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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Yüksək temperatur, 

təzyiq və kimyəvi aktiv mühitdə işləyən neft-mədən və neft-emalı 

avadanlıqlarının boru xətlərində qısa istismar müddətindən sonra 

nasazlıqlar müşahidə olunur. Bu boru xətlərinin daxili səthlərində intensiv 

korroziya prosesi, yeyilmələr, çatlar əmələ gəlir və onlar sıradan çıxırlar.  

Qüsurların qarşısını almaq üçün boruların daxili səthlərinə müxtəlif 

metal (qeyri-metal) və üzvi (qeyri-üzvi) materiallardan örtük çəkilir. Bu 

örtüklərdən ən səmərəli olan, müasirliyi və perspektivliyi ilə fərqlənən 

silisium örtükləri daha geniş tətbiq edilir. Kimyəvi və termiki mühitlərə 

davamlı olan silisium örtüyünün keyfiyyətli olması vacib  problemdir. 

Aparılan eksperimental tədqiqatlar və təcrübələr göstərir ki, silisium 

örtüklü borularda əsas qüsurlar borunun daxili səthindəki qeyri-

hamarlıqlar, xırda qabarcıqlar, makro-mikro çat qatlarının olması onların 

istismar müddətini xeyli azaldır. Bu qüsurların yaranma səbəbləri boruların 

daxili səthinə silisium-emal örtüyün çəkilməsi zamanı texnoloji rejimin 

düzgün seçilməməsi ilə əlaqədardır. Örtük çəkilərkən texnoloji rejimin 

seçilməsi boruların həndəsi ölçülərindən və texnoloji parametrlərindən 

asılıdır. Həmin örtük çəkilmə texnoloji prosesi avtomatik idarə olunur.  

Bunlara baxmayaraq, müxtəlif həndəsi ölçüləri olan boruların 

daxilinə silisium örtüyün çəkilməsi texnologiyasında səthlərdə 

mikroçatların əmələ gəlməsi müşahidə olunur. Bu mikroçatların əmələ 

gəlməsi silisium örtüyün çəkilməsi texnologiyasında prosesin dəqiqliyinin, 

texnoloji parametrlərin avtomatik tənzimlənməsinin və diaqnostikasının 

müasir tələblərə cavab verməməsidir. Bu msələlərin həlli dissertasiya 

işinin aktual olduğunu  göstərir.  

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri: Silisium örtüklər kövrək 

olduğundan onların səthlərində texnoloji parametrlərin təsirlərdən makro-

mikro çat qatları əmələ gəlir. Hal-hazırda örtüyün səthində yaranan 

makroçatların diaqnostikası prosesinin aparılmasına baxmayaraq, 

mikroçatların diaqnostikası məsələsi problem kimi qalmaqdadır.  

Dissertasiya işinin məqsədi silisium örtüklü boruların alınmasında, 

yüksək temperatur şəraitində texnoloji prosesdə parametrlərin 

tənzimlənməsi ilə mikroçatların yaranmasının azalması və onların 
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diaqnostikasıdır.  Eyni zamanda yüksək temperatur zamanı alınan silisium 

örtüyün soyutma rejiminin avtomatik tənzimlənməsi və yaranan çatların 

diaqnostik təhlilidir. 

Məlumdur ki, boruların daxilinə silisium emal örtüklərinin çəkilmə 

texnologiyasının dəqiq yerinə yetirilməməsi mikroçat qatlarının 

yaranmasına səbəb olur. Bunları nəzərə alaraq, örtüyün çəkilməsi zamanı 

mikroçatların yaranmaması üçün qurğunun texnoloji rejimin 

parametrlərinin avtomatik tənzimlənməsi və idarəetmə sisteminin 

qurulması, boru örtüyünün soyutma prosesinin avtomatik 

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi aparılan tədqiqatların əsas vəzifələri 

olub, keyfiyyətli örtüyün alınmasına zəmanət verir.   

Tədqiqat metodları.  Aparılmış tədqiqatlarda Sobalı qurğuda 

borularda keyfiyyətli örtüyün (qüsursuz) çəkilməsi üçün avtomatik 

tənzimləmə və idarəetmə sisteminin qurulması “Matlab” mühitində 

proqram təminatının istifadəsinə əsaslanır. “Matlab” mühitində örtüyü 

çəkilməsi texnoloji prosesinin kompüter modelləşdirilməsi aparılmışdır. 

Neft-qaz mədən borularında silisium örtüyün texnoloji prosesində və 

istismar şəraitində yaranan mikroçatların diaqnostikası üçün 

elektroqığılcım defektoskop cihazı ilə çatların parametrlərinin 

ölçülməsində Arduino mirokontrollerinin proqram təminatından istifadə 

olunmuşdur. Alınan diaqnostikanın nəticələrinin emalı isə C# 

proqramlaşdırma dilində yazılmış “Mikroçatların diaqnostikası” adlı 

proqram təminatı ilə reallaşdırılmışdır.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Dissertasiya işinin yerinə 

yetirilməsi üçün qarşıya qoyulan əsas məsələlər aşağıdakılar-dır: 

1. Boruların daxili səthinə silisium örtüyü çəkən qurğularda texnoloji 

rejimin avtomatik tənzimləmə və idarəetmə sisteminin işlənməsi 

 2. Boruların daxilində silisium örtüyün səthində mikro-makro 

çatların təyin edilməsi üçün elektoqığılcımlı defektoskopun 

mikrokontrollerlə idarəetmə sisteminin qurulması. 

3. Yüksək temperaturdan (600-8000C) otaq temperaturuna qədər 

soyudulan silisium örtüklü boruların soyutma rejiminin riyazi 

modelləşdirilməsi və soyuma parametrlərinin avtomatik tənzimlənməsi. 
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4. Neft-mədən və kimya sənayesində silisium örtüklü boruların 

tətbiqində makro-mikro çatların və xətaların təhlili ilə iqtisadi 

səmərəliliyinin təyin edilməsi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi:  
1. Sobalı qurğuda yüksək temperatur şəraitində (600-8000C) 

keyfiyyətli silisium örtüyün çəkilməsi zamanı texnoloji parametrlərin 

avtomatik tənzimləməsi sisteminin qurulması. 

2. Yüksək temperaturda alınmış boruların örtüyünün soyutma 

rejiminin riyazi modelləşdirilməsi, avtomatik tənzimləməsi və çatların 

diaqnostikasının təyin olunması. 

3. Silisium örtüyün səthlərində mikro-makro çatların təyini 

edilməsi üçün elektoqığılcımlı defektoskopun təkmilləşdirilməsi. 

4. Mikroçatların koordinatları və həndəsi parametrlərinin təyin 

edilməsi üçün “Mikroçatların diaqnostikası” adlı proqram təminatı və 

alqorotmi işlənməsi.  

 Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti.  

1. Qoyulmuş məsələlərin həlli üsulları avtomatik tənzimləmə 

nəzəriyyəsinə əsaslanaraq idarəetmə sisteminin proqramları ilə riyazi 

modelin tədbiqinə əsaslanmışdır. İkiqat silindrin istilik keçirməsinin 

differensial tənliklərinin klassik üsulla həllindən alınmış nəticələrlə 

tədqiqatın dürüstlüyü tamamilə əks olunmuşdur. 

2. “Socar” və CPC–şirkətində aparılan müşahidələr və onun 

nəticələri əsasında boruların səthinə örtüyün çəkilmə prosesinin 

təkmilləşdirilməsi aparılmışdır. Belə ki, yeni işlənmiş və istifadə olunan 

qurğuda boruların fırlanması ilə irəliləmə hərəkətləri onların həndəsi 

ölçülərindən asılı olaraq tənzimlənmişdir.  

3.  Bu idarəetmə sisteminin dəqiq modelləşdirilməsi ilə texnoloji 

parametrlərin avtomatik tənzimlənmişdir. Alınmış modelləşmə və 

idarəetmə sistemi ilə xətaların 5-8%-dən 1-3% qədər azalması ilə 

texnoloji rejimdə dəqiq nəticələr əldə edilmişdir. 

4. Alınmış yüksək keyfiyyətli silisium örtüyün tətbiqi nəticəsində 

iqtisadi səmərəlilik hesablanmışdır. Etibarlılıq təmin olunmaqla, 

uzunömürlülük 1,5-2,5 dəfə artırılmışdır. Şirkətlərin tədbiq edilmə aktları 

təqdim olunmuşdur. 
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Müəllifin şəxsi iştirakı. Dissertasiya işində məsələnin qoyulması, 

təcrübənin aparılması, alınmış nəticələrin təhlili, ümumiləşdirmələr şəxsən 

müəllifin özü tərəfindən yerinə yetirilmişdir. 

Tədqiqatın aprobasiya və tətbiqi. Dissertasiya işinin mövzusu 

üzrə 19 elmi əsər dərc olunm Çap olunmuş elmi əsərlər. uşdur. Onlardan 

14 məqalədir. Onlardan 9-u həmmüəlifsiz və 9-u xaricdə (2 məqalə 

Wos:SCI/SCIE bazasına daxildir) çap olunmuşdur. Beynəlxalq və 

Respublika səviyyəli konfransalarda edilmiş məruzələrin 5 tezisi çap 

olunmuşdur.  

 dissertasiya işinin əsas nəticələri və məzmunu aşağıdakı 

konfranslarda təqdim olunmuşdur: 

-Gənc tədqiqatçıların X-cu Beynəlxalq elmi praktiki konfrans, 

Bolqariya, Sofiya, 2014. 

-Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika konfransı, 

Bakı, 2015 

-Gənclər və elmi innovasiyalar mövzusunda Respublika elmi-

texniki konfransı, Bakı,  2017. 

-Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi 

konfransı, Bakı, 2017. 

-İnşaatda informasiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqi 

imkanları və perspektivləri, Bakı, 2018. 

-Modern information, measurement and control systems: Problem 

and perspektives, Bakı, 2019. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Azərbaycan 

Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Elektronika və Avtomatika ” 

kafedrasında tədqiqatlar aparılmışdır. 

Defektoskopik ölçmələr Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkətinin “SOCAR”-ın tədris mərkəzinin  laboratoriyasında müxtəlif 

ölçülü silisium örtüklü boruların səthlərindəki qüsurların, o cümlədən 

yaranmış çatların koordinatları və həndəsi ölçülərinin təyini yerinə 

yetirilmişdir. 

CPC –“Caspian Pipe Coating ” şirkətində borunun daxilinə örtük 

çəkilməsi prosesinin avtomatik idarə olunması üçün tövsiyyələr 

verilmişdir. 
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Dissertasiyanın struktur bölmələrinin həcm  

Dissertasiya işi girişdən, 5 fəsildən, nəticə, dissertasiya işinə istinadı 

əhatə edən 120 sayda ədəbiyyat mənbələri olan ədəbiyyat siyahısından, 

əlavələrdən, 26 Şəkil, 17 cədvəl və 11 qrafiki əhatə edən 191 səhifə 

materialından ibarətdir. Cədvəlsiz, şəkilsiz və ədəbiyyat siyahısız 16446 

işarədən ibarətdir. 

 

İŞİN MƏZMUNU 

 

Girişdə dissertasiya işinin aktuallığı əsaslandırılmış, tədqiqatın 

məqsədi və həll olunacaq məsələlər müəyyən edilmişdir. Alınmış 

nəticələrin elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti göstərilmişdir. 

Birinci fəsildə boruların daxili səthinə silisium örtük çəkən 

qurğunun texnoloji rejiminin avtomatik tənzimlənməsinin təhlili və 

şərhi təqdim edilmişdir. Bu örtüklər korroziyaya davamlı olub 

borunun etibarlılığı və uzunömürlülüyü artırır. Texnoloji prosesdə 

örtüyün səthlərində yaranan qüsurların aradan qaldırılması üsulunun 

təhlili verilmişdir. 

Örtüyün keyfiyyətinə təsir edən amillərdən biri də boruların 

keyfiyyətsiz örtüyün çəkilməsi nəticəsində çox nahamar, kələ-kötür, 

tilişkəli və s. vəziyyətdə olmasıdır.  

Buna görə də tələb olunan keyfiyyəti təmin etmək üçün həmin 

qüsurlar örtük çəkilməzdən əvvəl aradan qaldırılmalıdır. 

Silisium örtüklərin alınma texnologiyasında avtomatik 

tənzimləmə və idarəetmə sisteminin tətbiq edilməsinə baxmayaraq, 

yenə də qüsurların, o cümlədən makro-mikro çatların yaranması 

müşahidə edilmişdir. Mövcud idarəetmə sistemlərində ölçmənin  

dəqiqliyi nəzərə alınmadığından, texnoloji prosesin ani pozulması 

qüsurların alınması ilə nəticələnmişdir.  

Avtomatik tənzimləmə prosesində boruların səthinə örtük 

çəkilməsi borunun irəliləmə və eyni zamanda fırlanma hərəkəti ilə 

sobaya daxil olub, yüksək temperatura qədər (600-800℃) qızdırlması 

ilə başa çatdırılır. Bu zaman örtüyün və metal borunun səthində 
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termiki gərginliklər və deformasiyalardan yaranan gərilmə və sıxılma 

nəticəsində çatlar əmələ gəlməsi araşdırılmışdır. 

Skvorsovun, B.V., Prokorenko, Y.A., Jornik, V.A. kimi 

alimlərin apardığı tətqiqatlarda avtomatik tənzimləmə müəyyən 

çərçivədə aparıldığından, yaranan qüsurların bir qismi aradan 

qaldırılmışdır1.   

Boruların silisium örtüklərinin səthində makro çatlar aradan 

götürülsə də, mikro çatların yaranmasının qarşısının alınması  

tədqiqatları aparılmamışdır.  

Avtomatik tənzimləmə və idarəetmə sistemi ilə texnoloji 

prosesdən, yəni sobadan 600–800 0C çıxan silisium örtüklü borular 

təbii və süni üsullarla  soyudulmalıdır. 

Bu zaman soyutma rejimin dəqiq təyin edilməsi ən vacib 

məsələlərdən biridir. Əks halda örtüyün səthlərində boruların  həndəsi 

ölçülərindən asılı olaraq makro və mikroçatlar və qabarmalar 

yaranaraq örtüyü yararsız vəziyyətə salır. Məlumdur ki, kövrəkliyə 

malik olan silisium örtüklü borular xüsusi rejimlə soyudulmalıdır. 

Borularda yaranan gərginliyin temperaturdan asılılığının təcrübi 

yolla qurulmuş əyrisinə əsasən örtüyün çəkilməsi prosesində 

qurğunun iş rejiminin avtomatik tənzimlənməsi üçün riyazi model və 

ona uyğun əyri və orta kvadratik meyletmənin qiyməti Qrafik.1-də 

təqdim edilmişdir. 

Hal-hazırda yeni işlənmiş və istifadəyə verilən “Корона-12” və 

“Корона-C” markalı elektroqığılcımlı defektoskopun metroloji və 

texniki xarakteristikaları, silisium örtüklü boruların daxili səthlərində 

qüsurların təyini üçün daha əlverişli hesab edilir. Ancaq 

defektoskopların sınaq gərginliyi 10-30 kV intervalında örtüyün 

qalınlığı 5 mm-ə qədər, qüsurları təyin edə bilir. Cədvəl 1-də 

                                                           
1 Василин, В.А., Ивашов, Е.Н., Степанчиков, С.В. Автоматизация нанесения 

тонкоплёночных покрытий в современных вакуумных технологиях // 

Автоматизация и современная технология, 2011, №7, с. 19-21 
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Qrafik.1. Soyuma zamanı örtüyün gərginliyinin 

temperaturdan asılılığı. 

 

“Корона” tipli defektoskopların meteoroloji və texniki 

xarakteristikaları verilmişdir2. 

 Boruların daxilində silisium örtüyün makro-mikro çatların 

diaqnostikası üçün “Корона-C” defektoskopunu prototip  götürərək, 

yeni bir elektroqığılcımlı defektoskopun tətbiq edilməsi qarşıya 

qoyulmuşdur. 

İkinci fəsildə Silisium örtüklü borularda texnoloji prosesin 

avtomatlaşdırılması və onların texniki parametrlərinin tənzimlənməsi 

ilə yaranan makro və mikro çatların azalmasına baxılmışdır2.  

Çatların və qüsurların yaranma səbəblərindən əsası olan 

texnoloji prosesin dəqiq yerinə yetirilməməsi və işçilərin texnoloji 

qaydalara riayət etməməsi də nəzərə alınmışdır. Bütün bunları nəzərə 

alaraq silisium örtüklü borularda cızılmalar, ulduz şəkilli, dalğavari və 

                                                           
2 Прибор для контроля и обнаружения дефектов изоляционных покрытий 

Электроискровым методом «Корона С» руководство по эксплуатации, 

Вариант для использования в системах заводского контроля. 

УАЛТ.025.000.00ПС, Санкт-Петербург, 2014, 17 с. 
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yivvari zolaq çatları, balıq pulu formasında, qara nöqtəli ləkələr, xırda 

deşikli nazik çatlar və s. yaranır. Bu çat qatlarının həndəsi ölçüləri 

silisium örtüyün markası və qalınlığından asılı olaraq mikro çatlar 0.3-

3.0 mm, makro çatlar isə 3.0-5.0 mm intervalında qəbul edilir, hətta 

çatların uzunluğu 10 mm-ə qədər çatır3. 

Beləliklə, borunun daxilinə örtüyün çəkilməsi iki mərhələdən 

ibarətdir. 1-ci mərhələdə borunun daxilinə maye halda silisium 

örtüyün çəkilməsi üçün şəkil 1-də Boruya örtüyün çəkilməsi 

qurğusunun struktur sxemi. Burada, örtüyün müəyyən qalınlığı və 

hamarlığı mayenin axma sürətini tənzimləməklə alınır. Sistem 

aşağıdakı ardıcıllıqla işləyir. Şəkildən göründüyü kimi qurğu 4 ventili 

vasitəsi ilə borunun daxilinə çəkiləcək maye silisium material 

 
 

Şəkil 1. Boruya örtüyün çəkilməsi qurğusunun struktur sxemi 

1-Boruda mayenin səviyyəsini ölçən verici, 2-boru, 3-idarəetmə və 

informasiya bloku, 4-ventil, 5-şlanlqlı dəstək, 6- elektrik mühərriki   

                                                           
3 Прибор для контроля и обнаружения дефектов изоляционных покрытий 

Электроискровым методом «Корона С» руководство по эксплуатации, 

Вариант для использования в системах заводского контроля. 
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ilə örtülür. Daha sonra 5 ventil dəstəyi  ilə mayenin axması idarə 

olunur. Bu borunun daxilinə örtüyün şlikerlə örtük çəkilmə 

qurğusudur. Silisium örtüyü çəkilmiş borular 20-30℃-də bir müddət  

qurudulduqdan sonra, tam hamar örtüyün alınması üçün yüksək 

temperaturda qızdırılmaq üçün sobalı qurğuya göndərilir4. 

Sobaya daxil olan silisium-örtüklü borulara ikiqatlı silindr kimi 

baxılmışdır. Burada sobadakı temperaturun 1000℃ sabit olduğunu 

nəzərə alınaraq, qızma zamanı temperatur yalnız borunun radial 

istiqamətində dəyişdiyindən, istiliyin boruların səthi boyunca bərabər 

paylanması qəbul edilmişdir.  

Örtüklü boruya ikiqatlı silindrin istilik keçirmənin differensial 

tənliyini tədbiq edərək, boruların qızmasının başlanğıc və sərhəd 

şərtlərindən istifadə edərək, tənzimləyici parametrlərin riyazi ifadəsi 

aşağıdakı kimi alınmışdır. 

 

T=600+[200
𝑉1

2

𝑛1
2ln(

𝐷2

𝐷1
)+(𝐷2

2 − 𝐷2)]k                      (1) 

 

𝐷1-örtüyün xarici diametri; 

D-örtüyün daxili diametridiir; 

k=101-103 ℃/mm2 arasında dəyişir və ölçü vahidlərinin çevrilmə 

əmsalıdır; 

 𝑛1, 𝑉1 - borunun fırlanma dövrlərinin  sayı, irəliləmə sürətləri 

ilə və örtüyün diametrindən asılı olaraq texnoloji prosesdə sistemin 

model qurulur. Bu modelin qurulması üçün kəmiyyətlər aşağıdakı 

qiymətlər intervalında dəyişir və qəbul edilir; 

𝑛1 =1.0÷10 dövr/san, 𝑉1= 5.0 ÷ 20
𝑚𝑚

𝑠𝑎𝑛
= 0.005 ÷   0.02

𝑚

𝑠𝑎𝑛
,

𝐷2 = 50 ÷ 500 𝑚𝑚 = 0.05 ÷ 0.5𝑚. 

                                                           
4 Скворцов, Б. В. Исследования и оптимизация параметров системы 

управления нанесением покрытия на внутреннюю поверхность трубы. // 

Вестник Самарский государственный аэрокосмического университета, 2013, 

 №3, с.185-189.     
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Örtük çəkilən borunun temperaturu örtüyün qalınlığından, 

borunun fırlanma və irəliləmə sürətindən asılı olaraq dəyişməsi 

kompüter modelləşdirilməsi vasitəsilə həyata keçirilir.  

Bu zaman həm MATLAB proqram təminatının hesablamaları 

prosesin vizual imitasiya modelini qurmağa və kompüter 

eksperimentlərini yerinə yetirməyə imkan verən Simulink 

proqramından istifadə edilmişdir və Şəkil 2-də göstərilmişdir. 

Kompüter eksperimentləri aşağıdakı ardıcıllıqla aparılmışdır. T- 

intervalında borunun örtüyünün temperaturunun dəyişməsi, yəni 

borunun öz oxu ətrafında fırlanma sürətinin müxtəlif qiymətlərində, 

borunun irəliləmə sürətinin addımla dəyişən qiymətlərində 

modelləşdirilməsi və hesablanması əməliyyatları yerinə yetirilmişdir.  

İkinci mərhələsində hər iki parametrin müvafiq interval 

daxilində addımla dəyişdirilməsinin riyazi modelindən istifadə edə-

rək, örtüyün temperaturun hesablanması və uyğun parametrik 

asılıqların qurulması yerinə yetirilmişdir.   

 

 
 

Şəkil 2. Prosesin Simulink mühitində imitasiya modelinin struktur 

sxemi 
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Örtük çəkmə prosesinin 2-ci mərhələsinin tənzimləmə 

parametrləri və imitisayia modelinin nəticəsində alınan fırlanma 

sürətlərinin müxtəlif qiymətlərində borunun temperaturunun onun 

irəliləmə sürətindən asılılığı Qrafik 2-də göstərilmişdir.  

Şəkildən göründüyü kimi, simulyasiya (imitasiya) modeli 

parametrlərin başlanğıc qiymətlərini daxil etmək üçün “constant” 

blokları, bu parametrlərin interval daxilində fasiləsiz dəyişməsini 

təmin etmək üçün məhdudiyyətli inteqrallayıcı bloklar, zəruri 

hesablama əməliyyatlarını, yəni vurma, bölmə, toplama, çıxma, 

qüvvətə yüksəltmə və natural loqarifmləmə əməliyyatlarını yerinə 

yetirmək üçün müvafiq vurucu və bölücü, cəmləyici, qüvvətə 

yüksəldici və loqarifmləyici bloklardan və nəhayət, aralıq nəticələri 

yoxlamaq və hesablamanın yekun nəticəsinin qrafiki təsvirlərini 

almaq üçün müvafiq bloklardan ibarətdir.   

Qrafik 2-dən göründüyü kimi borunun fırlanma sürəti 8 m/san-

yə çatdıqdan sonra onun temperaturu sabit qalır.  Deməli, bu sürət 

parametrlərin verilən qiymətlərində optimal olub, prosesin düzgün 

aparılmasını təmin edir.  

Texnoloji prosesin idarə edilməsi sistemi borunun irəliləmə 

sürəti V, fırlanma dövrlərinin sayı n və sobadan çıxan borunun 

səthindəki temperarunu T ölçən vericilərdən və icra mexanizmindən, 

həmçinin indikatorlarından və siqnalizasiyadan ibarətdir.  

Sobalı qurğunun funksional sxemi Şəkil 3-də göstərilmişdir 

Boru (7) müxtəlif diametr və uzunluqda aparıcı konusvari 

diyirciklərlə (6) müəyyən fırlanma və irəliləmə sürəti ilə sobaya doğru 

hərəkət edir. Fırlanma və irəliləmə hərəkəti (5) xüsusi hazırlanmış (8) 

fırladıcı mexanizimdən və elektromühərikdən istifadə edilir. Əlavə 

mexaniki yerdəyişmələr (1) və (3) elektromühərikinlərindən istifadə 

edilməklə həyata keçirilir. 
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Qrafik 2 . Müxtəlif fırlanma sürətlərində borunun temperaturunun 

onun irəliləmə sürətindən asılılığı 
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Şəkil 3. Sobalı qurğunun funksionial sxemi 

1-borunun fırlanmasını tənzimləyən elektrikmühərrik; 2-invertor;  

3-irəliləmə hərəkətini tənzimləyən mühərrik; 4-taxometr; 5-mexaniki 

ötürmə: 6-konusvari diyircək; 7-boru; 8-fırladıcı mexanizm; 9-encoder;  

10-soba; 11-pirometr. 

 

Qurğularda irəliləmə və fırlanma hərəkəti texnoloji prosesin 

əsas parametrlərindəndir. Boru öz hərəkəti ilə müəyyən müddətdən 

sonra sobaya (10) daxil olur Temperaturu 1000 ℃ –yə qədər olan 

sobada örtüyün qızma prosesi gedir. Bu zaman örtüyün səthində 

temperaturunun dəyişməsi (11) pirometr cihazı ilə təyin edilir3,16. 

Pirometr örtüyün səthindən çıxan şüaların qəbul edilməsi ilə borunun 

səthindəki temperaturu ölçür və nəticəni PLC yə ötürür. 

Tənzimlənmədə qırmızı indikator borunun yararsız, yaşıl 

indikator isə borunun yararlı olduğunu ğöstərir. Borunun ötürülmə 

sürəti V=5.0÷20 m/san və temperaturu 600-800oC intervalında 

olduqda boru yararlı hesab edilir. 

Encoder elektromühərrikin bir dəqiqədə etdiyi dövrlərin sayını 

PLC–yə elektrik impulsu şəklində ötürür və operatora borunun V-

irəliləmə sürəti və n-dövrlər sayını eyni zamanda tənzimləmək 
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imkanını verir. Borunun hesablanmış rejimdə fırlanma dövrlərinin 

sayını tənzimləmək üçün elektromühərrikə taxometr və invertor 

qoşulur. Göstərilən parametrlərin verilən qiymətlər intervalında 

olması üçün tədbiq edilmiş PLC-nin idarə olunmasının funksional 

sxemi Şəkil 4-də göstərilmişdir.  

Şəkil 4. Texnoloji prosesin PLC ilə idarə olunmasının funksional sxemi 

 

Üçüncü fəsildə Yüksək temperaturda alınmış silisium örtüklü 

borularda, örtüyün səthlərində soyuma zamanı temperatur 

dəyişməsindən yaranan lokanik ləkələr, cizgilər və dairəvi (vintvari) 

çat qatların diaqnostikası və onların soyutma rejiminin tənzimlənmə- 

sinə baxılmışdır. Çatların yaranma səbəbi örtüyün səthlərində müxtəlif 

tempertur düşməsindən yaranan dartılma və gərilmədir. Ona görə də 

yaranan bu qüsurlar temperatur tənzimlənməsi ilə aradan qaldırıla 

bilər. 

Yüksək temperaturda 600-800℃ qızdırılmış örtüklü borular 

sobadan çıxaraq hava (qaz) və ya maye mühitində müəyyən rejimlə 

soyudulmalıdır. Əks halda örtüyün səthlərində makro–mikro çatlar,  

qabarıqlar və kələ–kötürlüyün yaranmasına səbəb olur 4,13. 
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Aparılan sınaqlar və praktiki təcrübələr göstərir ki, borunun 

daxilində yerləşən örtüklərin keyfiyyətli olması üçün onun hansı 

rejimlə qızdırılıb yüksək temperaturaya çatdırılması kimi, soyutmaq 

üçün də  müəyyən temperatur rejimi yaratmaq lazımdır. Belə ki, 

laboratoriya təcrübələri aparılan zaman məlum olmuşdur ki, silisium 

örtüklər kövrək olduğundan, onları markalarına və qalınlığına görə 

yalnız sabit düşmə temperaturlarında soyutmaq lazımdır. Bu sabit 

düşmə temperaturları məlum ədəbiyyatlarda aparılan təcrübələrə 

əsaslanaraq örtüyün markasından asılı olaraq (ЭП-1, ЭП-2, ЭП-20, 

ЭП-30) örtüyün soyutma və düşmə temperaturları ∆T=5-10℃ 

intervalında dəyişilməsi müsbət nəticələr verir. Bu kəmiyyətlər 

praktiki olduğundan örtüyün həndəsi ölçülərindən və zaman 

müddətindən asılı olaraq hər bir örtüyün markasına görə dəqiq 

temperatur düşməsi təyin edilməlidir 4,8,9.  

Nəticə etibarı ilə istismar şəraitində müxtəlif markalı örtüklərdə 

temperatur düşməsi təyin edilməlidir  və bununla əlaqədar olaraq 

cədvəl 2–də geniş tədbiq edilən müxtəlif markalı örtüklərin 

xarakteristikası verilmişdir. 

Təcrübələr əsasında bütün markalı silisium örtüklərində 

optimallaşdırılmış qızma və soyutma müddəti τ=25-50 dəqiqə inter- 

Cədvəl 2.  

Örtüyün istilik və fiziki xassələri 

 

Örtüyün istilik xassələri 

Örtüyün sənayedəki göstərilən markaları 

ЭП-1 ЭП-2 ЭП-10 ЭП-20 ЭП-

30 

Xətti genişlənmə əmsalı 

𝜆 , 10−7𝐶−1 

103 89 50 32 64 

Örtüyün yumşalma temperatur ℃ 520 580 620 650 690 

İstilik keçirmə əmsalı 20℃, 

Vt/m ℃ 

0.63 0.92 0.89 0.91 0.98 

Örtüyün sıxlığı 10-3 kq/m3 1.1 1.29 1.38 1.41 1.48 

Xüsusi istilik tutumu Cal/kq ℃ 1.7 1.8 2.1 2.8 3.2 

Soyutmada (qızmada) sabit 

temperatur düşməsi ∆𝑇, ℃ 

8.2 7.5 5.0 10.0 9.

5 
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valında məqsədə uyğun hesab edilir. Bu rejimləri tam həyata keçirmək 

üçün borunun daxilindəki örtüyün sabit düşmə temperaturu ilə 

soyutması, soyuducu agent olaraq hava qəbul edilmişdir. Xüsusi 

soyuducu aparatla onun səthinə verən havanın intensivliyindən asılı 

olaraq soyutma prosesi aparılır.  

Soyuducunun soyutma temperaturu aşağıdakı məlum düsturla 

təyin edilir. 

 

𝑇2 =
𝑄

𝑐𝜌
                                           (2)          

 

Burada: c – örtüyün xüsusi istilik tutumudur. 

𝜌 – örtüyün materialının sıxlığıdır. 

Q – soyuducunun örtükdən aldığı istilik miqdarıdır 

Beləliklə, örtüklü borunun soyudulması zamanı örtüyün 

temperatur sahəsi ikiqat silindrin qeyri stasionar istilikeçirmənin 

differensial tənliyinin başlanğıc və sərhəd şərtlərinin həlli ilə alınır. 

Həllə görə boru örtüyün səthlərində soyutma zamanı temperatur 

aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir 8,15. 

Burada: 𝑇1 –soyutma zamanı örtüyün səthindəki temperaturdur. 

𝑎– örtüyün temperatur keçirmə əmsalı; 

 𝜏–soyutmanın zaman müddətidir. 

𝑅 =
𝑅3

2−𝑅2
2

𝑅2
2−𝑅1

2 borunun və örtüyünün en kəsiklərinin nisbi əmsalıdır. 

Bununla soyutma prosesində temperatur düşməsi təyin edilir ∆𝑇 = 𝑇1-

𝑇2. 

 

𝑇1 = 9.81 exp(
𝑎𝜏

𝑅
)                                         (3) 

 

Bu ifadənin köməyi ilə vahid zamanda, yəni 𝜏 = 1 dəq 

müddətində soyutma prosesinin tempreratur düşməsi 𝑇0 = 5– 10℃ 

intervalında qəbul edərək R1, R2, R3, Q, T1, T2– parametrlərindən asılı 

olan idarəetmə sistemi ilə avtomatik tənzimləmənin tətqiqatı 

aparılmışdır.  
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Bu tədqiqat “Matlabın” simulinq paketində göstərilən 

ardıcıllıqla yerinə yetirilmişdir. Sistemin vəzifəsi yüksək temperaturlu 

örtüklü boruların soyutma kamerasına daxil olması nəticəsində 

soyuducu agentin köməyi ilə soyutma sürətinin sabit verilmiş 

qiymətlərini saxlamaqla (5-10℃) soyutma prosesesini 

tənzimləməkdir. Şəkil 5-də tənzimləmə sisteminin modeli 

göstərilmişdir.  

Sistem qurulması üçün aşağıdakı elementlərdən istifadə olunur. 

İstilik daşıyan boruların temperatur düşməsini modelləşdirilməsi üçün 

(3) ətalətli elementindən və (5) cəbri cəmləyicidən istifadə olunur. Bu 

elementlərin hər birinin girişinə siqnal mənbəyi (1) təkan təsir edir. (5) 

cəmləyicinin çıxışının alınması T1 temperaturunun  

 

 
Şəkil 5. Tənzimləmə sisteminin modeli 

1-təkan siqnalı; 2, 5, 7-cəmləyici element; 3-ətalətli elementi; 4-

korreksiyaedici element; 6-avtomatik tənzimləyici;  8-gücləndirici; 9, 10, 

11-osilloqrof 

 

zaman üzrə dəyişməsini göstərir və onun dəyişməsini müşahidə etmək 

üçün (9) osilloqrafından istifadə olunur. 

Onun monitorunda, modelləşdirilmə zamanı alınmış soyuma 

prosesində zamandan asılığı göstərilmişdir. Soyutma kanalının 

elementlərini modelləşdirmək üçün (6) tənzimləyici və (4) 
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korreksiyaedici elementdən istifadə olunur. (4) və (6) elementləri 

birlikdə avtomatik tənzimləyici rolunu oynayır. Soyutma 

temperaturunu zaman üzrə elə dəyişməlidir ki, ∆𝑇=𝑇1 − 𝑇2= (5-10℃) 

temperatur düşməsini sabit saxlanılmalıdır.  

Tələb olunan temperatur fərqlərini yaratmaq üçün (2) 

elementdən istifadə edilir 2,3. 

Onun vasitələti ilə təkan funksiyasının amplitudu ∆𝑇 (2), (7) 

cəmləyici elementi üzərində faktiki soyutma temperaturu sürətini 

∆𝑇, əvvəlcədən müəyyən olunmuş 𝑇 ilə müqayisə olunur və onlar 

arasındakı fərqlənmələr (4) və (6) elemtlərinə.verilərək T2 temperatur 

sahəsinin profilini yaratmaq üçün istifadə olunur 

Model start düyməsini vasitəsi ilə qoşulduqda alınmış nəticələr 

9, 10, 11 osilloqrafı ilə nümayiş etdirilir. Belə ki, 9 osilloqrafı qızmış 

boru örtüyün soyumasını T1 əyrisini, 10 osilloqrafı qızmış borunun 

soyuma sürətinin zaman üzrə dəyişməsinin, 11 isə soyuducunu agent 

vasitəsi ilə yaradılmış T2 temperaturunu zaman üzrə dəyişməsini 

göstərir. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, R kəmiyyətinin R1, R2, R3 

qiymətlərində dəyişikliklər müşahidə olunur. Belə ki, R kəmiyyətinin 

artması bu ifadələrin azalması ilə dəyişir. 

Hesabat əsasında Cədvəl 3-də tərtib edilən hesabatları əyani 

olaraq görmək mümkündür.  

Kəmiyyətlərin hesablanması proqram vasitəsilə yerinə yetirilir. 

Əsas məsələ praktiki olaraq metal borunun standarta uyğun xarici və 

daxili diametrləri əsasında örtüyün qalınlığını təyin etməkdir ki, bu da 

soyutma və qızma proseslərində avtomatik tənzimləmə ilə yaradılır. 

Bunları nəzərə alaraq, örtüyün markasından və tətbiq sahəsindən 

asılı olaraq onun bütün xarakteristik parametrləri, Simulink proqramı 

ilə modelləşdirilərək müəyyən nəticələr əldə olunmuşdur. 

 

 

 
Cədvəl 3.  

Örtüklü borunun soyuması zamanı ortüyün temperatur düşməsi 
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Müxtəlif həndəsi ölçülü borularda metalın və örtüyün soyuma 

prosesinin dəyişməsi asılılığı Qrafik 3-də göstərilmişdir. 

Bu qrafiklərin qurulması üçün, əvvəlcə həm metal borunun, ən 

əsası örtüyün diametrini təyin etmək lazımdır. Temperaturun dəyişmə 

xarakteristikası, örtüyün qalınlığının dəyişməsi ilə düz mütənasibdir. 

Beləlikə, alınmış qrafiki asılılıığa əsasən çatların yaranma intervalında 

(20-150℃) bütün örtüklər üçün temperaturun dəyişmə 

xarakteristikasını vermək mümkündür.  

Burada: y(t), y1(t), y2(t), y3(t)- örtüklü borunun radiuslarından 

asılı olaraq (R, R1, R2, R3) səthin soyutması zamanı temperaturaların 

dəyişmə xarakteristikalarıdır, ΔT-örtüyün τ-zaman müddətində 

örtüyün səthindəki temperatur düşməsidir və  ΔT=T1-T2 alınır.  

 

№ y(t) y1(t) y2(t) y3(t) 

1.  10 10 10 10 

2.  9.608 9.704 9.418 8.939 

3.  9.231 9.413 8.839 7.866 

4.  8.839 9.139 8.363 6.977 

5.  8.521 8.939 7.833 6.188 

6.  8.187 8.607 7.408 5.488 

7.  7.833 8.363 6.977 4.936 

8.  7.658 8.103 6.67 4.317 

9.  7.261 7.933 6.198 3.829 

10.  6.977 7.634 5.827 3.396 

11.  6.703 7.408 5.488 3.012 

12.  6.44 7.189 5.139 2.671 

13.  6.188 6.977 4.933 2.369 

14.  5.945 6.771 4.594 2.101 

15.  5.712 6.67 4.317 1.934 
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Qrafik 3. Silisium örtüklü borunun soyutma prosesinin 

xarakteristikası 
 

Burada y0(t)=10 exp (a
𝜏

𝑅0
) ; y1(t)=10 exp (a

𝜏

𝑅1
); y2(t)=10 exp (a

𝜏

𝑅
); 

y3(t)=10 exp (a
𝜏

𝑅3
) . 

Dördüncü fəsil. Silisium örtüklü boruların səthində olan 

qüsurların, yəni makro-mikro çatların diaqnostika alqoritmi işlənib 

hazırlanmışdır. Mövcud diaqnostika üsullarına əsaslanaraq qüsurların 

təyin edilməsi üçün elektroqığılcımlı defektoskop qurğusundan 

istifadə olunmuşdur. Defektoskop örtüyün səthinə elektrod vasitəsilə 

40 kV gərginlik ötürərək çat qatlarına nüfuz etməklə, metalın qalınlığı 

üzrə boruya keçir və elektrik qığılcımı əmələ gətirir.  

Tədqiqat üçün mövcud “Korona” defektoskopu 

təkmilləşdirilmişdir. Seçilən defektoskopun iş prinsipi qalmaqla, 

ölçmə diapazonu genişləndirilmişdir. Qurğunun uzaqdan idarə 

olunması təmin olunmuşdur. Arduino mikrokontrollerinə qoşulan 

vericilər vasitəsilə ölçülən parametrlər yazılan proqram təminatının 

köməyi ilə emal olunur. Aparılan diaqnostika nəticəsində çatların 

yerləşdiyi koordinatlar və həndəsi parametrlər təyin olunur. 

Mikrokontrollerlə idarəetmə sisteminin funksiyalarını aşağıdakı 

ardıcıllıqla nəzərdən keçirirək. Şəkil 6-da elektroqığılcım defektoskop 

qurğusunun texnoloji və funksional sxemi göstərilmişdir. Ölçməyə 

başlamazdan əvvəl kiprikli elektrod (5) sınaq borusuna (6)-ya keçirilir. 
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Defektoskop şəbəkəyə qoşulur və ilkin parametrləri sazlanır. Kiprikli 

elektrodun (4)  naqilinin bir ucu (3) defektoskopa, digər ucu isə (10) 

naqili ilə (9) barabannına, o isə (12) elektrikmühərrikinə birləşmişdir. 

Beləliklə, elektrodun sınaq borusu (6) boyunca hərəkətini 

tənzimləmək tələb olunur. Müxtəlif diametr və uzunluğa malik olan 

boru üçün elektrodun hərəkət sürəti müxtəlif olub əvvəlcədən 

hesablanır5,6. Çatları təyin etmək üçün yüksəkgərginlikli elektrod (5) 

boru boyunca müəyyən sürətlə hərəkət  etdirilir. Bu sürətin qiyməti 

(12) elektromühərikin (11) rotorunun fırlanma dövrlərinin sayının 

tənzimlənməsi (13) taxometri ilə müəyyən olunur. Əgər boruda çat 

varsa, boru ilə elektrod arasında  

 

 
 

Şəkil 6. Defektoskop qurğusunun texnoloji funksioanal sxemi 

1-VT-1 markalı transformator; 2–transformatorun qoşulma yuvası; 3- 

yüksəkgərginlikli elektroqığılcım defektoskopu ВИЭД-1; 4– birləşdirici 

naqil; 5-kiprikli elektrod; 6–silisium örtüklü boru; 7-TU3B seriyalı  

transformator; 8–dartılan izolə olunmuş naqil; 9- fırlanan baraban; 10- KY-

040 seriyalı enkoder; 11-АО-2 seriyalı elektromühərrikin hərəkət sürətini 

tənzimləyən invertor; 12-elektromühərrik; 13-FC03 markalı taxometr; 14-

İsız cərəyanını ölçən verici; 15-mikrokontroller; 16-fərdi kompyuter. 
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yaranan cərəyan sızması hesabına vericilər (14) vasitəsi ilə elektrik 

dövrəsinin hərəkət  etdirilir. Bu sürətin qiyməti (12) elektromühərikin 

(11) rotorunun fırlanma dövrlərinin sayının tənzimlənməsi (13) 

taxometri ilə müəyyən olunur. Əgər boruda çat varsa, boru ilə elektrod 

arasında yaranan cərəyan sızması hesabına vericilər (14) vasitəsi ilə 

elektrik dövrəsinin hərəkət  etdirilir. Bu sürətin qiyməti (12) 

elektromühərikin (11) rotorunun fırlanma dövrlərinin sayının (13) 

tənzimlənməsi ilə müəyyən olunur. Əgər boruda çat varsa, boru ilə 

elektrod arasında yaranan cərəyan sızması hesabına vericilər (14) 

vasitəsi ilə elektrik dövrəsinin parametrləri ölçülür və nəticədə 

mikrokontroller boru daxilindəki çatları aşkar edir.  

Defektoskop qurğusunda idarəetmə və ölçmə sxemi əsasən üç 

əməliyyatdan ibarətdir və silisium örtüklü boruların daxilində 

mikroçatların aşkar olunması üçün funksiyaları icra edir. Kiprikli 

elektrodun boru daxilində hərəkəti zamanı elektik cərəyanı keçiriciliyi 

baş verir və aşağıda göstərilən iki əməliyyatlar icra olunur 10,11. 

a) kiprikli elektroddan borunun daxilinə keçən sızma cərəyanının 

ölçülməsi; 

 b)  kiprikli elektrodun boruda çatların yerləşdiyi koordinatları 

təyin etmək üçün boru daxilində elektrodun getdiyi məsafənin təyin 

olunması; 

c) asinxron mühəriki valının dövrlər sayının şərtlərə uyğun idarə 

olunması və eyni zamanda elektrodun boru daxilində hərəkət sürətinin 

tənzimlənməsi;  

Defektoskop qurğusunda tənzimləmə və ölçmə prosesləri 

Arduino mikrokontroller bazasında, konkret əmrlər ardıcıllığını yerinə 

yetirmək üçün yazılmış proqram əsasında fərdi kompyuterlə (16) idarə 

olunur.  

İdarəetmə sisteminin sxemi Şəkil 7-də təsvir olunmuşdur. Belə 

ki, kiprikli elektroda 40 kV gərginlik verilir və çatların təyin olunma 

prosesi başlayır. Əgər boruda çat varsa, cərəyan sızması baş verir. 

Ölçmə sxemindən göründüyü kimi, (a qırıq xətlə göstərilən hissə) 

cərəyan kiprikli elektrodan boruya, oradan da transformtorun (TСЗИ 

seriyalı) 1-ci dolağından keçir. Tətbiq olunan alçaldıcı 
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transformatorun (7) nominal gücü 30 vt-dır və çıxışda 12 V gərginlik 

almağa imkanı verir. Sxemdən göründüyü kimi, cərəyan 

transfarmatorunun ikinci dolağından, sonra isə düzləndiricidən keçir 

və dəyişən cərəyan sabit cərəyana çevrilir. Nəticədə analoq siqnalı  

 

 
 

Şəkil 7. Arduino mikrokontroleri ilə idarəetmə sxemi 

a) Isız –nın ölçülməsi; 

b)   Elektrodun getdiyi məsafənin təyin olunması; 

c) Asinxron mühərikin hərəkət sürətinin tənzimlənməsiI 

 

gərginlik vericisinin girişinə ötürülür. Gərginlik vericisi öz 

növbəsində analoq siqnalını Arduino mikrokontrollerinin A0 analoq 

girişinə göndərir. 

Elektroqığılcım defetoskop qurğusu borunun daxilində yüksək 

voltlu elektroddan cərəyan keçməsi zamanı örtükdəki çatın 
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müqavimətini ölçməyə imkanı verir. Ölçülən (r) müqavimətə  görə 

çatın həndəsi parametrləri belə təyin edilir 13,17. 

 

            r = ρ l/s                                          (4) 

 

            S=b δ                                             (5) 

 

Burada b-çatın enidir və maksimal olaraq b=1.0 mm qəbul 

edilir, δ örtüyün qalınlığıdır. U=40 kV qəbul edilərək (4) və (5) düs- 

turunda müqaviməti (r) təyin edərək, om qanuna görə örtüyün 

qalınlığından istifadə edərək cərəyan şiddəti aşağıdakı kimi 

hesablanır.  

 

            𝐼 = 40 
𝑏𝛿2

𝜌𝑙
                                          (6) 

 

Burada r-çatın elektrik müqavimətidir, təcrübə zamanı ölçülən 

sızma cərəyanı və gərginliyinə görə təyin olunur. ρ - örtüyün xüsusi 

müqavimətidir və 1.0-10 intervalında dəyişir, l-çatın uzunluğu, S-çatın 

en kəsik səthinin sahəsidir.  

Beləliklə (6) düsturuna əsasən biz (I) cərəyan şiddətinin (δ) 

silisium örtüyün qalınlığından və çatın uzunluğundan asılılıq qrafikləri 

qurulur. Ölçmə nəticəsində 𝛿1=0,3 mm, 𝛿2=0,6 mm, 𝛿3=1,2 mm  

qalınlıqlı örtüklərdə çatın uzunluğu (l)-dən asılı olaraq  Isız-cərəyanı 

Şəkil 9 a-dan göründüyü kimi azalır, 2.b-də isə mikroçatın 

uzunluğunun 𝑙1 = 0.5 mm, 𝑙2=1,0 mm, 𝑙3 =1,5 mm örtüyün qalınlığı 

artdıqca Isız-ani dəyişir. Bu dəyişməni borunun daxilindəki metalla 

silisium örtük arasındakı adgeziya prosesi ilə əlaqədar hesab edirlər. 

Mikroçatların təyibi üçün C#-da yazılmış proqramı xüsusi 

texnologiyadan istifadə edərək borularda mövcud olan çatların 

tapılması üçün işlənmişdir. Proqrama daxil edilmiş funksiyalar  
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Qrafik 4. Silisium örtüyündə sızma cərəyanının çatların 

parametrlərindən asılılığı. 

a) İsız-borunun daxilindəki örtüyün qalınlığından asılılığı; 

b) İsız-çatın uzunluğundan asılılığı;  
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silisium örtüklü borularda yaranan mikroçatları təyin etməyə imkan verir. 

Proqram Arduino mikrokontrollerinə qoşulmuş vericilərin ölçmə 

parametrlərinin emalı  nəticəsində ekranda çatın boru daxilində yerləşmə 

koordinatları və həndəsi ölçüləri müəyyən edir.  
Arduino mikrokontrollerinin və “Mikroçatların diaqnostikası” adlı 

proqramının funksional alqoritmi Şəkil 8-də göstərilmişdir. 

A bloku- ölçmənin başlanması üçün defektoskopun və çeviricilərin 

işə qoşulmasını təmin edir.  

B bloku- kiprikli elektrodun boru daxilində hərəkətinin tənzimləyir 

C bloku – Boru örtüyünün qalınlığından asılı olaraq elektrodun 

müəyyən sürətlə hərəkətinin idarə olunması. Taxometr vasitəsi ilə 

mühərikinin fırlanma sürətinin tənzimlənməsi.    

Boruda çat aşkar olunduqda qeyd olunan siqnalın maksimum nöqtəsi 

qrafikdə çatın mövcud olduğu hissəni göstərir. Əks halda, isə siqnal düz 

xətt formasında təsvir olunur və çatın qeydə alınmadığını göstərir. Operator 

monitorda qeydə alınan siqnala əsasən mikroçatı təyin edə bilir 

“Mikroçatların diaqnostikası” proqramın interfeysi 2 hissədən 

ibarətdir və Şəkil 9- də göstərilmişdir.  

İnformasiyanın qəbul bloku özündə aşağıdakı əmrlər ardıcıllığını 

əks etdirir və bu proses start düymə vasitəsi ilə idarə olunur. 

Arduino mikrokontrolleri vasitəsi ilə alınan informasiya nəticəsinin 

real zaman rejimində qrafik asılılıqlar təsvir olunur 13,11. 

Boruda çat aşkar olunduqda qeyd olunan siqnalın maksimum 

nöqtəsi qrafikdə çatın mövcud olduğu hissəni göstərir. Əks halda, isə siqnal 

düz xətt formasında təsvir olunur və çatın qeydə alınmadığını göstərir. 

Operator monitorda qeydə alınan siqnala əsasən mikroçatı təyin edə bilir. 

Çat olan yerdə cərəyan sızması hesabına verici siqnalı Arduino 

mikrokontrollerinə, oradan da proqrama ötürür. 

Alınan informasiya nəticəsində çatın koordinatı tapılır. Belə ki, 

elektrodun hər zaman anında yerdəyişməsi haqqında informasiyanı 

enkoder ilə əldə etdiyimizdən, cərəyan sızmasının maksimum qiymətinə 

görə çatın koordinatını alınmış qrafikə əsasən təyin edirik. 
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Şəkil 9. “Mikroçatların diaqnostikası” proqramı 

Beşinci fəsildə. Dəniz neft yataqları rayonlarında silisium 

örtüklü borularında çatların diaqnostikası üçün, dəniz donanmasının 

işinin düzgün təşkil edilməsini, silisium borularının möhkəmliyinin və 

dayanıqlığının təmin edilməsi, yerləşən rayonun dalğa rejimindən tam 

asılıqları təhlil edilmişdir. Dalğa rejimini xarakterizə edən kəmiyyətlər 

dalğa elementləridir. Dalğa elementlərinə dalğanın hündürlüyü, onun 

uzunluğu, dövrü, dəniz səviyyəsinə görə dalğa zirvəsinin vəziyyəti və 

s. aiddir. 

Təhlillər Neft Daşları rayonu akvatoriyasında aparılmışdır. Bu 

rayonda açıq dənizdə iri neft mədən idarəsinin yerləşməsi təhlilinin 

aparılması lazımi şəraitin yaradılmasına kömək etmişdir. Bunlardan 

əlavə qasırğalı külək dalğalarının sürəti 40 m/san çataraq okean 

dalğalarına yaxınlaşması nəzərə alınmalıdır16. 

Hal-hazırda “Neft-Daşlarından”sahilə qədər çəkilən 35 km 

uzunluğunda ∅400 x 20 mm boru xətlərində alınan qüsurlar 1.5-3.5% 
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intervalında olmaqla əlverişli quraşdırma prosesini daha da keyfiyyətli 

olmasına zəmin yaradılmışdır. İdarəetmə sistemində nisbətən ucuz 

başa gələn proqramlaşdırılan kontrollerdən Panasonic FPWIN pro7-

dən istifadə olunması tövsiyyə olunmuşdur. Xüsusi olaraq ∅630x30, 

∅300x20, ∅800x40 mm diametrli boru kəmərlərinin səthinə örtük 

çəkilməsi prosesinin riyazi modeli qurulmuşdur. Texnoloji proses 

daha dəqiq aparılmış boru örtüklərində, çatların diaqnostikası 

defektoskop qurğusunda aparılır.  

Qrafik 5-də müxtəlif ölçülü borularda çatların diaqnostikasının 

nəticələri təqdim edilmişdir. Bu qrafikdə istənilən həndəsi ölçüyə 

malik olan polad boruların səthinə silisium beton və emal örtüklərində 

yaranan çatların diaqnostikası əks olunmuşdur. Çəkilmiş örtüklərlə 

çatların diaqnostikası 100 ədəd örtüklü borularda faizlə Cədvəl 4-də 

göstərilmişdir.  

 

 
 

Qrafik 5. Boru örtüklərində çatların diaqnostikası 
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Cədvəl 4.  

Diaqnostika qurğusunda boru örtüklərində çatların təyini 

 

 

 

 

 

 

 

Aparılan tədqiqatlarda texnoloji qurğuda texnoloji proses 

zamanı boru örtüyün səthlərindəki qızma temperaturun pirometr 

cihazı ilə ölçülməklə avtomatik tənzimləmə və idarə etmə sisteminə 

əsaslanır. Defektoskopun müqayisəli meteoroloji xarakteristikaları 

Cədvəl 5-də göstərilmişdir.  

Boru örtüyündə qızma temperaturunun dəqiqliyi texnoloji 

qurğuda borunun fırlanma, irəliləmə və həndəsi ölçülərindən asılı 

olaraq təyin edilir. 

Müxtəlif diametrli boru örtüklərində səthlərin qızma 

temperaturunun təkrar ölçmələrdə xətaları (x1, x2, x3...xn) verilən 

gərginliklərdən, sızma cərəyanından, çatın ölçüsündən və onun 

qalınlığı və elektrik müqavimətindən tam asılıdır. Eyni ilə soyutma 

rejimində də boru örtüyün həndəsi ölçüsündən, örtüyün qalınlığından 

soyuma rejimindən, yəni temperatur düşməsində örtüyün markasından 

və soyutma müddətindən asılı olan təkrar ölçmələrin xətaları (x1, x2, 

x3...xn) təyin edilir. Ona görə bu parametrlərin də orta hesabı ölçmə 

xətaları məlum ifadələrlə aşağıdakı kimi təyin edilir17,18 . 

  

Boruların 

diametrləri 

və qalınlığı, 

mm 

100 ədəd boru 

örtüyündə 

yaranan çatların  

%-lə miqdarı 

İdarəetmə ilə 100 

ədəd boru örtüyündə 

mikroçatların  %-lə 

miqdarı 

∅300x20 6.51 1.8 

∅400x25 7.23 2.5 

∅500x30 5.12 3.2 

∅600x35 8.14 4.3 

∅800x40 9.75 5.1 
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Cədvəl 5. 

Defektoskopun metroloji xarakteristikası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defektoskopun parametrləri 

Defektoskop 

Korona C Təkmilləş-

dirilmiş 

defektoskop 

Sınaq borusunun diametri,mm 100 350 

Boruda örtüyün qalınlığı,mm 2 4 

Elektrodun hərəkət sürəti m/san 0.15 0.25 

Defektin təyin edilmə intervalı 0.4 0.2-1.0 

Qonşu defektlər arasındakı 

məsafələr 

15 9 

Sınaq gərginliyinin qiyməti, kV 1-30 1-40 

Qurğunun sınaq gərginliyinin 

diskretliyi, kV 

0.1 0.1 

Sınaq gərginliyinin xətaları, % 5 2 

Buraxıla bilən xətanın qiyməti, % 9.75 5.1 
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𝑥𝑐 =
𝑥1+𝑥2+ 𝑥𝑛

𝑁
=

1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                                   (7) 

 

Burada: 𝑥𝑖-hər bir boruda örtüyünün alınmasında texnoloji 

rejimin parametrlərinin xətasıdır. 

 n-çat yaranan boruların sayıdır. 

 N-ümumi örtüklü boruların sayıdır. 

İstənilən borudakı örtüyün çatların təyinində mütləq xətaların 

sayı aşağıdakı hesablanılır  

 

      ∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑐 − 𝑥𝑖                                             (8) 

                          i= 1 2 3 ..n 

 

Bununla ölçmələrdə orta mütləq xətalar belə hesablanılır. 

 

∆𝑥 =
1

𝑁
∑ ∆𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                                        (9) 

 

Nisbi xətalar isə 휀 =
∆𝑥

𝑥𝑐
- kimi təyin edilir. Eyni zamanda orta 

kvadratik meyletmə xətası aşağıdakı kimi təyin edilir. 

 

𝑆 = √
∑(𝑥𝑐−𝑥𝑖)2

𝑛
                                           (10) 

Eyni zamanda örtüklü boruların soyutma rejimi və 

elektrikqığılcımlı defektoskop qurğusunda çatların koordinatlarının,  
 

Cədvəl 6.  

Çatların ölçmədə tam xətalarının xarakteristikası 
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həndəsi ölçülərinin müxtəlif xətaları (7), (9) və (10) ifadəsi ilə hesabat 

aparılmışdır və Cədvəl 6-da göstərilmişdir. 

 Burada 100 sayda müxtəlif diametrli polad borunun 

örtüklərində müşahidə olunan örtüklərin xaraktreistikasıdır. 

Aparılan hesabatlar nəticəsində çatların yaranması ilə xətaların 

qiymətləri təqdim edilir. 

Bunları nəzərə alınmaqla, aparılan tədqiqatların nəticələri də 

silisium-emal örtüyün borunun daxilinə çəkilməsi ilə yüksək 

keyfiyyətli boruların alınmasına zəmanət verir. Bu örtüklərin 

keyfiyyəti, boruların materialından, keyfiyyətindən və örtüyün 

çəkilmə texnologiyasının yüksək səviyyədə aparılmasından asılıdır. 

Belə ki, keyfiyyətli örtük almaq üçün ilk mərhələdə borular 

qızdırılmalıdır. Sonra qızmış borunun səthi tozdan və çirkdən təmiz- 

lənməlidir. Növbəti mərhələdə maye silisium borunun daxilinə çəkilir 

və onu 600-800 0C temperatura qədər qızdıraraq örtüyü borunun 

daxilinə yapışdırırlar. Sonra soyuma rejiminə raiyət edərək örtüklü 

boru otaq temperaturuna qədər soyudulur. 

Sənayedə əsas olan amillərdən biri olan keyfiyyətli örtüyə, 

yəni qüsurları olmayan və beynəlxalq standartlara cavab verən 

borulara daha çox üstünlük verilir. Boruların hamarlığı, kələ-

kötürlüyü, çatların yaranması hallarının qarşısının alınması, istehsal 

prosesinin avtomatik tənzimləməsi ilə yerinə yetirmək mümkündür. 

Bu prosesləri yerinə-yetirməklə yüksək keyfiyyətli silisium-emal 

Borunun 

diametri və 

qalınlığı 

Örtüyün 

qalınlığı 

𝛿, 𝑚𝑚 

Orta 

hesabı 

xətaların 

qiyməti, 

∆𝑥, % 

Xətaların 

kvadratik 

qiyməti, 

s, % 

Çatların 

sayı, n 

∅300𝑥20 1-1.5 2.78 2.63 1-3 

∅400𝑥35 1.5-2.0 3.24 3.12 2-3 

∅500𝑥30 1.5-2.5 3.68 3.54 3-5 

∅600𝑥35 2.5-3.0 4.72 4.66 4-5 

∅800𝑥40 3.0-3.5 5.21 5.12 4-5 
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materiallı örtüklər boru xətlərinin etibarlılığını və uzunömürlüyünü 

artırmağa nail olmaq olar. Buna görə də, silisium-emal örtüklü 

boruların bütün sənaye sahələrində tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. 

Tədqiqatlar göstərir ki, örtüyün səthlərində çatların minimum 

azalması, 8-10%-dən 1-3% qədər azalmasını nəzərə alaraq iqtisadi 

səmərəlilik aşağıdakı ardıcıllıqla hesablanır. 

İqtisadi səmərəliliyi hesablamaq üçün örtüklü və metal 

boruların hazırlanmasına sərf olunan xərclər nəzərə alınır. İqtisadi 

ekspertlər hesab edir ki, silisum örtüklü boruların istifadə olunması 

antikorroziyalı və uzunöümrlü boruları əldə etməyə imkan verir.  

 

ƏSAS NƏTİCƏLƏR 

1. Boru daxilinə silisium örtüyün çəkilmə texnologiyası 

zamanı makro-mikro çatların yaranma səbəbləri təhlil edilmişdir. 

Müxtəlif defektoskop cihazları ilə örtüyün səthlərində yaranmış 

qüsurların və mikro-makro çatların təyini üsulları müqayisəli şərhi 

verilmişdir. Sobalı qurğuda yüksək temperaturda alınan örtüyün 

qızma və soyuma zamanı temperaturun artması və azalması 

nəticəsində yaranan makro-mikro çatların diaqnostikası üsulları təhlil 

edilmişdir. SOCAR və CPС şirkətlərində boru örtüyündə yaranan 

çatların statistikası təqdim edilmişdir. 

2. Silisium örtüyün çəkilməsi üçün soba qurğusunun texnoloji 

prosesinin avtomatik tənzimləmə sistemi alınmışdır. Texnoloji proses 

zamanı fırlanan borunun dövrlər sayı (n), irəliləmə sürəti (V) və 

diametrindən (d) asılı olaraq Panasonic FPWINPro7 

proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerli avtomatik tənzimləmə sistemi, 

onun alqoritmi və proqram təminatı işlənmişdir.  

3. Sobalı qurğuda yüksək temperatura qədər tədricən 600 −
800℃ qızdırma intervalında örtüklü borunun səthlərində çatların 

yaranmaması (minimum sayı) üçün n,v,d - parametrlərinin riyazi 

modelləşməsi yerinə yetirilmiş və qrafiki interpretasiyası alınmışdır. 

Örtüyün markasından asılı olaraq qızma temperaturunun dəyişilməsi 

hesablanmışdır. 
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4. Korona tipli elektroqığılcım defektoskopu ilə mikroçatların 

diaqnostikası üçün ölçmə rejimində gərginliyin yüksəldilməsi (40 kV-

a qədər) və qurğunun təkmilləşdirilməsi ilə çatların ölçülərini təyin 

etmək mümkün olmuşdur. Bu defektoskopdan istifadə etməklə 

boruların daxilində silisium örtüyün səthlərində çatların 

koordinatlarının və həndəsi ölçülərinin təyini üçün xüsusi qurğu 

işlənib hazırlanmışdır.  

5. Borunun örtüyündə sızma cərəyanını ölçməklə 

mikroçatların koordinatlarını təyin edən proqram təminatı işlənib 

hazırlanmışdır. Boru örtüyünün qalınlığın ilə sızma cərəyanım qiyməti 

arasında asılılığın qrafiki interpretasiyası alınmışdır. 

6. . Yüksək temperatura qədər qızmış boru örtüyünün soyuma 

prosesində temperatur sahəsinin riyazi modeli tərtib olunmuşdur. 

Silisium örtüklü borunu soyutma rejimini avtomatik idarəetmə prosesi 

işlənməklə onların qrafiki asılılıqları təqdim edilmişdir.  

7. SOCAR-in CPC  şirkətində tətbiq edilən texnoloji qurğuda boru 

örtüklərinin səthindəki qüsurların yaranma ehtimalının xətaları 5-10% dən 

1-5% qədər azalaraq, etibarlılıq və uzunömürlülük bir neçə dəfə 

artırılmışdır. Uzun müddətli statistik təhlil əsasında bu şirkətlərin müxtəlif 

diametrli örtüklü borularda baş verən qüsurların və çatların azalması ilə 

müqayisəli təhlili verilməklə iqtisadi səmərəlilik hesablanmışdır. 

Dissertasiya işinin mövzusu üzrə çap olunmuş işlərin siyahısı: 

 

1. Ибрагимов, Н.Ю. Ибрагимова, Э.Н. Теплопроводность слоев 

отложений накипи и продуктов коррозии на эмалевых покрытиях 

труб при использовании морской воды // М.: Энергетик,- 2013, №5, -

с.24–27. 

2. İbrahimova E.N. Fontan armaturu borularında örtüyün termiki 

davamlığının riyazi modelləşdirilməsi // -Bakı Neftin, qazın geotexnoloji 

problemləri və kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu Elmi əsərləri XV cild,, 2014, 

s.215-219. 



 
 

39 
 

3. İbrahimova, E.N. Borularin silisium örtüklərində yaranan çatların 

diaqnostikası // -Bakı: Azərbaycan Mühəndislik Akademi-yasının 

Xəbərləri-2017, cild 9, №14, -s .65-68. 

4. Юсифов, С.И., Ибрагимова, Э.Н. Автоматизация  нане-сения 

покрытий на силикатно-эмалевых труб // Автоматизация и 

современная технология. -М.:-2016, № 8, -с. 7-10. 

5. Юсифов, С.И., Ибрагимова, Э.Н. Исследование образова-ния 

трещин в силикатно-эмалевых покрытиях труб теплоэнер-

гетических установок // Промышленная энергетика.- -М.: -2016, 

№11,- с.33-36. 

6. Ибрагимов, Н.Ю., Ибрагимова, Э.Н. Усовершенствова-ние 

дефектоскопа Дэп-2М для контроля качества силикатно-эмалевых 

покрытий труб // Метрология- М.: Наука, -2017, №3, -с. 25-31. 

7. Ибрагимов, Н.Ю., Ибрагимова, Э.Н. Дефектоскопическая 

установка трещиномер силикатных покрытий труб // Дефектоскопия-

М.:  Наука, -2017, №11, -с. 55-57. 

8. İbrahimova, E.N. Neft-qaz mədən borularına örtüyün çəkil-məsi 

zamanı texnoloji parametrlərin avtomatik tənzimlənməsi //-Bakı: Neftin, 

qazın geotexnoloji problemləri və kimya elmi-tədqiqat institutu Elmi 

əsərləri XVII cild-2017,- s. 321-326. 

9. İbrahimova E.N. Borularda silisium-emal örtüyün çəkilmə 

texnologiyasında soyutma rejiminin avtomatik tənzimlənməsi // -Bakı, 

Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu 

Elmi əsərləri XVIII cild- 2018, , s.233-237. 

10. Ibragimov, N. Yu. , Ibragimova, E. N. Aparatus for identi-fying 

micricracks on the inner surface of glazed pipes // -New York: Glass and 

Ceramics. -2018, v.75, p. 272-274. 

11. İbrahimov N.Y., İbrahimova E.N. Apparatus for identifying Micro 

cracks on the Inner Surface of Glazed Pipes // Glass and Ceramics, 

Springer, November 2018, volume 75,  issue 7, p. 253-257. 

12. Ибрагимов Н.Ю., Ибрагимова Э.Н. Влияния трещин 

силикатных покрытия трубы энергетической установки // Про-

мышленная энергетика, изд. Энергопрогресс, Москва 2019, № 9, с.33-

36. 



 
 

40 
 

13. Гаджиев Я.М., Ибрагимов Э.Н. Экспериментальное 

исследования измерения размеров трещин силикатно-эмалевого 

покрытия трубы // Дефектоскопия, -М.: Наука, -2020, №1, -с .60-65. 

14. İbrahimova, E.N. Silisium boru örtüyündə soyutma zamanı 

yaranan termiki gərginik rejiminin tənzimlənməsi //-Bakı:  Azər-baycan 

Mühəndislik Akademiyasının XƏBƏRLƏRİ, -2021, №1, cild 13, -s. 62-

66.    

15. Ибрагимова Э.Н. Определение трещины в силикатных 

покрытиях труб // -София, Материалы за Международный Научно 

Практичная Конференция «Будущие исследования -2014»,  изд. 

БялГрад-БГ-ООД, , Т.47, с.73-75. 

16. İbrahimova E.N. Müasir silisium-emal örtüklü neft-qaz mədən 

borularında temperatur dəyişməsinin riyazi modelləşdirilməsi // -Bakı, 

Doktarantura və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika 2015, s. 123-125. 

17. İbrahimova E.N. Borularin daxilinə silisium örtüyün çəkilməsi 

texnologiyasinin avtomatik idarəetmə sistemi // - Bakı,  Doktorantların və 

gənc tədqiqatçıların XXI Respublika Elmi Konfransının Materialları, 

BDU, Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı  2017, s.36-38. 

18. İbrahimova E.N. Silisium örtüklü borularda mikroçatların 

mikrokontroller sistemi ilə diaqnostikası //-Bakı, İnşaatda informasiya  



 
 

41 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertasiyanın müdafiəsi  17 may 2022-ci il tarixində, saat 1400 -da 

Sumqayıt Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.25 

Dissertasiya şurasının iclasında keçiriləcək. 

 

 

Ünvan:  Az 5008, Sumqayıt, Azərbaycan 43-cü məhəllə,  

 

 

Dissertasiya ilə Sumqayıt Dövlət Universiteti kitabxanasında tanış 

olmaq olar. 

 

 

 

Dissertasiya və avtoreferatın elektron versiyaları www. sdu.edu.az  

rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir.  

 

 

 

 



 
 

44 
 

Avtoreferat 15 aprel 2022-ci il tarixində zəruri ünvanlara göndərilmişdir. 

 

 

  

 



 
 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çapa imzalanıb:13.04.2022 

Kağızın formatı: A5  

Həcm: 37300 

Tiraj: 100 

 

 

 


