
ГАСАНОВ К.А.

Применение кабелей со сщиmыми полиэmиленовыми изоляциями в течение 20-и
лет показали что, действующие правила прокладки, монтаж, елсплуатации и параметры
элементов конструкции в некоторых случаях отрицателъно влияют на их надёжностъ.
В статъе проводятся анализы некоторых теоретических и эксперименталънх
резулътатов для таких кабелъных линий.
Ключевые cлова: Сщитый полиетилен, напряженность электрического поля, повторное
заземление, наводимое напряентя экрана.

SOME PROBLEMS OF OPERATING CABLES AND CABLE
FITTINGS OF MEDIUM VOLTAGE
HASSANOV G.A.

The experience of exploitation of power cables in the last 20 years in Azerbaijan shows
that, polyethylene insulated XLPE medium-voltage cables and its some parameters, current
installation and maintenance have a negative impact on reliability. The article includes the
results of some theoretical and experimental studies of these issues.
Key words: Structured polyethylene, electric field tension, re-grounded cable, screen induction tension.
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ŞAQULİ OXLU MAQNİT LEVİTASİYALI KÜLƏK
GENERATORUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
ABDULLAYEV Y.R., KƏRİMZADƏ O.O., HÜSEYNOV Q.Ə.,
MƏMMƏDOVA G.V., KƏRİMZADƏ G.S.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetiı
Azərbaycan ,Bakı AZ 1010, Azadlıq prospekti, 20
E-mail : gulaya 68@ mail.ru
Maqnit levitasiyalı şaquli oxlu külək generatorlarının (maqnit külək turbinin) ənənəvi horizontal oxlu
külək generatorlarına görə üstünlükləri məlumdur. Lakin həmin generatorların mənfi cəhətləri də vardır:
çıxışdakı gərginlik və levitasiya sisteminin dayanıqlığı tələb olunan səviyyədə deyil. Ona görədə onların
konstruksiyalarının təkmilləşdirinməsi gündəlikdə duran aktual məsələlərdən biridir. Təqdim olunan işdə yeni
konstruksiyalı levitasiya sisteminin və stator-rotor qurğusunun prinsipial sxemləri və xüsusiyyətləri
araşdırılmışdır.

Açar sözlər: sabit maqnitlər, induksion levitator, dayanıqlıq, stator-rotor, yeni konstruksiyalar, çıxış
gərginliyi.

Giriş: Alternativ enerji mənbələri sırasında külək enerjisi illik qrafiklə 50-40% artımla
sürətlə inkişaf edən enerji mənbələrindən biridir. Küləyin sürəti 7 m/s-dən az olan
regiyonlarda horizontal külək generatorları işləyə bilmirlər, beləki onlarda sürtünmə
müqaviməti olduqca böyükdür [ 1-10]. Sürtünmə müqavimətlərinin çox olması həm də
onların küləyin böyük sürətlərində güclü səslərin yaranmasına səbəb olur. Maqlev, yaxud
maqnit levitasiyalı şaquli oxlu külək generatorlarında (ŞKQ) mexaniki kontaktların,
sürtünmənin və başqa nöqsanların olmaması küləyin kiçik sürətlərində həmin generatorların
effektiv işləməsinə yol açmışdır. Elmi-texniki jurnalların birində [10] verilmiş məlumata görə
layihə olunmuş bir Maqlev külək turbini 1 QVt təmiz enerji istehsal edə bilər , buda 750 000
evi enerji ilə təmin etməyə imkan verir. Həmin turbinin tutduğu sahə 1 hektar, silindrinin
diametri 304,8 m və hündürlüyü 457,2 m təşkil edir. İstismar xərcləri 50% aşağıdır və 500 il
işləyə bilir. Çində keçirilən Asiya Külək Enerjisi sərgisində Maqlev külək turbinin kiçik güclü
modeli nümayiş olunmuşdur və maqnit levitasiyalı ŞKQ-nin faydalı iş əmsalının yüksək
olması təsdiq olunmuşdur [9]. Külək generatorunun faydalı iş əmsalının artırılması ətraf
mühitin çirklənməsinə səbəb olan bahalı ənənəvi generatorlara olan ehtiyacın tədricən
azalmasına və daha çox külək enerjisinin istehsalına yol açır. Ona görədə maqnit levitasiyalı
ŞKQ-nin təkmilləşdirilməsi aktualdır.
Məsələnin qoyuluşu: Şəkil 1-də Maqlev külək genertatorunun prinsipial sxemi
verilmişdir [2, 5, 9, 10]. Küləyin təsirindən fırlanan turbin 1 levitasiya olunan sabit maqnitlə 2
birləşdirilmişdir və onunla bir yerdə fırlanır. Digər maqnit tərpənməzdir və itələyici qüvvə
yaradır. Bu maqnit generatorun tərpənməz oxuna 4 birləşdirilmişdir. Çıxış gərginliyi çoxlu
sabit maqnitlərin vasitəsilə alınır və xüsusi dairəvi lövhəyə bərkidilmişdir. Fırlanan turbinin
oxu da həmin dairəvi lövhəyə birləşdirilir və levitasiya olunur. Lövhənin kənarlarında
sarğaclar 6 yerləşdirilir. Sarğaclarda induksiyalanan elektrik hərəkət qüvvələri toplanaraq
generatorun çıxışında ümumi ehq (yaxud gərginlik U) yaradır.
Tərpənməz maqnitin 3 yaratdığı maqnit qüvvəsi PM levitasiya olunan maqnitin ağırlıq
qüvvəsini Pa və turbinin ağırlıq qüvvəsini PT kompensasiya etməlidır. Ancaq bu halda
levitasiya şərti PM=Pa+PT yerinə yetirilə bilər. Bundan başqa levitasiya olunan maqnit
tərpənməz maqnitdən 3 müəyyən hündürlükdə (levitasiya hündürlüyü) olmalıdır. Məsafə çox
az olduqda levitasiyalı maqnitin tərpənməz maqnitə toxunması ehtimalı artır. Sabit maqnitlər
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güclü maqnit induksiyası yarada bilən Neodim Dəmir Bor tipli Nd-Fe-B xüsusi materiallardan
hazırlanırlar. Belə maqnit maqnitsizləşməyə daha davamlıdır və güclü maqnit qüvvəsi PM
yarada bilir [10].
Maqnit levitasiyalı ŞKQ-da ağırlıq mərkəzinin özülə yaxın sürüşdürülməsi generatorun
dayanıqlılığını və məhsuldarlığını artırır. Elə bu səbəbdən maqnitlər və sarğaclar yelkəndən
aşağıda yerləşdirilmişdir.
Yuxarıda göstərilən müsbət xüsusiyyətlərə baxmayaraq həmin generatorun bir sıra
nöqsanları məlumdurlar: çıxış gərginliyi çox azdır (8, 5 V), tezlik 23-63 Hs, cərəyanı 16,8 A,
turbinin fırlanma sürəti 320 dövr/dəq. Göstərilən parametrlər Çində sərgidə nümayiş olunan
eksperimental generatorun modelinə aiddir [9].
Şəkil 1-də təsvir olunan maqnit levitasiyalı ŞKQ-da maqnit qüvvəsi PM və radial
dayanıqlıq zəifdir, levitasiya hündürlüyü tənzim olunmur. Bu nöqsanların aradan qaldırmq
üçün yeni konstruksiyalı levitasiya sistemi və stator-rotor qurğusu işlənmişdir.

Şəkil 1. Mövcud şaquli oxlu maqnit levitasiyalı külək generatorunun prinsipial sxemi

Məsələnin həlli: Şəkil 2-də induksion levitator əsasında qurulmuş maqnit levitasiyalı
şaquli oxlu külək generatorunun prinsipial sxemi verilmişdir.
Şaquli oxlu külək generatoru turbindən 1, stator-rotor qurğusundan 2, induksion
levitatordan 3 (yaxud dayaqdan) və tərpənməz polad borudan 4 ibarətdir. Şəkil 3 və 4-də
dördqütblü stator-rotor qurğusunun elementləri göstərilmişdir.
Stator polad boruya bərkidilir, dördqütblü rotor isə turbinlə birgə fırlanır (Şəkil 2).
İnduksion levitatorun 3 levitasiya elementi 5 isə rotora birləşdirilmışdir və küləyin təsirindən
fırlanırlar. İnduksion levitatorun tərpənməz dolağına verilən gərginliyin ~U1 qiymətini tənzim
etməklə levitasiya hündürlüyünü tələb olunan səviyyədə yaratmaq olur.
Şəkil 2-dən göründüyü kimi stator-rotor qurğusu 2 və induksion levitator 3 turbinin 1
aşağı hissəsində yerləşdirilmiıdir və statordan alınan çıxış gərginliyi U2 tərpənməz polad
borunun 4 daxilindən məftillərin vasitəs ilə xaricə verilir.
Şəkil 5-də silindrik konstruksiyalı induksion levitatorun konstruksiyasının ayrı-ayrı
hissələrinin sxemləri verilmişdir. Levitator pilləvaridir və ortasından polad boru 4 keçir.
Dolağın yaratdığı maqnit selı həmin borudan və pilləvari silindrik polad nüvədən keçərək
qapanır. Levitasiya elementi 5 ya aliminium həlqə, ya da qısa qapanmış dolaq şəklində
hazırlanır. Levitatorun tərpənməz dolağı mis naqillərdən yığılır və dəyişən cərəyan mənbəyinə
qoşulur.
Bu dolağın cərəyanı levitasiya elementində 5 cərəyan induksiyalandırır və yaranan
elektromaqnit qüvvə cərəyanların hasili ilə düz mütənasibdir. Turbin levitasiya elementi 5
ilə birləşdiyindən həmin qüvvənin təsirindən levitasiya olunur.
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Şəkil 2. İnduksion levitator əsasında qurulmuş maqnit levitasiyalı
şaquli oxlu külək generatorunun sxemi
1-külək turbini; 2- Stator-rotor qurğusu;
3-İnduksion levitator; 4-polad boru;
5-levitatorun levitasiya elementi

Şəkil 3. Dördqütblü stator-rotor qurğusu
2-stator; 3-rotor; 4- tərpənməz boru;
8- birləşdirici çubuqlar; 11-stator dolaqları

Levitasiya elementinə təsir edən elektromaqnit qaldırıcı qüvvə Fe qiymətcə həm böyük,
həm də tənzim olunandır. İnduksion levitatorlara həsr olunmuş elmi işlərdə [11-18] levitasiya
elementinin və dolağının hesablanma metodları verilmişdir.
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Stator-rotorun qurğusunun (şəkil 3) rotorunun qütbləri sabit maqnitlərdən ibarətdir
və onların maqnit selləri dördqütblü statorun qütblərində yerləşdirilmiş dolaqları kəsərək
onlarda ehq yaradırlar. Stator 2 tərpənməz boruya 7, yelkən 1 isə levitasiya maqnitinə
6 xüsusi çubuqlarla 8 birləşdirilmişdir. Statorun konstruksiyası generatorun dolaqlarının
sarqılar sayının xeyli artırılmasına və çıxışdakı gərginliyin tələb olunan səviyyəyə
qaldırılmasına imkan verir. Rotor və statorun maqnit dövrələrində iştirak edən elektrotexniki
polad nüvələr sabit maqnitlərin yaratdıqları maqnit sellərinin stator dolaqları ilə ilişməsini
xeyli gücləndirirlər. Stator və rotorun hündürlüklərini artırmaqla çıxış gərginliyini daha da
artırmaq mümkündür.

Şəkil 4. İnduksion levitatorun konstruktiv hissələri
3-yuxarı hissəsi; 3-aşağı hissəsi (dolaq yerləşən hissə);
3o levitasiya elementi; 4- polad boru
Dördqütblü stator-rotor qurğusunun maqnit dövrəsinin əvəz sxemindən (Şəkil 5) maqnit
seli təyin olunur:
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Ф M  F|M  M   0

b
(a  x ) FM ;
c

Burada M – qütblər arası hava aralığının maqnit keçiriciliyi; FM – sabit maqnitin maqnit
7

hərəkət qüvvəsi;  0  4  10 HN / m ; a və b – qütblərin eni və qalınlığı; c- hava
aralığının qalınlığı; X- stator qütbünün rotor qütbünə görə sürüşməsi.
Rotor dolaqlarında induksiyalanan elektrik hərəkət qüvvəsi
E 2  2 W2

dФ
b
 2 0 FM W2 V
dt
c

Burada V- rotorun xətti sürətidir.
Çıxış gərginliyi
U 2  2E 2  4 0

b
FM W2 V
c

b)

a)

Şəkil 5. Statorun konstruksiyasının prinsipial sxemi (a) və
stator-rotor qurğusunun maqnit dövrəsinin əvəz sxemi (b)
10-dördqütblü ferromaqnit nüvə; 11-stator dolağı;
12-rotorun qütbü (sabit maqnit)
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Sonuncu ifadədən çıxış gərginliyinin artırılması yolları aydın görünürlər. İlk növbədə
sarğılar sayını W2 və qütbdəki sabit maqnitin maqnit hərəkət qüvvəsini artırmaq lazımdır.
Qeyd edək ki, sabit maqnitləri stator qütblərində, rotorda isə ferromaqnit qütblər
yerləşdirməklə rotorun ağırlıq qüvvəsini azaltmaq mümkündür.
Çıxış gərginliyini artırmağın digər yolu stator qütblərinin qütb başlıqları ilə
hazırlamaqdan ibarətdir, beləki bu halda maqnit keçiriciliyi M artır.
Şəkil 1-də verilmiş Maqvel külək generatorunun levitasiya sisatemində iki sabit maqnit
iştirak edir. Sabit maqnitlərdən ibarət olan təkmilləşdirilmiş ŞKQ-nin prinsipial sxemləri
şəkil 6-da verilmişdir. Levitasiya sistemləri iki tərpənməz maqnitlərdən 4 və 5, onların
arasında yerləşdirilmiş levitasiya olunan maqnitdən 6 ibarətdir. Levitasiya olunan
maqnitə tərpənməz maqnitlərin yaratdıqları maqnit qüvvələri Pm1 və Pm2 eyni
istiqamətdə təsir edərək levitasiya olunan maqnitin ağırlıq qüvvəsini Pa və yelkənin
ağırlıq qüvvəsini PT komensasiya edirlər. Levitasiya hündürlüyü tərpənməz maqnitlərin
ox boyu müəyyən qədər sürüşdürməklə tənzim olunur.

Şəkil 6. Üç sabit maqnitdən ibarət olan güclü və dayanıqlı levitasiya sistemləri
1-turbin; 4- tərpənməz boru; 5-tərpənməz maqnitlər; 6-levitasiya olunan
maqnit; 8- levitasiya maqniti və rotoru birləşdirən çubuqlar;
Sabit maqnitlər əsasında qurulmuş levitatorun radial dayanıqlığını gücləndirmək üçün
levitasiya olunan maqnitin yuxarı və aşağı hissələri tərpənməz maqnitlərin içərisində
yerləşdirilmişdir (şəkil 6, b). Müəlliflərin təklif etdikləri yeni levitasiya sistemində qaldırıcı
maqnit qüvvələri də nisbətən güclüdürlər. Tərpənməz maqnitləri ox boyu yuxarı və aşağı
sürüşdürməklə tələb olunan dayanıqlıq və levitasiya hündürlüyü təmin etmək mümkündür.
Nəticə:

1. Maqnit levitasiyalı şaquli oxlu külək generatorlarına həsr olunmuş məqalələrin təhlilindən
məlum olmuşdur ki, həmin generatorların levitasiya sistemlərinin yaratdıqları maqnit qüvvələri
və radial dayanıqlıqları tələb olunan səviyyədə deyil.
2. Maqnit levitatorları ancaq sabit maqnitlər əsasında deyil, həm də induksion levitatorlar
əsasında da yaradıla bilər. Yeni konstruksiyalı induksion levitatorun xüsusiyyətləri təhlil
olunmuşdur. İnduksion levitator levitasiya hündürlüyünü tənzim etməyə imkan verir və
generatorun oxuna asanlıqla qoşulur.
83

3. Generatorun stator-rotor qurğusunun yeni konstruksiyası çıxış gərginliyinin xeyli
artırılmasına imkan verir.
4. Üç sabit maqnitdən təşkil olunmuş yeni levitasiya sistemi daha güclüdür və dayanıqlıdır.
____________________
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ОСЬЮ И МАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИЕЙ
АБДУЛЛАЕВ Я.Р., КЕРИМЗАДЕ О.О., ГУСЕЙНОВ Г.А.,
МАМЕДОВА Г.В., КЕРИМЗАДЕ Г.С.

Преимущества ветрогенераторов (ветротурбин) с вертикалной осью и магнитной
левитацией по сравнению с традиционными ветрогенераторами с горизонтальной осью
общеизвестны. Эти ветрогенераторы имеют и некоторые недостатки: напряжение на
выходе генератора и устойчивость левитационной системы не находятся на требуемом
уровне. Поэтому вопросы усовершенствования этой системы является актуальной
задачей. В представленной работе, рассмотрены принципиальный схемы и особенности
новой конструкции левитационной системы и ветрогенератора.
Ключевые слова: постоянные магниты, индукционный левитатор, устойчивость, статор-ротор,
новые конструкции, выходное напряжение.

MPROVEMENT OF THE WIND GENERATOR WITH THE VERTICAL
AXIS AND THE MAGNETIC LEVITATION
ABDULLAEV Ya.R., KERIMZADE O.O., QUSEYNOV Q.A.,
MAMEDOVA G.V. , KERIMZADE G.S.

Advantages of wind generators (wind turbines) with a vertical axis and a magnetic
levitation in comparison with traditional wind generators with a horizontal axis are wellknown. These wind generators have also some shortcomings: tension at the exit of the
generator and stability of levitation system aren't at the required level. Therefore questions of
improvement of this system is a relevant task. In the presented work, schemes and features of
a new design of levitation system and the wind generator are considered basic.
Keywords: permanent magnets, induction levitator, stability, stator rotor, new designs, output tension.
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Рассмотрены особенности маркетинга в электроэнергетике, который включает в себя
эксплуатационный и перспективный маркетинги. Дано обоснование необходимости маркетинга в
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Продуманная на длительный период, экономическая политика основа которой
была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром
Алиевым, создала прочную базу для макроэкономической стабильности и динамичного
экономического развития в стране. В рамках устойчивых экономических реформ эта
политика была еще более усовершенствована современными концептуальными
подходами в соответствии с глобальными экономическими вызовами, согласно
стратегическим целям, обеспечено формирование свободных рыночных отношений и
социально направленной диверсифицированной национальной экономики, обладающей
способностью к саморазвитию.
Осуществление ряда мер системного характера в соответствии с основными
стратегическими целями экономических реформ, направленных на адаптацию к новым
вызовам, порожденным происходящими в мире процессами, и минимизацию влияния
глобального экономического кризиса на нашу страну, формирование качественно
новой модели экономического развития путем создания органической связи и
взаимосочетаемости между текущим, средне- и долгосрочным периодами социальноэкономического развития являются одними из предстоящих основных приоритетных
задач.
В связи с этим, в целях глубокого анализа нынешнего состояния экономики и
подготовки новой стратегии экономического развития для обеспечения устойчивости
осуществляемых в стране экономической политики и реформ Распоряжением
Президента Азербайджанской Республики от 16 марта 2016 года номер 1897 были
утверждены «Главные направления стратегической дорожной карты по национальной
экономике и основным секторам экономики», а также создана соответствующая
Рабочая группа для обеспечения разработки планов развития в соответствии с данными
направлениями.
На основании данного Распоряжения рабочая группа с участием местных и
зарубежных экспертов, опытных специалистов, консалтинговых компаний и научных
организаций, в условиях плодотворного сотрудничества с функционирующими в
стране международными организациями подготовила проекты стратегических
дорожных карт по национальной экономике и одиннадцати основным секторам
экономики. Стратегические дорожные карты включают стратегию экономического
развития и план мероприятий на 2016-2020 годы, долгосрочный взгляд на период до
2025 года и целевой взгляд на период после 2025 года. Проекты были вынесены на
открытое обсуждение, при составлении итогового документа, приняты к сведению
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многочисленные мнения и предложения заинтересованных сторон, в том числе
институтов гражданского общества и граждан.
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской
Республики, для определения целей и направлений перспективного развития страны,
обеспечения их реализации, в соответствии с указом Президента Азербайджанской
Республики под номером 1138 от 6 декабря 2016 года «Об утверждении стратегической
дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики» [1],
были утверждены стратегические дорожные карты по перспективе национальной
экономики Азербайджанской Республики относительно развития коммунальных услуг
(электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджанской Республике.
В результате осуществляемых мер в рамках стратегических дорожных карт в
Азербайджане будет достигнуто устойчивое экономическое развитие, расширение
эффективного использования ресурсов, уменьшение количества вредных веществ,
выбрасываемых в окружающую среду. В «Стратегической дорожной карте
относительно развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и
газ) в Азербайджанской Республике» нашли свое отражение меры по эффективному
использованию электричества, тепловой энергии и газа. В 2017 году в Азербайджане
было выработано 21,8 млрд кВт/ч электроэнергии, из которых 20,2 млрд кВт/ч
пришлось на долю тепловых электростанций, а 1,6 млрд кВт/ч - гидроэлектростанций.
В то же время продолжены работы по повышению эффективности передачи
электроэнергии в рамках Плана мероприятий Стратегической дорожной карты
относительно развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и
газ) в Азербайджане.
Маркетинг в электроэнергетике имеет ряд особенностей и существенно
отличается от маркетинга в других отраслях из-за технологических и экономических
особенностей электроэнергетики. Особенности энергетического рынка определяются
технологическими особенностями отрасли:
- производством энергетических товаров занимаются энергетические
предприятия, которые могут распределять свою продукцию только по электрическим и
тепловым сетям;
- энергетические предприятия не являются отдельными самостоятельными
субъектами рынка. Это объясняется высокими и жесткими требованиями к качеству
энергетической продукции и надежности снабжения;
- непрерывность производственного процесса и совпадение процессов
производства и потребления во времени требуют их координации и регулирования;
- значительное влияние, оказываемое энергетикой на экологию, определяет
контроль и проведение инвестиционной политики для технологического
перевооружения энергетических предприятий.
Можно выделить два вида монополии в электроэнергетике: монополию
энергоснабжающей организации и монополию электроэнергии как энергоносителя
[2,3]. Монополия электроэнергии как энергоносителя существует в таких сферах как
освещение, подавляющая часть стационарных процессов в промышленности,
мелкомоторная силовая нагрузка в домашнем хозяйстве и в сфере услуг (аппараты и
электроприборы), информация и связь, а также электротехнологии.
Таким образом, маркетинг в электроэнергетике необходим, но имеет свои
особенности, обусловленные производством и потреблением товара – электроэнергии.
Основной особенностью производства электроэнергии является его неразрывная
связь с потреблением. В этих условиях энергоснабжающая компания заинтересована не
в максимальном, а в оптимальном производстве энергии.
Основным средством такой оптимизации является тарифная политика –
разработка тарифов, в максимальной степени согласовывающих интересы
энергоснабжающей организации и ее потребителей.
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В электроэнергетике тарифы, т.е. ценовые факторы, играют значительно более
важную роль, чем в других отраслях, и это является важной особенностью маркетинга в
электроэнергетике.
Своеобразием маркетинговой деятельности в электроэнергетике является и то,
что энергоснабжающая организация осуществляет контроль за использованием
электроэнергии у потребителей для оптимизации использования установленной
мощности.
Такой функции маркетинга – контроля за правильностью потребления продукции
- в других отраслях обычно нет.
Рассмотренные выше особенности характеризуют эксплуатационный маркетинг,
однако очевидна необходимость и в перспективном маркетинге. В самом общем виде
перспективный маркетинг опирается на прогноз электропотребления и оценку
энергоресурсов региона.
Совокупность стадий, действий и методов по определению, выбору и
привлечению потребителей, выявлению рациональных путей и средств поставки
продукции согласно условиям договора представляет собой процесс распределения
[4,5].
Политика распределения представляет собой курс действий предприятия по
разработке и реализации комплекса маркетинга - по обеспечению доставки продукции
определенного количества и качества, в конкретное время и установленное место.
Для характеристики договорных и коммуникативных связей субъектов
распределительной сети используются такие понятия, как канал сбыта и путь сбыта.
Канал сбыта - это совокупность организаций или отдельных лиц, которые
принимают на себя или помогают передать другому субъекту право собственности на
продукцию или услугу на их пути от производителя к потребителю
Путь сбыта - это способ, с помощью которого продукция перемещается от
производителя к потребителю. От выбранного канала зависят эффективность движения
и качество поставки продукции от производителя к конечному потребителю. Выбор
пути распределения представляет собой также технико-экономическую и социальноэкологическую задачу.
Специфика энергетического товара делает невозможным перенесение
наработанных инструментов маркетинга на предприятия энергетики. При
моделировании процессов и показателей маркетинга на рынке энергетического товара
основное внимание необходимо уделять моделям, позволяющим связывать
стоимостные и режимные показатели энергетического товара. Таким образом, система
маркетинга должна представлять собой интеграцию комплекса маркетинга, функций
маркетинга и иерархических уровней управления маркетингом [6].
Сбыт - неотъемлемый элемент процесса маркетинга, так как является
завершающей, наиболее ответственной стадией обеспечения потребителя необходимым
для него товаром. Он направлен на формирование и поддержание эффективной
системы перемещения продукта от производителя до конечного потребителя с
минимальными затратами.
Таким образом, маркетинг в электроэнергетике имеет следующие особенности:
- спрос на энергию зависит от уровня экономического развития региона;
- производство и потребление электроэнергии совпадают во времени - поэтому важно
точное прогнозирование спроса;
- качество электроэнергии нельзя в отличие от других продуктов и товаров улучшить отсюда вытекает возможность только ценовой конкуренции;
- в электроэнергетике предметом спроса является не только электрическая и тепловая
энергия, но и мощность. Это означает, что объектом маркетинга является режим
потребления электрической и тепловой энергии в целом: в суточном, недельном и
сезонном (годовом) аспектах;
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- в современных условиях энергетическая система обладает естественной монополией
на энергоснабжение, что объективно приводит к отсутствию конкурентной борьбы и
необходимости государственного регулирования цен на электрическую и тепловую
энергию.
______________________
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ELEKTROENERGETİKADA MARKETİNQİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
VƏLİYEVA T.D.

Elektrik enerjisi sənayesində marketinqin xüsusiyyətlərinə baxılıb. Bura əməliyyat və
perspektivli marketinq daxildir. Elektrik enerjisi sənayesinin monopoliya fəaliyyətindən bazar
iqtisadiyyatına keçid şəraitində marketinqin zəruriliyi əsaslandırılır.
Açar sözlər: enerji bazarı, elektrik enerjisi istehsalı, elektrik satışı, tarif, elektrik və istilik şəbəkələri,
enerji daşıyıcıları, elektrik monopoliyası.

PECULIARITIES OF MARKETING IN ELECTRIC POWER ENGINEERING
VELIYEVA T.D.

Features of marketing in the electric power industry are considered, which includes
operational and prospective marketing. The justification of the necessity of marketing in the
conditions of the transition of the electric power industry from the monopoly activity to the
work on a market basis is given.
Key words: energy market, electricity generation, electricity sales, tariff, electric and heat networks,
energy carriers, electricity monopoly.
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Təqdim olunan iki rotorlu mühərrikin müxtəlif rejimlərdə işləməsi nəzərdə tutulur. Və iş rejimindən asılı
olmayaraq mühərrikin işinin optimallaşdırılması məsələsi əsas məqsəd olaraq araşdırılır. Birinci gücün və ya
momentin fırlanma tezliyindən asılılığı analiz edilir. İkinci mühərrikin optimal nominal tezliyi və baş ölçülərinin
uyğun qiymətlərinin seçimi əməliyyatı aparılır.

Açar sözlər: tənzim diapazonu, optimal tezlik, nüvənin diametri, itkilər, rejim, F.İ.Ə.

Aktuallıq: Elektrik maşınlarının fırlanma tezliyinin geniş diapazonunun və gücünün
dəyişməsi soyudulma sisteminin müxtəlifliyinin, onlarla olan tələbatların və istismar
şəraitlərinin dəyişməsini tələb edir. Maşının gücünün artması ilə istilik selinin güclənməsi
prosesi qaçılmazdır. Bunun da nəticəsində istilik ötürmə sahələrində, izolyasiya qatlarında
istilik selinin sıxlığı artır ki, bunun da qarşısını almaq üçün maşının gücü artdıqca
soyudulmanın effektivliyi artırılır.
Külli miqdarda mikromaşınlarda işləmə heç bir xüsusi soyudulma sistemi olmadan
işləyirlər. Bir neçə on vatt gücdən başlayaraq ventilyatorun tətbiqi tələb olunur. Bir neçə on
vatt və yuxarı güclərdə artıq xüsusi ventilyasiya kanallarının da tətbiq olunması reallaşır.
Əhatəedici mühitin mənfi təsirlərindən (toz, nəmlik və s.) qorunmaq üçün maşınların
əksər konstruksiyaları daxili ventilyasiya ilə xaricdən üfürmə sistemi ilə təchiz edilirlər. Bu
sistem layihə olunan maşının birinci dərəcəli tələbidir ki, müxtəlif işlərdə fırlanma tezliyinin
tənzimlənməsi proqramı ilə işləyə bilsin.
Təqdim olunan fırlanma tezliyi geniş hədlərdə tənzim olunan asinxron maşının
konstruksiyası iki rejimdə işləmək qabiliyyətinə malikdir: gərginliyin qiymətinin
dəyişdirilməsi vasitəsilə və gərginliyin tezliyinin tənzimi ilə.
Birinci halda maşın statora verilən gərginliyin qiymətinin dəyişdirilməsilə işləyərkən
əlavə rotor gərginliyin tezliyinə uyğun asinxron rejimdə işləyir. Fırlanma tezliyinin bütün
qiymətlərində (işçi rotorun tezliyi nəzərdə tutulur) əlavə rotor maşının ventilyasiya sistemini
demək olar ki, dəyişməz hava axını ilə təmin edir. Bu rejim maşının geniş hədlərdə momentin
yüksək qiymətlərində soyudulma rejimini yüksək səviyyədə saxlayır.
Mühərrikin ikinci rejimi statora verilən gərginliyin tənzimini nəzərdə tutur. Bu halda
soyudulma prosesi bir qədər geriləyir. Belə ki, tezlik dəyişdiyi üçün statorun fırlanma
sahəsinin tezliyi dəyişir və ventilyatorun fırlanma tezliyinə bir qədər təsir edir. Bu təsir çox
güclü deyildir, çünki əlavə rotorda sürüşmənin aşağı həddə saxlanması prosesi işçi rotorla
əlavə rotor arasındakı fırlanma tezlikləri arasında fərq bir o qədər də az olmur.
Hər iki halda ventilyasiya keyfiyyətlərini müqayisə etsək ikinci halda ventilyatorun
fırlanma tezliyi 10-15%-dən çox olmayaraq azalır ki, bu ventilyasiya sistemi üçün
buraxılabilən ehtiyatdan azdır.
Mühərrikin işinin optimallaşdırılması məsələsi: Yükün və fırlanma sürətinin
dəyişməsinə uyğun olan iş prosesində tezliyin, cərəyanın və gərginliyin dəyişməsi gərginlik
və tezliklə idarə olunan mühərrikin optimallaşdırılması məsələsi üç mərhələyə bölünə bilər
[1,2]:
1. nominal hesabi rejimin seçimi;
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2. qəbul oluna bilən həllin axtarışı;
3. optimal həllin axtarışı.
Birinci mərhələdə gücün və ya momentin fırlanma tezliyindən asılılığı analiz edilir. İki
kənar hala baxaq: ventilyator yükü və sabit güc rejimi.
Birinci halda güc tezliyin kubuna, moment isə kvadratına mütənasibdir şəkil 1.a. Uyğun
optimal asılılığı U(f) seçilərək bütün tənzim diapazonunda kifayət qiymətli f.i.ə. təmin etmək
olar. Maksimal cərəyan və gərginlik maksimal itkilər və qızma bərabərliyində maksimal
mərkəzdənqaçma qüvvələri yüksək tezlikdə nəzərə alınır. Uyğun olaraq, bu rejim hesablama
nəticəsi kimi qəbul oluna bilər və ona məhdudlaşma sistemi aid edilməlidir. Hərəkət edən
qurğuların elektrik intiqalları üçün yük qrafiki şəkil 1. b-də göstərilir. nmaks-n1 intervalında
P=const, n1-nmax intervalında M=const.
Diametr üzrə bərklik və rotorun möhkəmliyi üçün məhdudiyyət nmax rejiminə daxil
edilməli, qızmaya görə məhdudiyyət n1 rejimində daxil edilir ki, buna maksimal cərəyan və
maksimal maqnit seli uyğundur.
M

M

n

n
nmin

a)

nmax

n1
b)

Şəkil 1. Tezliklə idarə olunan rejimdə asinxron mühərrikin qrafiklərinin əsas tipləri
a-ventilyator xarakteristikası, b-yük xarakteristikası

Uyğun olaraq maşının model gücü n=n1 rejimi ilə təyin edilir. Buradan o nəticəyə
gəlmək olar ki, nmax=const olduqda n1-in azalması hesabına tənzim diapazonunun hər hansı
bir genişləndirilməsi və ya n1=const olduqda nmax qiymətinin artımı idarə olunma qanunundan
asılı olmayaraq intiqalın texniki-iqtisaqi parametrlərinin pisləşməsinə gətirir.
Eyni qayda ilə gücün digər növlərinin fırlanma tezliyindən asılılıqlar üçün analoji olaraq
hesablama rejimi əsaslandırılır.[3].
İkinci mərhələdə optimal nominal tezliyi və baş ölçülərinin uyğun qiymətlərinin seçimi
əməliyyatı aparılır. Ən çox yayılmış kriteriyalardan biri minimal kütlədir.
Göstərilən alqoritmdə hesablamalar aktiv materialların minimum kütləsinə görə yerinə
yetirilir, konstruktiv materialların kütləsi isə təxmini təyin edilir.
Çoxlu praktiki hallarda nüvənin diametri və dairəvi sürət əsas məhdudiyyətlərdən
biridir.
Diametrin verilmiş qiymətində aktiv materialların kütləsinin tezlikdən asılılığı şəkil 2.adə verilir. Göstərilən asılılıqlar x1≈ 0,5xk=const şərtində alınmış və buradan xətti yükün
tezlikdən təxmini asılılığını ifadə edir:
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sonra F.İ.Ə-nin qiyməti dəqiqləşdirilir.
Aktiv materialların kütləsi aşağıdakı ifadə ilə hesablanır:
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Hər bir mümkün olan diametr üçün induksiyanın müəyyən qiymətlərində G(P) asılılığın
asanlıqla hesablamaq (şəkil 2.a) və dəqiq qiymətini tapmaq mümkündür. Digər tərəfdən bir
dəyişənin növbəti metodundan digərinin fiksasiya olunmuş ekstremal qiymətindən istifadə
etmək olar. Qauss-Zeydal metoduna görə, həm f, həm də D-yə görə minimum tapmaq olar.
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Diametr tez-tez konstruktiv nöqteyi-nəzərdən təyin edilir. Şəkil 2.a,b-dən görünür ki, tezliyin
optimaldan ±50%-ə qədər sürüşməsi kütləni 3 dəfə dəyişir, bu halda diametrin optimal
qitmətdən ±50% yerdəyişməsi kütlənin 20-60% artmasına səbəb olur.
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Şəkil 2. Asinxron mühərrikin kütləsi və digər göstəricilərinin D=const (a) olduqda
tezlikdən və f=const (b) olduqda isə diametrdən asılılıqları

Beləliklə, dəqiq qiymətini axtarış zonasına daxil olaraq üçüncü mərhələyə optimallaşdırmaya başlamaq mümkündür.
Hesablamanın üçüncü mərhələsində aktiv zonanın ölçülərinin buraxılan sərhəddə görə
seçimi aparılır ki, bunlar induksiya və cərəyan sıxlığı, həm də izolyasiyadakı temperaturdur.
Stator yuvalarının sayı Ø , dolağın paralel qollar sayı a və dolaq addımının gödəldilməsi #
dəyişdirilir. Hər bir parametr dəyişdirilərkən hesablama sərhədlərinin yoxlanmasına və
kütlənin təyin olunmasınadək çatdırılır, belə ki, minimal kütlə variantı nəzərə alınır, sonradan
tam yoxlama hesabatına məruz qalır. Hesabı sürətləndirmək məqsədilə düzgün axtarış daxil
edilir.
1.
2.
3.
4.

Nəticə: Aparılan araşdırmalar nəticəsində aşağıdakı məsələlərin həllinə baxılmışdır:
Maşının tezlik rejimlərində işi araşdırılmışdır.
Layihə olunarkən maşının optimallaşdırılması məsələsi qəbul edilmiş, ilkin mülahizələr
yerinə yetirilmişdir. Yükün və fırlanma tezliyinin dəyişməsində mühərrikin işi
araşdırılmışdır.
Tezliyin və statorun diametrinin dəyişməsində bütün zəruri parametrlərin dəyişməsi,
rotorda gedən proseslərin analizi verilmişdir.
Faydalı iş əmsalının maksimal qiymətdə olması üçün tezlik və diametrin optimal
qiymətləri üzrə analiz aparılmışdır.
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ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕГУЛИРУЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ
ШИХАЛИЕВА С.Я.

Предлагаемый двухроторный двигатель предназначен для работы в разных
режимах. И независимо от режима работы, проблема оптимизации двигателя
исследуется как главная цель. Cперва проанализирована зависимость мощности или
момента от вращения . Во-вторых выполняется оптимальная номинальная частота
двигателя и выбор соответствующих простых измерений.
К.П.Д.

Ключевые слова: диапазон регулирования, оптимальная частота, диаметр ядра, потери, режим,

THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE OPERATION
OF AN ADJUSTABLE MOTOR
SHIKHALIYEVA S.Y.

The proposed twen-rotor engine is designed to work in different modes. And regardless
of the mode of operation, the problem of engine optimization is investigated as the main goal.
First, the dependence of power or torque on rotation was analyzed. Secondly, the optimum
rated motor frequency and the selection of appropriate simple measurements are carried out.
Key words: control range, optimum frequency, the core diameter, loss, mode, efficiency.
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Рассмотрены
различные методы снижения потери электроэнергии в тяговой системе
переменного тока на участка Баку - Беюк Кясик АЖД. Произведен анализ работы существующих
тяговых систем переменного тока. Рассчитан коэффициент обратной последовательности напряжения
для каждой тяговой подстанции для участка Баку - Беюк кясик. C применением нового метода, снижены
не симметрии в тяговом электроснабжений переменного тока 27,5кВ. Предложена новая система
электроснабжения переменного тока 27,5кВ полностью снижающая не симметрии в тяговом
электроснабжений переменного тока 27,5кВ

Ключевые слова: Тяговые подстанции переменного тока, устройство трехфазным инвертором,
уравнительные токи, коэффициент обратной последовательности ,конденсаторы постоянного тока,
электрические локомотивы.

Переход от 3кВ постоянного тока на 27,5кВ переменный ток на участке Баку Беюк кясик АЖД позволяет, повышать скорости движения поездов, сократить время
оборота вагонов и электровозов и, следовательно, уменьшить эксплуатационный парк
подвижного состава и численность поездных локомотивных бригад, а также ускорить
доставку пассажиров и грузов.
Наряду с положительными моментами системы переменного тока 27,5кВ
применимый на участке Баку - Беюк кясик, выявлено и ряд недостатков этой
системы, к числу которых относятся следующие:
Несимметричность присоединения тяговых нагрузок к симметричным сетям
внешнего электроснабжения через трансформаторы тяговых подстанций (ТП). Это
вызывает появление уравнительных токов ухудшающих качество электрической
энергии и повышающих ее потери до 25% в зависимости от соотношения токов плеч в
питающей сети и трансформаторах ТП. Неполно используются мощности
трансформаторов ТП (всего на 68% от их номинальных значений так как используется
только две обмотки тягового трансформатора, третья обмотка глухо заземляется в
контр заземления тяговой подстанции (См.рис 2.)
Практика эксплуатации показала неэффективность соединения тяговых
трансформаторов к фазам сетей внешнего (питающего) напряжения – так называемой
схемы «винта», направленной на симметрирование нагрузок тяги в этих сетях.
Неодинаковы углы сдвига между векторами токов и напряжений фаз
трансформаторов. Так, на «отстающей фазе» такой угол достигает 56 градусов
(См.рис1.), что вызывает повышенные потери напряжения на этих фазах, в тяговой
сети и снижение скорости движения поездов, практически линейно зависящей от
уровня напряжения на токоприемниках;
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Рис 1. Векторная диаграмма напряжений и токов для сторон 27,5кВ,
трехфазного тягового трансформатора.

Рис. 2. Распределение токов плеч питания подстанции между фазами тягового
трансформатора. Где; 1-электровоз. 2- рельсовый путь.
3-тяговые обмотки трансформатора.
4-токоприемник.
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На диаграмме приведены векторы (линейных) напряжений тяговой обмотки
трансформатора и токов плеч питания относительно соответствующих векторов
напряжений.
Положение векторов токов İл и İп на диаграмме определяется активноиндуктивным характером тяговой нагрузки и величиной φп и φл.
Понятно что применение в тяге однофазный переменный ток 27.5кВ, приведет к
не симметрии фаз напряжения в ЛЭП и ухудшится качество потребляемой энергии
не тяговых потребителей, это с свою очередь увеличит потери электроэнергии в
системе электроснабжения.
Напряжения в точках присоединения тяговых подстанций к энергосистемам
оказываются различными по модулю и фазе, что вызывает протекание потоков
мощности в системе тягового электроснабжения между смежными подстанциями
даже при отсутствии тяговой нагрузки. Эти потоки принято называть
уравнительными (см рис 1). Такая специфика работы электротягового потребителя
снижает энергетические показатели электрифицированной железной дороги. Известно
значительное количество факторов, влияющих на условия рационального сопряжения
систем внешнего и тягового электроснабжения.

Рис.3 Схема уравнительных токов в системе тягового электроснабжения.
Где; İА-ток фазы «А» на стороне ЛЭП-110кВ. İАУ, İВУ, İСУ - уравнительные токи
на стороне ЛЭП-110кВ. Zл- сопротивления ЛЭП - 110кВ. İсву, İвсу,
İвсу- уравнительные токи в контактной сети 27,5кВ.
Zкс- сопротивления контактной сети.

Тяговая сеть между двумя соседними тяговыми подстанциями по своей
электротехнической сущности представляет собой токопровод малого сопротивления,
подключенный параллельно линии электропередач системы внешнего электроснабжения на больших расстояниях. В соответствии с первым законом Кирхгофа в тяговую
сеть (систему параллельных проводов) ответвляется часть тока нагрузки, протекаю97

щего по линиям электропередач системы внешнего электроснабжения. Для тяговой
сети это вредный ток, вызывающий дополнительные потери электрической энергии,
нагрев проводов, снижающий пропускную способность поездов по данной между
подстанционной зоне. Наличие транзита электрической энергии по тяговой сети
усложняет систему учета электроэнергии на тягу поездов.
Питание всех ТП от сетей 110 кВ вызывает необходимость выдерживания
между смежными подстанциями расстояния в 45–55 километров и по условиям
защиты вынуждает сооружать в контактной сети посередине каждой межподстанционной зоны посты секционирования.
Причиной возникновения уравнительных токов является то, что электротяговая
сеть фидерной зоны при двухстороннем питании шунтирует одну из фаз ЛЭП-110 кВ,
питающей тяговые подстанции. Наличие транзита мощности по этой ЛЭП, а также
наличие точек промежуточного отбора мощности приводят к тому, что в
электротяговую сеть ответвляется часть тока нагрузки энергосистемы. За счет
различного импеданса фазы ЛЭП и тяговой сети фазы токов в параллельных ветвях
(ЛЭП - электротяговая сеть) не совпадают. Положение усугубляется тем, что на
тяговых подстанциях с трехфазными трансформаторами по схеме (звезда/треугольник) падение напряжения в трансформаторе зависит также от тока нагрузки смежного
плеча питания. Кроме того, возможно имеет место несовпадение по величине
напряжений холостого хода смежных подстанций за счет выбора неверной уставки
РПН, а также за счет того, что трехфазный РПН и выбор его положения всегда
является некоторым компромиссом между необходимым уровнем напряжения одного
и другого плеча питания.
Питающие энергосистемы через неопределенные промежутки времени меняют
свой режим, а также схему внешнего электроснабжения. Это связано с выводом в
ремонт отдельных ЛЭП, блоков электростанций, силового оборудования районных
подстанций, а также изменения режимов, в результате чего величина и направление
потоков мощности в системах резко изменяются. Об этих изменениях дистанции
электроснабжения в известность не ставятся. Такое изменение режимов приводит к
резкому изменению уравнительного тока в тяговой сети, и, как следствие, - резкому
изменению коэффициентов мощности подстанции.
В настоящее время имеют весьма ограниченные возможности обнаружения и
уменьшения уравнительных токов. Обнаружить уравнительные токи можно по
показаниям фидерных амперметров тяговых подстанций при отсутствии тяговых
нагрузок, но при этом обычно не удается измерить токи меньше 50 А , а самое
главное на подстанциях отсутствует информация о наличии либо отсутствии поездов
в меж подстанционной зоне. Второй возможный путь - сравнение напряжений
холостого хода на шинах 27,5 кВ смежных подстанций. Однако, даже при
одинаковых по величине напряжениях на смежных подстанциях имеет место их
несовпадение по фазе.
Протекание уравнительного тока в электротяговой сети, вызывает ряд
негативных последствий, из которых основные следующие:
-при уравнительных токах, превышающих 100 А, заметно снижается надежность
работы контактной сети и оборудования тяговых подстанций вследствие возрастания
суммарной токовой нагрузки. Кроме того, могут иметь место неправильные действия
релейных защит, особенно направленных;
-наличие уравнительных токов приводит к изменению коэффициентов мощности
смежных тяговых подстанций, причем на одной из них он незначительно возрастает, а
на другой - резко снижается;
-протекание уравнительного тока приводит к появлению дополнительных потерь
энергии в системе тягового электроснабжения, в основном, в контактной сети, но
также и в цепях отсоса и в силовом оборудовании. Особо следует отметить, что
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величина потерь от уравнительного тока не зависит от того, наложен ли он на рабочие
токи тяговой сети или протекает в чистом виде (при отсутствии поездов).
Величина потерь от уравнительных токов весьма велика и существенно влияет на
экономические показатели работы. По данным стран СНГ, при уравнительном токе
100 А потери активной мощности в меж подстанционной зоне составляют 120-160
кВт, что соответствует потерям энергии 0,9 - 1,2 млн. кВт.ч. в месяц.
При рассмотрении системы тягового электроснабжения суммарные потери
мощности равны

S = ΔSс + ΔSур + ΔSтс

где: ΔSс, ΔSур, ΔSтс– соответственно полные потери мощности в системе внешнего
электроснабжения (включая трехфазные трансформаторы тяговых подстанций),
полные потери мощности от уравнительного тока и полные потери мощности в
тяговой сети от тяговой нагрузки.
Из-за недостаточности потенциальной мощности в системе внешнего
электроснабжения или неправильного выбора местотяговой подстанции, повышается
коэффициент обратной последовательности, ухудшающий качество электрической
энергии и повышающий ее потери в питающей сети и трансформаторах ТП на 25–
100% в зависимости от соотношения токов плеч.
Для снижения коэффициента обратной последовательности фаз напряжения,
который образует несимметрии на фазах тяговых трансформаторов, до европейских
норм необходимо учесть влияние мощности 3 фазного короткого замыкания от точки
питания до тяговой подстанции.
Европейским EN 50160 нормам коэффициент обратной последовательности в
нормальном режиме работ системы не должен быть больше 1% т.е.
Þпотрб
К =
≤ 1%;
где Sпот; , S\фаз.к.з. соответственно мощности потребное и
ÞWфаз.к.з.

3фазной короткого замыкания.
Для того чтобы, в системе тягового электроснабжения потери электроэнергии не
превышали допустимую норму, потребная мощность Sпот должна быть равна 0,01 части
S\фаз. 3 фазной мощности короткого замыкания от точки питания до строящейся
тяговой подстанции. По новой предлагаемой формуле это будет выглядеть таким
образом;

Sпотрб =0,01S\фаз к.з.

Учет влияния мощности 3х фазной короткого замыкания и коэффициента
обратной последовательности в питающей линии 110кВ, гарантированно обеспечивает
качества электроэнергии в электротяговой сети. Расчетные показатели коэффициента
Обратной Последовательности Фаз(ОПФ) напряжения питающих ЛЭП-110кВ на
участке Баку- Беюк кясик показан на рис.4.
Из рис.4 видно, что на вновь электрифицированном участке Баку- Беюк кясик
коэффициент обратной последовательности зашкаливает за 1% по Европейским
нормам, но некоторые тяговые подстанции отвечают, требованиям действующего
ГОСТ 13109-97. С целью снижения коэффициента обратной последовательности и
потери электроэнергии на участке Баку - Беюк кясик, необходимо предпринимать
дополнительные технические мероприятия. В частности, увеличение сечения контактной сети путем подвешивания дополнительных усиливающих проводов с целью
уменьшения сопротивления электротяговой сети а также увеличение мощности
тяговых трансформаторов на тех участках где коэффициент обратной последователь99
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ности чрезмерно высокий и конечно при этом необходимо на схеме электроснабжение
сделать некоторые изменения.

Коэффицент Обратной Последовательности Фаз напряжение
на тяговых подстанциях участка Баку- Беюк кясик АЖД
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Рис.4. Показатели коэффициента Обратной Последовательности Фаз(ОПФ) напряжения
питающих ЛЭП-110кВ на участке Баку- Беюк кясик.

Отрицательное влияние также оказывает флуктуация нагрузки плеч питания,
контактной сети на железных дорогах переменного тока, так как электрические
локомотивы поездов получают электроэнергии от трехфазных тяговых
трансформаторов и нагрузки в каждой фазе тягового трансформатора меняется в
зависимости от поездной обстановки на участке. Такой характер нагрузки приводит к
быстрому созданию флуктуации нагрузки на стороне тяговой обмотки
трансформатора и все это приводит к несбалансированным нагрузкам, низкой
мощности коэффициент и сильно искаженные токи нагрузки на первичной стороне
тягового трансформатора. Чтобы решить эти проблемы с качеством электроэнергии, в
Японии был предложен метод о применении метода компенсатора тягового тока [1].
В предложенном методе, специальный трехфазный трансформатор подключается
разные фазы контактной подвески и рельсовой цепи. Низкая трехфазная сторона
специального трансформатора подключается к трехфазному инвертору. Трехфазный
инвертор имеют соединения с постоянным током ДС, и поэтому активная мощность
на каждом фидере обменивается между фидерными плечами. Таким образом,
сбалансированный ток активного источника получает на вторичной стороне тягового
трансформатора компенсирующие реактивные и отрицательные токи. Все эти
технические меры позволяют равномерную загрузку плеч питания, даже при
отсутствии поезда на одной из плеч питания. Но эти результаты по этому методу
были получены косвенно, только при стимуляции электрической тяговой системы с
применением вспомогательных устройств которые показаны на рис.5.
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Рисунок 5. Схема электропитания трехфазного инвертора на основе активной мощности.

Для исключения выше перечисленных недостатков от уравнительных токов, от
флуктуации токов на тяговых плечах и неравномерной нагрузки на контактной сети
переменного тока 27,5кВ необходим технический документ, требующий
осуществление однофазной питания только от ЛЭП-110кВ. Так как считается, что
несимметрия создаваемого тяговой подстанции переменного тока
не должен
чувствоваться только при подключении в систему внешнего электроснабжения с
напряжением 110кВ.

Рис.6. Новая система тягового электроснабжения железных дорог переменного тока 27,кВ.
Где; 1-Понизтельный силовой трансформатор. 2-Выпрямитель.
3-Инвентор. 6. Тяговый трансформатор.

Принципиально предлагаемая система тягового электроснабжения работает
следующим образом (рис.6). Вторичная обмотка 3 фазного тягового трансформатора
110/6 кВ последовательно подключается диодному выпрямителю, однофазному
инвертору и однофазному повышающему трансформатору. Система работает
следующим образом. Понижающий 3 фазный трансформатор 110/6кВ понижает
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напряжение до 6кВ и затем это напряжение подается, выпрямляется и этот постоянный
ток походя через однофазный инвертор превращается в однофазный переменный 6кВ
ток. Ток напряжением 6кВ поступает на вход однофазного трансформатора,
напряжение на выходе трансформаторе повышается до 27,5кВ и передается в тяговую
сеть. Использование предлагаемой системы, обеспечивает загрузить тяговый
трансформатор на 100%, что не наблюдается на всех остальных системах тягового
электроснабжения переменным током. Предлагаемая система, позволяет избегать
потери энергии от уравнительных токов. Потому, что в схеме питания, трехфазный
выпрямитель не пропускает тяговый ток обратно, и не дает возможности образования
уравнительного тока. Выпрямитель также не дает циркулировать уравнительным ток
между питающей линией 110кВ и тяговыми подстанциями.
Новая система электроснабжения, исключает появление уравнительного тока
потому, что систему питает только одна фаза. Путем предлагаемой системы
электроснабжения исключается потеря энергии от уравнительных токов и флуктуации
в тяговой сети повысить напряжение на контактной сети и это в свою очередь повысит
пропускную способность участка. В конечном счете, электрифицированные железные
дороги получат значительные прибыли от снижения потери электроэнергии.
Заключения: 1.Произведено анализ состояния тяговой сети переменного тока и
выявлено причины образу электрические потерь.
2. Рассмотрены и проанализированы не симметрии в питающей сети тяговые
подстанции переменного тока.
3. При проектировании и выборе мощности тяговых подстанций необходимо
произвести расчет коэффициента обратной последовательности. Значение
коэффициента обратной последовательности недолжно быть в приделах 1-2%.
Повышение значение коэффициента обратной последовательности приведет к не
симметрии в питающих линиях и к большим потерям энергии.
4. Предложена новая система тягового электроснабженая обеспечивающий режим
работы тяговой сети без несимметрии фаз напряжений и уравнительных токов.
___________________
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XARİCİ ELEKTRİK TƏCHİZATI SİSTEMİNƏ VƏ ELEKTRİK ENERJİSİNİN
KEYFİYYƏTİNƏ DƏMİRYOL DARTI YARIMSTANSİYASININ DƏYİŞƏN
CƏRƏYANININ QARŞILIQLI TƏSİRİNİN DƏRƏCƏSİ
RƏHİMOV R,Q., RƏHİMOV S.R., RƏHİMOV A.R.

Аzərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Beyük Kəsik dəhlizində elktrik enerjisi itgisinin
qarşısının alınması üçün istismatda olan dartı dəyişən cərəyan sistelərinin analızi
aparəlmışdər.AC sürət sistemində enerji itkisini azaltmaq üçün müxtəlif üsullar nəzərdə
tutulur. Bakı Böyük kəsik dəmir yolu dəhlizində yerləşən dartı yarımstansiyaları üçün tərs
ardıcıllıq əmsalıları hesablanmışdır. Elektrik itgisinin qarşısının alınması üçün yeni datrı
elektrik təchizatı sistemi yaradılmışdər. Təklif olunan üsul ilə dartı elektrik təchizatı
sistemində yaranan gərgilik qeyri simmetrikliyi aradan qaldırılmışdır.
Açar sözlər: Dartı yarımstansiyası,üç fazalı inventor, bərəbərləşdirici cərəyan, tərs ardıcıllıq əmasalları,
sabit cərəyan kondensatorları.Elektrik lokomotivləri

“THE DEGREE OF MUTUAL INFLUENCE OF TRACTION SUBSTATIONS
OF AC RAILROADS ON EXTERNAL POWER SUPPLY SYSTEMS
AND THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY”.
RAGIMOV R.G., RAGIMOV S.R., RAGIMOV A.R.

Various methods are considered to reduce the energy loss in an AC traction system in
the Baku-Beyuk Kasik AJD section. The work of existing traction systems of alternating
current is analyzed. The coefficient of reverse sequence of voltage is calculated for each
traction substation for the Baku-Boyuk kyasik section. With the application of the new
method, the symmetry in the traction power supply of an alternating current of 27.5 kV has
not been reduced. A new system for supplying an alternating current of 27.5 kV is proposed,
which completely reduces the non-symmetry in the traction power supply of an alternating
current of 27.5 kV
Keywords: AC traction substations, Three-phase inverter device, Equalizing currents, Negative sequence
coefficient. Condensers of direct current. Electric locomotives.
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UOT 681.5.32.965
EHTİYAT NASOSUN AVTOMATİK QOŞULMASI
PAŞAYEV R.Ə., ƏKBƏROV Y.S., İBRAHİMOVA O.B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Rele-kontaktor sistemilə idarə olunan ehtiyat soyuducu nasosun avtomatik qoşulması sxemi nisbətən
kiçik etibarlılığı malik olur. Müasir avtomatlaşdırma vasitəsi olan proqramlaşdırılan rele ilə qurulan məntiqi
idarə sisteminin icrası asan, yüksək etibarlılığa malik olur.

Açar sözlər: soyutma nasosu, elektrik intiqalı, proqramlaşdırılan rele, məntiqi idarə sistemi.

Bir sıra qurğularda –qazanxanada, nasos və kompressor stansiyalarında və s. texnoloji
prosesin normal və fasiləsiz davam etməsi üçün ehtiyyat nasosun avtomatik qoşulması
prinsipindən geniş istifadə olunur. Bu sistemin normal işi periodik olaraq yoxlanılır, belə ki,
qəza nəticəsində işləyən nasosun açılması və ehtiyatın avtomatik vurulması normalaşdırılmış
müddət (15-20 s) ərzində baş verməlidir.
Kompressor qurğularında müntəzəm olaraq soyuducu suyun və yastıqlara verilən yağın
təzyiqinə kontakt manometrləri vasitəsilə nəzarət olunur. Soyuducu suyun və yağın təzyiqi
aşağı düşdükdə, və yaxud qəza nəticəsində nasosun elektrik intiqalı açıldıqda ehtiyyat nasos
avtomatik olaraq qoşulur æ3ç.
Yastıqlara yağlayan yağın minimal təzyiqi 0,20 kq/Om olmalıdır. Bu sistemin hazır
vəziyyətdə olması periodik olaraq ayda iki dəfə yoxlanılır. Bundan başqa kompressor qurğusu
hər dəfə işə buraxıldıqda bu sistem bir dəfə yoxlanmalıdır.
Suyun və yağın təzyiqinə və temperaturalarına nəzarət bilavasitə kompressorun özündə
yerinə yetirilir. Ehtiyat nasosun avtomatik qoşulması isə bilavasitə idarə şkafından yerinə
yetirilir.
Kompressor qurğusu isə buraxıldıqda sistemdə soyuducu suyun və yağın normal təzyiqi
bərpa olunduqdan sonra və yüksüz iş rejimi klapanının açıq halında yerinə yetirilir.
Rele-kontaktor sistemində yerinə yetirilən ehtiyatın avtomatik qoşulma sxemi çox da
yüksək etibarlılığa malik olunur.
Müasir avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə tərtib olunmuş məntiqi idarə
sistemləri icrası asan olmaqla daha yüksək etibarlılığa malik olur.
Qurğunun elektrik intiqalının məntiqi idarə sistemilə yerinə yetirmək üçün diskret və
analoq giriş-çıxışlara malik olan proqramlaşdırılan reledən-Schneider, Siemens, ABB, OWEN
və şairə şirkətlərin avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etmək olar æ1ç. Ehtiyat nasosun
avtomatik qoşulması üçün OWEN şirkətinin istehsalı olan ПР-114 tipli, real zaman saatına
malik proqramlaşdırılan reledən istifadə etməklə nasosun avtomatik idarəsini məntiqi idarə
sistemində yerinə yetirmək olar. Bu rele səkkiz ədəd diskret giriş, dörd ədəd analoq giriş, dörd
ədəd diskret çıxış və iki ədəd analoq çıxışına malikdir æ2ç.
Ehtiyat nasosun avtomatik qoşulmasının idarə proqramı şəkil.1-də verilmişdir. Proqram
FB dilində tərtib olunmuşdur. İdarəedici proqramın iş prinsipi aşağıdakı kimidir: nasoslardan
bu və ya digərinin işə pozulması ÇA çevirici açar vasitəsilə müəyyən olunur və B buraxma
düyməsilə işə buraxılır. B düyməsi sıxıldıqda məntiqi “1” D4 və D5 elementləri vasitəsilə D6
elementinin birinci girişinə verilir, ikinci girişdə məntiqi “1” olduğundan ( C saxlama
düyməsi və D8 elementi vasitəsilə) D6 elementinin çıxışındakı məntiqi “1” D7 elementinin
ikinci girişinə verilir, birinci girişdə məntiqi “1” olduğundan Q1 çıxışına məntiqi “1”verilir,
nəticədə 1 saylı nasosun elektrik mühərriki şəbəkəyə qoşulur. Hər iki nasosun saxlanması “C”
düyməsilə yerinə yetirilir (“C” düyməsi, D8, D6 və D13 elementləri vasitəsilə).
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Şək.1.Proqramlaşdırılan relenin idarə sxemi.
İşləyən nasos qəza nəticəsində açılarsa (qəbul edək ki, H1 nasosu işləyir), yəni bu
nasosun elektrik mühərrikinin mühafizələrindən (1PT1, 1PT2, 1POФ) biri işləyərsə onda D1,
D2 və D3 elementləri vasitəsilə D7 elementinin birinci girişinə məntiqi “0” verilir və Q1
çıxışı vasitəsilə nasosun mühərriki şəbəkədən açılır. Qəza nəticəsində D3 elementinin
çıxışında alınan məntiqi “0” eyni zamanda D10 elementinin girişinə verilir. D10 elementinin
çıxışında alınan məntiqi “1” D11 elementinin girişinə verilir. Nəticədə D11, D12, D13 və D14
elementləri vasitəsilə Q2 çıxışına məntiqi “1” verilir və ikinci nasosun mühərriki şəbəkəyə
qoşulur.
Qeyd etmək lazımdır ki, relenin istifadə olunmayan giriş və cıxış kontaktorlarından
blokirovka, siqnalizasiya və əlavə mühafizələr üçün istifadə etmək olar.
Nəticə: Soyuducu nasosun və onun elektrik intiqalının avtomatik olaraq işə buraxılması,
saxlanması, mühafizəsi və qəza rejimində qoşulması müasir avtomatlaşdırma vasitələrindən
istifadə etməklə OWEN Logic mühitində proqramlaşdırılan rele ilə yerinə yetirilmişdir.
___________________

1. Гайнутдинов К. Программируемые реле. Вводный курс. Kursplc@ owen.ru.
2. Программируемые реле. www.owen.ru
3.Ключев В.И., Терехов В.М. Электропривод и автоматизация общепромышленных
механизмом М.; Энергия, 1986-360с.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАСНОГО НАСОСА
ПАШАЕВ Р.А., АКПЕРОВ Я.С., ИБРАГИМОВА О.Б.

Управление электроприводов автоматического включения резервного насоса по
релейно-контакторной системе не обеспечивает высокой надежности. В данной работе
дается логическая схема автоматического включения резервного насоса охлаждения с
применением программируемого реле ПР-114 по системе логического управления.
Kлючевые слова:
логического управления

насос

охлаждения,

электропривод,

программируемое

реле,

система

AUTOMATIC CONNECTION OF SPARE PUMP
PASHAEV R.A, AKPEROV Y.S., IBRAGIMOVA O.B.

The control of the electrically operated power circuitry on the relay-contact system does
not encompass the high reliability of the reserve pumps.
Key words: cooling pump, electric drive, programmable relay, logic control system.
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НЕКРОЛОГ
AKADEMİK
FİRUDİN MƏMMƏD ƏLİ OĞLU HAŞİMZADƏ
Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Tanınmış
fizik, Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
professor Firudin Məmməd Əli oğlu Haşımzadə 2018-ci il sentyabrın
28-də ömrünün 83-cü ilində vəfat edib.
Firudin Haşımzadə 1935-ci il dekabr ayının 7-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o, 19521957-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat
fakültəsində ali təhsil almışdır. 1957-ci ildə Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Fizika İnstitutunun aspiranturasına daxil olaraq
təhsilini SSRİ Elmlər Akademiyasının A.F.İoffe adına Leninqrad
Fizika-Texnika İnstitutunda davam etdirmişdir.
Əmək fəaliyyətinə 1961-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda
kiçik elmi işçi kimi başlayan Firudin Haşımzadə burada 1963-1968-ci illərdə böyük elmi işçi,
1968-1987-ci illərdə “Yarımkeçiricilər” laboratoriyasının müdiri, 1987-1993-cü illərdə “Güclü
anizotrop kristallar fizikası” şöbəsinin rəhbəri olmuşdur. O, 1993-1994-cü illərdə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun direktor müavini, 1994-2000-ci illərdə direktoru
işləmiş, 2001-ci ildən ömrünün sonunadək baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
Firudin Haşımzadə 1962-ci ildə namizədlik, 1972-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını
müdafiə etmiş, 1974-cü ildə professor elmi adını almışdır. O, 1980-ci ildə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Akademik Firudin Haşımzadə səmərəli elmi fəaliyyəti ilə respublikamızda yarımkeçiricilər
nəzəriyyəsi sahəsində elmi məktəbin bünövrəsini qoyanlardan biri kimi müasir fizika elminin
inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Firudin Haşımzadənin bərk cisim nəzəriyyəsi sahəsində
araşdırmaları mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Alim Keyn tipli
yarımkeçiricilərin və yarımmetalların kinetik, optik və maqnit xassələrinin nəzəriyyəsini yaratmış,
aşağı ölçülü kvant sistemlərində yükdaşıyıcıların enerji spektrini müəyyənləşdirmiş, mənfi
maqnitomüqavimətin əmələ gəlməsinin yeni mexanizmini aşkar etmişdir.
Akademik Firudin Haşımzadənin araşdırmalarının nəticələri ölkəmizdə və onun
hüdudlarından kənarda nəşr edilən 150-dən çox elmi əsərdə və bir monoqrafiyada öz əksini
tapmışdır. Alimin rəhbərliyi altında fizika sahəsində 11 elmlər doktoru, 22 fəlsəfə doktoru
hazırlanmışdır. O, bir sıra mötəbər beynəlxalq elmi simpozium və konfranslarda çıxışları ilə
Azərbaycan elmini layiqincə təmsil etmişdir.
Firudin Haşımzadənin pedaqoji fəaliyyəti də təqdirəlayiq olmuşdur. Onun 30 ildən artıq bir
dövrdə Bakı Dövlət Universitetində nəzəri fizika və bərk cisim nəzəriyyəsi elmi istiqamətləri üzrə
oxuduğu mühazirələr təhsil ictimaiyyətinin rəğbətini qazanmışdır.
Akademik Firudin Haşımzadənin elmi, elmi-təşkilati və pedaqoji fəaliyyəti dövlət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O, 1986-cı ildə “Antiferromaqnitlərin optik
spektroskopiyası” na dair işlər silsiləsinə görə Elm və Texnika sahəsində Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Mükafatına, 2015-ci ildə Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə
görə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Tanınmış alim, pedaqoq, elm təşkilatçısı və səmimi insan Firudin Məmməd Əli oğlu
Haşımzadənin xatirəsi onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.
Allah, rəhmət eləsin.
Redkollegiya.
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OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ

Jurnalın 2018-ci il 2 sayının Elektrofizika bölməsinin 23-cü səhifəsində yerləşdirilmiş
məqalə, Səmədova Ü.F., Həsənli Ş.M., Xəlilova A.X. müəlliflərindən axırıncısının soyadı,
texniki səhf olaraq, Nəbiyeva A.X. əvəzinə Xəlilova A.X. getmişdir.
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ
1. Ümumi qaydalar.
“Energetikanın problemləri” “jurnalında energetikanın kompleks problemləri,
elektroenergetika, istilik energetikası, elektrofizika, elektrotexnologiya, informatika və yeni
texnika sahələrinə həsr olunmuş elmi-texnki məqalələr dərc edilir, eyni zamanda cari xronika
da verilir.
Jurnalın əsas məqsədi yüksək elmi keyfiyyət kriteriyalarına cavab verən orijinal elmitexniki məqalələrin dərc edilməsidir.
Jurnal eyni zamanda konfranslar, sinpoziumlar, elmi məktəblər, ümumiyyətlə elmi
həyatda cərəyan edən hadisələr haqqında məlumatları da dərc edir.
Redaksiya heyəti, bu və ya digər səbəblərdən, jurnalın tələblərini təmin etməyən
məqalələri dərc etməmək hüququnu üzündə saxlayır.
2. Məqalələrin təqdim edilməsi.
Bütün məqalələr aşağıda qöstərilən ünvana, jurnalın redaksiyasına göndərilməlidir:
Azərbaycan, Аz-1143, Bakı, Hüseyn Cavid prospekti, 33
Azərbaycan МЕА Fizika İnstitutu
Теl.: (994 12) 539 – 41 – 61; (994 12) 539 – 44 - 02; Faks : (994 12) 447 – 04 – 56
E – mail : arif @ physics.ab.az ;

Məsul katib Qurbanov Kamil Bəxtiyar oğlu.
3. Məqalələrin mətninin dili.
Məqalələr azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul edilir. Respublika müəlliflərinin
məqalələri yalnız azərbaycan və ya rus dillərində, yaxın xarici ölkələrdən olan müəlliflərin
məqalələri yalnız rus dilində, uzaq xarici ölkələrin müəlliflərinin məqalələri isə yalnız ingilis
dilində qəbul edilir.
4. Məqalələrin tırtib edilməsi qaydaları.
4.1. Məqalələr, jurnalın redaksiyasına disket təqdim etməklə, fərdi kompyüterdə, A4 formatlı
ağ kağızda, səhifənin parametrləri: yuxarıdan və aşağıdan – 2sm, soldan və sağdan – 2,5
sm məsafə ilə, Times New Roman 12 şriftində yazılarasq, 1 nüsxədə, sətir aralığı 1
interval olmaq şərtilə çap edilərək, qoşulmuş CD disk ilə təqdim edilir.

4.2. Məqalələrin ümumi həcmi, qrafiki materiallar, fotolar, cədvəllər, düsturlar, ədəbiyyatın
siyahısı və xülasələr də daxil olmaqla 8 səhifədən yuxarı olmamalıdır.
4.3.

Məqalələrinin birinci səhifəsinin sol küncündə Universal onluq təsnifatı (UOT) üzrə
indeksi göstərilməlidir. Sonra 1 interval aşağıdan, qalın və böyük həriflərlə məqalənin
adı yazılır. Sonra 1 interval aşağıdan, qalın və böyük həriflərlə müəllifin (müəlliflərin)
soyadı, adı və atasının adının baş hərifləri yazılır. 1 interval aşağıdan məqaləni təqdim
edən təşkilatın adı yazılır. 1 interval aşağıdan, məqalənin mətninin dilinə uyğun olan,
həcmi 10 sətirdən çox olmamaq şərtilə, 10 şrifti ilə çap edilən xülasə, açar süzlər (5-6
söz), məqalənin əsas mətninin önündə verilir. Sonra 1 interval aşağıdan məqalənin əsas
mətni 12 şrifti ilə çap edilir. Bilavasitə məqalənin mətninin davamı olaraq, heç bir
başlıq vermədən, yalnız 20-25 simvolluq xətt çəkərək, say sırası ilə istifadə edilən
ədəbiyyatın siyahısı verilir. Sonra ardıcıl olaraq rus (və ya azərbaycan) və ingilis
dillərində olan xülasələr və açar sözlər (10 şrifti ilə çap edilərək) verilir. Məqalənin
112

mətninin sonunda, əlaqə telefonları, telefakslar və E – mail-ı göstərməklə, müəlliflər
məqaləni imzalayırlar.
4.4. Məqalənin qrafiki materialları, fotolar, cədvəllər, düsturlar mətnə uyğun yerlərdə
yerləşdirilməlidir. Qrafiki materialların şərhinə aid olan yazılar məqalənin mətnində
verilməlidir. Qrafiki materiallarda ədədi və ya hərfi işarələr göstərilərək, uyğun izahatlar
mətnin içərisində verilməlidir. Qrafiki materialların aşağı hissəsində say sırası verilir və
adı yazıla bilər (misal üçün, Şək.3. Sınaq qurğusunun sxemi).
4.5. Ədəbiyyat say sırası qeyd edilməklə, orijinalın dilində verilir. Müəlliflərin soyadı, adı
və atasının adı kursivdən istifadə etməklə yazılır. Ədəbiyyatın siyahısı aşağıda verilən
nümunələr üzrə tərtib edilir.
Kitablar

1. Разевиг Д.В., Соколова М.В. Расчет начальных и разрядных напряжений газовых
промежутков. М.: Энергия, 1977.- 178 с.
2. De Gennes P.G. The Physics of Liquid Crystalls. London: Cambridge Univ. Press,
1974.
Jurnallar
3. Аганов В.Г., Разевиг Д.В. // Электричество.- 1972.- № 5.- с. 32-36.
4. Ялякбяров О.З. // Физика-1999-№ 3- с.44-49.
Depone edilmiş əl yazması.
5. Иванов Л.П. М., 1985. 40с. - Деп. в ВИНИТИ 25.10.85, №19233.
Dissertasiyalar
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ЛПИ, 1984, с.30.

113

Energetikanın problemləri



№3



2018



Проблемы энергетики

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
1. Общие правила.

В журнале “Проблемы Энергетики” публикуются научно - технические статьи в
области комплексных проблем энергетики, электроэнергетики, теплоэнергетики,
электрофизики, электротехнологии, информатики и новой техники, а также приводится
текущая хроника.
Основной целью журнала является публикация оригинальных научно-технических статей, отвечающих требованиям высокого научного качества.
В журнале приводятся сведения о работе конференций, симпозиумов, различных
научных школ, а также об интересных событиях, происходящих в научном мире.
Редакция сохраняет за собой право не публиковать материалы по тем или иным
причинам, не удовлетворяющим требованиям журнала.
2. Представление статей.

Статьи должны быть представлены в редакцию журнала по следующему адресу:
Азербайджан, Аз-1143, Баку, пр. Г. Джавида, 33
Институт Физики НАН Азербайджана
Тел: (994 12) 539-41-61 ; (994 12) 539-44-02; Факс : ( 994 12 ) 447-04-56
Е-mail: arif@ physics.ab.az ;
Ответственный секретарь - Гурбанов Кямиль Бахтияр оглы.

3. Язык статей.
Статьи принимаются на азербайджанском, русском и английском языках, причем
статьи авторов из Азербайджана должны быть представлены на азербайджанском или
русском языках, статьи авторов из стран СНГ - только на русском языке, статьи авторов
из дальнего зарубежья - только на английском языке.

4. Правила оформления статей.
4.1. В редакцию журнала представляются статьи, набранные и напечатанные в одном
экземпляре через один интервал на персональном компьютере, на белой бумаге
формата А 4, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, а также
представляется в электронном виде на CD диске. Поля сверху и снизу - 2 см,
слева и справа - 2,5 см.
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фото, таблицы, формулы, список литературы и аннотации.
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строк и ключевые слова (5-6 слов) шрифтом 10. Через 1 интервал помещается
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основное содержание статьи шрифтом 12. В конце основного текста статьи
проводится прочерк длиной 20-25 символов, после чего помещается список
литературы без какого-либо названия, в порядке нумерации ссылок в тексте
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слов) шрифтом 10.
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FOR THE ATTENTION OF AUTHORS
1. General Rules.

The Journal of Electric Power is dedicated to publicize scientific research articles
reflecting the current problems in the electric power systems, heat transfer, technology and
information technology, and digests.
The main purpose of the Journal is publishing of the original scientific articles, meeting
high quality requirements.
The journal also informs about the results of conferences, seminars, various scientific
schools, and the events taking place in the scientific society.
The editorial board reserves the right not to publish the submitted documents, which for
various reasons do not satisfy the requirements of the Journal.
2. Submission of the papers.

The papers must be submitted to the editorial body at the following address:
Azerbaijan, Аз-1143, Baku, pr.G.Javid, 33
Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
Tel: (994 12) 539-41-61 ; 539-44-02; Fax : ( 994 12 ) 447-04-56
E-mail: arif@physics.ab.az;
For the Attention of K.B.Kurbanov – the Responsible Secretary
3. The Language

The papers can be accepted in either of Azeri, Russian or English. The papers submitted
by Azerbaijani authors must be submitted in Azeri and Russian, the papers of those from
CIS countries–in Russian, and those originated from the countries outside CIS-in English.
4. The papers must be submitted in the following format.

4.1. The hard copy of the paper must be submitted on the A4 format in 1-line interval, typed
in “Times New Roman”, in 12 font, with the borders from top and bottom – 20 mm, from
left and right – 25 mm. The electronic copy on a CD-disk should be submitted along with
the hard copy.
4.2. The paper must not contain more than 8 pages of text, inclusive of any graphs, photos,
formulas, reference lists and annotations.
4.3. In the upper left corner of the paper the index of UDC must be indicated. Below that,
omitting one line, the name of the article must be placed printed in a BOLD CAPITAL
LETTERS. Underneath the name of the paper, omitting 1 line, the name of the author(s)
printed in capital letters must be printed. Below that, omitting 1 line, the name of the
organization must be indicated, which supported the research. The abstract follows that,
leaving 1 line of blank space, which must be no more than 10 lines,and keywords (5-6
words) of font 10. The text of the paper follows the abstract, leaving 1 line. Drawing a
line with the length 20-25 symbols must indicate the end of the text. The reference list is
printed below the line, following the same order as it was referred to in the text. Below
116

the reference list, the summaries and keywords (5-6 words) in Russian and English must
follow.
At the end of the paper, the contact details must be placed, and also all the authors must
put their signatures.
4.4. All graphic materials, photos, tables, formulas must be placed in the corresponding place
of the text. The legends must be placed in the text. All the keys to the symbols must be
given in the text of the paper. Below the graphic material the number can be indicated
followed by the name of the material (e.g. Fig. 3. Schematic drawing of the
installation…)
4.5. The cited materials must be referred to using their original language. The names of
authors must be given in italics. The reference list must follow the example below:
Books

1. De Gennes P.G. The Physics of Liquid Crystalls. London: Cambridge Univ. Press,1974.
Journals

2. Price D.A., Lucas I.L., MoruzziJ.D. // J.Phys.D(Appl.Phys),1973,v.6,No.12,p.1514-1524.
3. Ялякбяров О.З. // Физика-1999-№ 3- с.44-49.
Patents

4. Langsam M., Savoca A.C.L. Pat. 4759776, USA, 1988.
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