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GİRİŞ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Yüksək temperatur, təzyiq və 

kimyəvi aktiv mühitində 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 və çatlar əmələ gəlir 

və onlar sıradan çıxır. 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 

qeyri-üzvi örtükləri daha geniş tətbiq edilir. Kimyəvi və termiki mühitinə davamlı olan 

silisium örtüyün yüksək keyfiyyətli olması ən vacib bir problemdir. 

Aparılan tədqiqatlar və eksperimental təcrübələr göstərir ki, silisium örtüklü 

borularda əsas qüsurları borunun daxili səthindəki qeyri-hamarlıqlar, xırda qabarcıqlar, 

makro və mikroçat 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 ölçüləri və digər parametrlərindən 

asılıdır. Həmin texnoloji proses avtomatik idarəetmə ilə həyata keçirilir. Bunlara 

baxmayaraq, müxtəlif həndəsi ölçüləri olan boruların daxilinə silisium örtüyün 

çəkilməsi texnologiyasında səthlərdə mikroçatların əmələ gəlməsi müşahidə olunur. 

Bu mikroçatların azalması üçün silisium örtüyün çəkilməsi texnologiyasında prosesin 

dəqiqliyi, texnoloji parametrlərin avtomatik tənzimlənməsi və diaqnostik analizi 

müasir tələblərə cavab vermir, bu da dissertasiya işinin aktual olduğunu bir daha 

göstərir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti: Boruları korroziya və digər təsirlərdən 

qorumaq məqsədi ilə onların daxilinə silisium örtüklər çəkirlər. Lakin bir müddətdən 

sonra örtükdə mikroçatlar yaranır. Bu mikroçatlar vaxtında aşkar edilmədikdə 

makroçatlara çevrilir. Tədqiqatın predmeti mikrokontrolerlə idarə olunan 

elektroqığılcım defektoskop qurğusudur. Bu defektoskopda sınaq gərginliyinin 
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qiyməti 40 KV-a qədər artırılaraq 0.3-1.5 mm ölçüdə olan mikroçatları aşkar etmək 

imkanı verir. Tətbiq olunan diaqnostika üsulu ilə operatorun müdaxiləsi olmadan 

mikroçatların həndəsi parametrləri və koordinatlarını təyin etmək olur. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: Silisium örtüklər kövrək olduğundan onların 

səthlərində texnoloji parametrlərin təsirlərdən makro və mikro çat qatları əmələ gəlir. 

Hal-hazırda örtüyün səthlərində 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 dəqiq tənzimlənməsi ilə 

mikroçatların azalması və onların yaranmasının diaqnostikasıdır.  Eyni zamanda 

yüksək temperatur zamanı alınan silisium örtüyün soyutma rejiminin avtomatik 

tənzimlənməsi və yaranan çatların diaqnostik təhlilidir. 

Məlumdur ki, boruların daxilinə silisium emal örtükləri 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 təminatı, 

boru örtüyünün soyutma prosesinin avtomatik tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi 

aparılan tədqiqatların əsas məqsədi olub, keyfiyyətli örtüyün alınmasına zəmanət verir. 

Tədqiqat metodları. Dissertasiya işinin tədqiqat metodları  

1. Sobalı qurğuda borularda keyfiyyətli örtüyün (qüsursuz) çəkilməsi üçün 

avtomatik tənzimləmə və idarəetmə sisteminin təminatı və tərtib edilməsi  

2.  Neft-qaz mədən borularında silisium örtüyün texnoloji prosesində və 

istismar şəraitində yaranan mikroçatların diaqnostikası üçün defektoskop cihazları ilə 

çatların parametrlərinin ölçülməsi. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Dissertasiya işinin yerinə yetirilməsi üçün 

qarşıya qoyulan əsas məsələlər aşağıdakılardır. 

1. Boruların daxili səthinə silisium örtüyü çəkən qurğularda texnoloji rejimin 

avtomatik tənzimləmə və idarəetmə sisteminin işlənməsi 
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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 pa- 

rametrlərinin avtomatik tənzimlənməsi. 

4. Neft-mədən və kimya sənayesində silisium örtüklü boruların tətbiqində mikro-

makro 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 tənzimləmə sisteminin 

qurulması. 

2. Yüksək temperaturda alınmış boruların örtüyünün soyutma rejiminin riyazi 

modelləşdirilməsi, avtomatik tənzimləməsi və çatların diaqnostikasının təyinin 

işlənməsi. 

3. Silisium örtüyün səthlərində mikro-makro çatların təyini edilməsi üçün 

elekto-qığılcımlı defektoskopun təkmilləşdirilməsi. 

4. “Mikroçatların diaqnostikası” proqram təminatı və alqorotminin işlənməsi ilə 

mikroçatların koordinatlarının və həndəsi parametrlərini təyin edilməsi.  

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti.  

Qoyulmuş məsələlərin həlli üsulları avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsinə 

əsaslanaraq idarəetmə sisteminin proqramları ilə riyazi statistika və ehtimal 

nəzəriyyəsinin tətbiqi ilə tərtib edilmiş differensial tənliklərin klassik üsulla həllindən 

alınmış nəticələr tədqiqatın dürüstlüyü tamamilə əks olunur. 

Socar-ın 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 hərəkətinin 

onların həndəsi ölçülərindən asılı olaraq bu parametrlərin dəqiq modelləşdirilməsi ilə 

avtomatik idarəetmə sistemi işlənmişdir. Alınmış modelləşmə və idarəetmə sistemi ilə 
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xətaların 8-10%-dən 1-3% dəqiqliyə qədər azalması texnoloji rejimdə müsbət nəticələr 

əldə edilmişdir. 

Aprobasiyası və tətbiqi: 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). 

Dissertasiyanın həcminə və məzmununa aid 14 elmi məqalə, 5 tezis dərc 

olunmuşdur. Bunların 6-ı həmmüəllifsiz, 8-i -müəlliflərlə, 9-məqalə xaricdə çap 

olunmuşdur. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı; 

Silisium örtüklü boru nümunələrinin “Xəzər-boru örtükləri şirkətində” (CPC) 

sobalı qurğuda tətbiq edilməsi üçün tövsiyələr verilmişdir. 

Defektoskopik ölçmələr Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin yeni 

tədris mərkəzində yerinə yetirilmişdir. Eyni zamanda “SOCAR”-ın tədris mərkəzinin  

laboratoriyasında müxtəlif ölçülü silisium örtüklü boruların səthlərindəki qüsurların, o 

cümlədən yaranmış çatların koordinatları və ölçüləri təyin edilmişdir. 

Alınmış yüksək keyfiyyətli silisium örtüyün tətbiqindən əldə olunmuş iqtisadi 

səmərəlilik hesablanmışdır. Etibarlılıq təmin olunmaqla, uzunömürlülük 1,5-2,5 dəfə 

artırılmışdır 

Dissertasiya işinin həcmi və strukturu 
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Dissertasiya işi girişdən, 5 fəsildən, nəticə, istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı və 

əlavələrdən ibarətdir.  İşin əsas həcmi 192 səhifə, o cümlədən 27 Şəkil, 17 cədvəl və 

120 ədəbiyyatdan ibarətdir. 

I fəsildə boruların daxili səthinə silisium örtük çəkən qurğunun texnoloji 

rejiminin avtomatik tənzimlənməsinin təhlili və şərhi təqdim edilmişdir. Bu boru 

örtükləri korroziyaya davamlı olub etibarlılığı və uzunömürlülüyü artırır. Texnoloji 

prosesdə örtüyün səthlərində yaranan qüsurların aradan qaldırılması keyfiyyətli 

örtüyün alınmasına zəmin yaradır. 

Silisium örtüklərin alınma texnologiyasında avtomatik tənzimləmə və idarəetmə 

sistemi tətbiq edilməsinə baxmayaraq, yenə də qüsurların, o cümlədən makro və mikro 

çatların yaranması müşahidə edilir. Mövcud idarəetmə sistemlərinin dəqiqlik nəzərə 

alınmadığından, texnoloji prosesinin ani pozulması qüsurların alınması ilə nəticələnir. 

Avtomatik tənzimlənmə prosesi boruların səthlərinə örtük çəkilən zaman irəliləmə və 

eyni zamanda fırlanma hərəkəti ilə sobada yüksək temperatura qədər (600-800℃ ) 

qızdırlması ilə başa çatdırılır. Bu zaman örtüyün və metal borunun səthlərində termiki 

gərginliklər və deformasiyalar müxtəlif olur. Yaranan gərilmə və sıxılmalar 

nəticəsində çatlar əmələ gəlir. 

Bir çox mənbələrdə bu barədə təhlil və şərhlər verilsə də, həmin çatların qarşısını 

almaq o qədər də asan deyildir. Bir sıra müəlliflərin apardığı tədqiqatlarda avtomatik 

tənzimləmə müəyyən çərçivədə olduğundan, orada yaranan qüsurların bir qismi aradan 

qaldırıla bilər.  

II fəsildə. Borulara örtüyün çəkilməsi prosesində texnoloji parametrlərin bütün 

növ borular və silisiumlar üçün avtomatik tənzimləmə və idarəetmə sistemi işlənib 

hazırlanmışdır.  Bu zaman irəliləmə və eyni zamanda fırlanma hərəkəti ilə boru sobalı 

qurğuya yüksək temperaturda daxil olur. Pirometr göstərişi sobadan çıxan örtüyün 

temperaturun 600-800 ℃  olmasını göstərir. Bu zaman tənzimləmə sistemi kimi 

“Panasonic FPWIN Pro7” tipli proqramlaşdırılan məntiqi kontrolleri tətbiq edilmişdir. 

Bu qurğuda tətbiq olunan FPWIN Pro7 kontrolleri müxtəlif diametrli borular üçün 

irəliləmə və fırlanma hərəkətini, örtüyün səthindəki temperaturu avtomatik idarə etmə 



 

 

10 

 

sistemi ilə tənzimləyir. Əsas parametrlər boruların diametrləri və örtüyün markaları, 

borunun irəliləmədə sürətləri və onların fırlanmada dövrlər sayı tənzimlənərək 

texnoloji proses axıra kimi davam etdirilir. Bunlara nəzərə alaraq idarəetmə və nəzarət 

sisteminin struktur sxemi işlənib hazırlanmışdır. Fəzada üçölçülü sistemdə boruların 

diametrindən, irəliləmə sürəti və fırlanmada dövrlərin sayından asılı olan interpretasiya 

asılılıqların qurulması məqsədəuyğundur. Bu qrafiklərin köməyi ilə texnoloji 

rejimlərin parametrlərinə görə tələb olunan texnoloji proseslər seçilib təyin edilir. Bu 

tədqiqatlarda istənilən diametrli borular üçün örtüklərin çəkilmə texnologiyasında 

avtomatik idarəetmə sistemini ilə düzgün nəticələr əldə etmək olar. Bu texnoloji 

prosesdə parametrləri təyin edən uyğun vericilər PMK-yə qoşulmuşdur. Bununla da 

operator örtüklü boruların qızdırılma prosesini tam idarə edə bilər. Beləliklə, sobalı 

qurğunun avtomatik idarəetmə sisteminin struktur sxemi tərtib olunmuş ölçmə 

qurğuları işlənib hazırlanmışdır. Bu zaman buraxıla bilən xətaların 1-3% həddində 

olması hesablanıb göstərilmişdir. İdarəetmə sisteminin alqoritm və proqramı tərtib 

olunmuşdur. 

III fəsildə Texnoloji prosesdən alınan silisium emal örtüyünün yüksək 

temperaturdan ətraf mühitin temperaturuna (18-25 ℃ ) qədər soyutma rejiminin 

avtomatik tənzimləməsi işlənmişdir.  

Boruların örtüklərində soyutma zamanı temperatur sahəsinin istənilən nöqtəsində 

dəyişmə qanunu istilik keçirmə prosesinin differensial tənliyin həlli ilə təyin 

edilmişdir. Örtüklərin müvafiq rejimə uyğun soyudulması çatların yaranmasının 

qarşısını alır. Bunun üçün soyuducu aparatdan istifadə edilir. Soyutma zamanı 

örtüklərdə temperatur düşməsinin riyazi ifadəsi alınmaqla onun tənzimlənməsi aparılır. 

Örtük çəkilən borunun yüksək temperaturdan otaq temperaturuna qədər 

soyudulmasının avtomatik tənzimləmə sisteminin modeli Matlab proqramının 

Simulink paketi əsasında tərtib olunmuşdur. Sistemin vəzifəsi yüksək temperaturdan 

boruların örtüyündə soyutma kamerasındakı soyutma agentinin köməyi ilə soyutmanın 

sürəti sabit olmaqla başa çatdırmaqdır. Simulink proqram paketi ilə borunun 
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örtüklərinin həndəsi ölçülərindən asılı olan soyutma rejiminin qrafiki asılılıqları 

alınmışdır. 

IV fəsildə. Silisium örtüklü boruların səthlərində olan qüsurların, yəni makro və 

mikroçatların diaqnostik alqoritmi işlənib hazırlanmışdır. Mövcud diaqnostika 

üsullarına əsaslanaraq qüsurların təyin edilməsi üçün elektroqığılcımlı defektoskop 

qurğusundan istifadə olunmuşdur. Defektoskop örtüyün səthinə elektrod vasitəsilə 40 

kV-a yaxın gərginlik ötürərək çat qatlarına nüfuz edərək, metal boruya keçir və elektrik 

qığılcım əmələ gətirir.  

Tədqiqat nəticəsində mövcud “Korona” defektoskopu təkmilləşdirilmişdir. Belə 

ki, bu defektoskopun gücü 20-30 Vt və 40 kV-dan çox gərginliyi örtüyün səthlərinə 

ötürərək mikroçatların qeydiyyatı aparılmışdır. 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. 

Alınan asılılıqlara əsasən defektoskop qurğusunun köməyi ilə mikroçatların təyini 

və onların aradan qaldırılması tədbirləri görülmüşdür. Beləliklə, diaqnostika 

nəticəsində silisium örtüyün keyfiyyətinin idarə olunması həyata keçirilmişdir. 

V fəsildə. Örtüyün hamarlığının təyini edilməsi üçün nəzəri və eksperimental 

tədqiqatlar aparılmışdır. Xüsusi olaraq alınmış riyazi ifadələrə əsasən eksperimentlər 

aparılmışdır. Diaqnostikanın statik ehtimal üsulu ilə defektoskop cihazlarının elektrik 

qığılcım göstəricilərinə görə müqayisəli tədqiqatları aparılmışdır. Eyni zamanda 

ölçmələrin və aparılan tədqiqatların statik xətaları tədqiq edilmişdir. Yüksək 

keyfiyyətli silisium örtüklü boruların tətbiq edilməsini nəzərə alaraq, tələb olunan 

göstəricilər əsasında iqtisadi səmərəlilik hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, diaqnostika 

və örtük çəkilmə prosesinin avtomatik tənzimlənməsinin yaxşılaşdırılması həmin boru 

örtüklərin uzunömürlülüyü 1.5-2.5 dəfə artırmağa imkan verir.  
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I FƏSİL. BORU DAXİLİNƏ ÖRTÜYÜN ÇƏKİLMƏ PROSESİNDƏ 

ÇATLARIN DİAQNOSTİKASININ TƏHLİLİ VƏ İCMALI 

 

1.1 . Boru örtüyünün səthlərində makro və mikro çatların yaranma  

      səbəbləri 

 Kimyəvi-aktiv, yüksək təzyiq və temperatur mühitində işləyən neft-mədən və 

neft-kimya avadanlıqlarının boru xətləri qısa müddətdə sıradan çıxır. Bu zaman 

istehsalın səmərəliliyi və təmirə dayanmaların sayı artmaqla iqtisadi səmərəlilik də 

daha aşağı düşür 1, s.57-60, 2, s.65-68, 6, s.123.   

 Boru xətlərinin əsasən daxili səthlərində intensiv korroziya prosesləri baş 

verməklə, eyni zamanda müxtəlif çat qatları, qopmalar və çöküntülər əmələ gəlir. Boru 

kəmərlərinin 2–4 il ərzində istismarı zamanı keyfiyyətin səviyyəsi kifayət qədər aşağı 

düşür. 

Son zamanlar polad boru xətlərini polimer örtüklü borularla əvəz ediməsinə 

baxmayaraq qısa müddətdə istismar şəraitindən asılı olaraq boruların sıradan çıxması 

halları müşahidə edir 36, s.14-18, 38, s.35-37, 66, s.7-10. Polimer boruların 

makromolekulyar tərkibinə görə diffuziya prosesi, temperatura dözümlü olmaması və 

mikrobərkliyinin az olması onların tətbiq sahələrini tamamilə azaldır.  

 Boru kəmərlərinin daxili səthlərinə müxtəlif metal və qeyri-metal örtüklərin 

çəkilməsi də geniş tətbiq edilir. Metal örtüklərdən əsasən sinkləmə, misləmə, dəmir-

oksidləmə, alüminium və s. örtüklərlə örtülməsi mövcuddur. Ancaq bunların 

səthlərindəki kələ-kötürlülük və xırda texnoloji qüsurların yaranması da onların sıradan 

çıxmasına səbəb olur 2, s.65-68 ,6, s 95-98, 13, s.242-245, [96, s.57-60]. 

 Qeyri-metal örtüklərdən əsasən müxtəlif boyaların, lakların və eləcə də silisium 

materiallardan emal, keramika, şüşə örtüklər də geniş tətbiq edilir. Üzvi materialların 

örtükləri də kimyəvi mühitdə dəyişərək yüksək temperatura dözümlülüyü 

olmadığından tez sıradan çıxırlar. 
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Lakin qeyri-üzvi silisium örtüklü materiallar kimyəvi aktiv mühitə dözərək, 

yüksək temperatur və təzyiqə tab gətirib, uzun müddət istismar edilə bilir 21, s.157- 

-159], [42, s.94-98 .  

Boru daxili örtüyün alınmasında texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsinin 

aşağı dəqiqliyi, yüksək temperaturdan örtüyün soyudulma rejiminə riayət edilməməsi, 

örtüyün və avadanlıqların standarta uyğun olmaması səbəbindən yaranan çatlar barədə 

statistik məlumat verilmişdir. 

Bu statistika ГОСТ-55999-2014 standartına görə “Boru daxili örtüklərində 

çatların diaqnostikası”-na uyğun tələblərə aparılmışdır. Bu tələblərə əsasən örtüklərin 

səthlərində yaranan çat qatlarının növləri, yerləşdiyi koordinatları və həndəsi formaları 

göstərilməlidir. Cədvəl 1.1.1-ə uyğun olaraq müxtəlif şirkətlərdə aparılan müşahidə 

nəticəsində meteoroloji ölçmələrin parametrlərinin diaqnostik təhlili təqdim 

edilmişdir.  

Cədvəl 1.1.1.  

Xəzər boru örtükləri (CPC), “Socar” və “Total” France  boru şirkətlərində 

örtüklərdə yaranan çatların təhlili 

Boruların 

ölçüləri, 

mm 

Çatların 

istiqamətinin 

dəyişməsi 

Çatların həndəsi 

ölçüləri, mkm 

Çatların 

koordinatları 

Keyfiyyət-

siz boru 

örtüyünün 

%-lə 

miqdarı 

Keyfiyyətli 

boru 

örtüyünün 

% -lə 

miqdarı 

L h S l, mm 𝜑 

∅300x20 En kəsik 560 740 150 1550 32 6.51 1.8 

∅400x25 Ox boyu 720 980 240 3740 48 7.23 2.5 

∅500x30 En kəsik ixtiyarı 1120 1600 425 4870 55 5.12 3.2 

∅600x35 Ox boyu ixtiyarı 1820 2580 680 6720 112 8.14 4.3 

∅800x40 En kəsik ixtiyarı 2720 3500 870 4240 270 9.75 5.1 

 

Burada L – çatların uzunluğu; h - dərinliyi; S – örtüyün çatların qalınlığı; l – 

çatların arasındakı məsafəsi; 𝜑 - en kəsiyin dönmə bucağıdır. 

 Kimyəvi və termiki davamlılığa malik olan silisium örtüklərin etibarlılığının 

təmin edilməsi, uzunmüddətli istismarda səmərəlilik əldə etməyə imkan verir. Hətta 

aparılan tədqiqatlar nəticəsində xlor və sulfat turşusu mühitlərində də dayanıqlı olub, 
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aşağıdakı tənlik ilə ifadə edilir 1, s.57-60 , 29, s.81-85 , 38, s.35-37 , 92, s.275-

292. 

                                  𝑥 = 𝐴(1 − 𝑒𝑘𝑡)                                         (1.1.1) 

 

Burada  x  –  korroziyaya və yeyilməyə məruz qalan örtüyün çəkisinin miqdarı; 

 A  –  Çəkinin azalmasına görə mütənasiblik əmsalı; 

         k –  örtüyü xarakterizə edən kinetik enerjinin parametri; 

 e  –  natural loqarifmin əsasıdır. 

 Bunları nəzərə alaraq, demək olar ki, silisium örtüklərin müsbət cəhətləri onların 

neft və kimya sənayelərində tətbiq edilməsi üçün daha geniş imkanlar yaratmasıdır. 

 Silisium örtüklərin xarakteristikasına gəldikdə onların fiziki-mexaniki xassələri 

aşağıdakı kimidir: 

1. Örtüyün qalınlığı boruların diametrləri və qalınlığından asılı olaraq 

     δ=0.10÷0.50 mm intervalında  alınır. 

2. İstismar şəraitindən asılı olaraq qızma temperaturu T=600÷800 0C götürülür. 

3. Örtüyün alınmasında yaranan sıxlıq  p=2.3÷2.6 q/sm3 olur. 

4. Örtüyün möhkəmlik həddi  8÷10 MPa həddində olur. 

5. Örtüyün ilişmə möhkəmliyi və zərbəyə davamlılığı standarta uyğun 

      hüdudlarda dəyişir. 

6. Örtüyün elektrik müqaviməti 200-500 Om/m2 intervalında dəyişir. 

 Silisium örtüklü borularda əsasən texnoloji prosesin parametrlərinin düzgün  

seçilməməsi və yüksək temperatur mühitində istismarda kövrəkliyinə görə qüsurların 

meydana gəlməsi aşkar edilmişdir. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, onlarda yaranan 

çat qatlarının, qeyri-hamarlığın və qabarıqların yaranmasının qarşısının alınması ən 

mühüm məsələlərdən hesab edilir. Ən çox çatlar örtüyün səthlərində temperatur 

düşməsindən yaranır. Belə ki, silisium  örtüklü boruların temperatur dəyişməsinin, yəni 

temperatur davamlığı aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir [15, s.100-108], 47, s.12-15], 83, 

s.33-35]. 
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∆𝑇 =
𝜆1𝑇1𝑙𝑛

𝑑

𝑑2
+𝜆2𝑇2𝑙𝑛

𝑑2
𝑑1

𝜆1𝑙𝑛
𝑑

𝑑2
+𝜆2𝑙𝑛

𝑑2
𝑑1

                                                   (1.1.2) 

 

Burada λ1 ,  λ2 - uyğun olaraq örtüyün və metal borunun istilikkeçirmə 

əmsallarıdır; 

   𝑇1, 𝑇2- borunun daxili və xarici səthlərindəki temperaturları; 

   𝑑, 𝑑1,𝑑2 – boruların və örtüyün daxili, sərhəd və xarici diametrləridir; 

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif həndəsi ölçülərə malik olan neft-mədən və neft-

kimya avadanlıqlarının daxili səthlərinə silisium örtük çəkilən zaman texnoloji 

parametrlərdən temperatur və irəliləmə hərəkəti zamanı yerdəyişmə sürətlərinin 

düzgün seçilməməsi müxtəlif qüsurların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bununla yanaşı, 

yüksək temperaturda alınmış silisium emal örtüklər düzgün soyutma rejimi ilə yerinə 

yetirmədikdə də örtükdə qüsurlar meydana gəlir. Bu zaman metal boru və silisium 

örtüyü materialı müxtəlif fiziki-mexaniki xassələrə malik olduğundan örtüyün səthində 

mexaniki gərginliklər yaranır. Bu gərginlik və deformasiyalar müxtəlif olduğundan 

silisium örtüyün səthində mikroçat qatları,  dalğavari qabarcıqlar əmələ gəlir. Belə 

hallarda silisium örtüyü keyfiyyətsiz və yararsız hesab edilir. Borunun səthində mikro-

makro çatların yaranması səbəbləri və onun diaqnostikası bir çox müəlliflərin P.A. 

Maksudovun, A.Q. Kanın, A.Q. Steblestovun, N.Y. İbrahimovun elmi işlərində geniş 

şərh olunmuşdur [24, s.47-49], [28, s.24-27], [40, c.2, s.140-145]. Göstərilən bu nəzəri 

və eksperimental tədqiqatlar öz doğruluğunu praktiki təcrübələrdə sübuta göstərmişdir, 

lakin yaranan gərginlik və deformasiyaların qarşısının alınması üsulları işlənib 

hazırlanmamışdır. Müəlliflərin tədqiqatları əsasında silisium örtüklü borularda 

qüsurların qarşısını almaq üçün tövsiyə etdiyi möhkəmlik nəzəriyyəsi əsasında 

örtüklərdə yaranan gərginliyin ən böyük qiymətinin aşağıdakı kimi təyin etmək 

mümkündür [24, s.47-49], [28, s.24-27], [40, c.2, s.146-148]. 

    rrb
22

2

1

                                       (1.1.3) 

 Burada 𝜎𝑟 , 𝜎𝑡 – örtükdə yaranan radial və ox boyu gərginliklər;   –  Puasson 
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əmsalı; [𝜎] –  örtüyün səthində yaranan buraxılabilən gərginlikdir. 

 Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, silisium boruların daxili səthlərində 

örtüyün qüsursuz alınması üçün, yəni makro və mikro çat qatlarının və qabarıqların 

olmaması üçün texnoloji rejimin dəqiq seçilməsinə nail olmaq lazımdır. Bu zaman, 

texnoloji rejimi fiziki-həndəsi parametrlərinin asılılıqlarından istifadə etməklə, 

müxtəlif ölçüyə malik olan boruların hər biri üçün texnoloji rejimi təyin olunmalıdır. 

Burada mexaniki xarakteristikadan başqa, neft-mədən və kimya avadanlıqları 

borularının hər biri üçün xüsusi texnoloji rejimin seçilməsi üçün nəzəri və 

eksperimental tədqiqatlar aparmaq lazımdır.  

 Bunlardan başqa, texnoloji rejimin avtomatik tənzimlənməsi və idarə edilməsi 

də mühüm məsələ kimi həll edilməlidir. N.D.Klimanovskiy, Y.A.Prokopenko, 

V.A.Jornik kim müəlliflər tərəfindən  işlənib hazırlanmış sobalı qurğuda qeyd edilən 

bu texnoloji prosesləri tam yerinə yetirmək mümkündür 25, s.154-167 ], 33, s.76-79. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, silisium örtüklü boruların alınma texnologiyası 

qurğusu müasir tələblərə cavab verməlidir.  

Beləliklə, yüksək keyfiyyətli silisium örtüyün alınması üçün qurğuda tənzimləmə 

prosesi yüksək dəqiqliklə aparılmalıdır. Bunun üçün qurğunun iş prinsipinin 

analoqlarını araşdırıb, idarəetmə sisteminin strukturu və iş prinsipini seçmək lazımdır. 

Çox zaman texnoloji proseslərin müxtəlifliyi qarşıya qoyulan məsələnin həllinin başa 

çatdırılmasında çətinlik yaradır. 

 

       1.2. Silisium örtüyün çəkilməsində qurğunun texnoloji rejimin avtomatik 

              tənzimlənməsi 

 

Neft-mədən və neft-kimya avadanlıqlarının borularının daxili səthlərinə silisium 

örtüyün çəkilməsi üçün xüsusi avadanlıqların vasitəsi ilə müxtəlif növ qurğular işlənib 

istifadəyə verilmişdir. Bu qurğuların tətbiq sahəsindən asılı olaraq örtüyün çəkilməsi 

müxtəlif üsullarla yerinə yetirilir. 
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 Müəlliflərdən A.Q. Kanın, A.Q. Steblestovun, R.A. Maksudovun tərtib etdikləri 

qurğuların əsas iş prinsipi boruların enerji mənbəyinin təsiri ilə rolranqlı diyircəklərin 

fırlanma hərəkəti ilə sobaya 1000C temperaturda daxil olmasından ibarətdir 1, s.57-

60, 25, s.154-167, 37, s. 28-30. 

 Bu zaman boru silisium materialı ilə müəyyən fırlanma və irəliləmə hərəkəti ilə 

təyin edilmiş sürətlərlə sobaya daxil olur. Sobadan çıxdıqdan sonra havada və süni 

soyutma kamerası ilə 600–800C-dən mühitin temperaturuna qədər soyudulur. Alınmış 

boruların örtüklərində müxtəlif çat qatları, qabarmalar və eləcə də nahamarlıqlar əmələ 

gəlir. Bu zaman örtüklü boruların keyfiyyəti aşağı səviyyədə olur.  

 Belə ki, boruların və örtüyün materialından və eyni zamanda tənzimləyici 

qurğunun köməyi ilə daha dəqiq texnoloji rejim həyata keçirmək mümkün olmamışdır. 

Bununla alınmış örtüyün yüksək temperaturda soyutma rejimləri düzgün və dəqiqliklə 

seçilməmişdir. Bu zaman meydana gələn gərginliklərin səbəbindən həmişə neft-mədən 

və neft-kimya avadanlıqlarındakı boruların örtüklərində müxtəlif növdə makroçatlar 

və qabarıqlar aşkar edilmişdir. 

M.İ.Skvorsov., M.İ. Zaretskoy., S.P. Kurılyevin apardığı tədqiqatlarına əsasən 

borunun daxilinə örtük çəkən qurğunun idarəetmə sistemi qurulmuşdur. Müəlliflər 

borunun daxilində maye silisium hərəkətini tədqiq etmişlər [59, s.202-205 , [60, s.35-

42].  

Sistemdə mayenin hidrostatik səviyyəsinə maye silisiumun hərəkətinə nəzarət 

edilmişdir. Qurğunun diaqnostik alqoritmini tərtib etməklə çəkilən örtüyün qalınlığının 

müəyyən temperaturda Ki,T -mayenin sürətinə görə təyin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

 

𝐾𝑖.𝑇 =
𝐷𝑖.1−𝐷𝑖.𝑀

𝑇1−𝑇𝑀
                                                  (1.2.1) 

 

Burada Di,1-i konkret sürətində minimal temperaturda örtüyün qalınlığı; Di,M-i 

konkret sürətdə örtüyün maksimal qalınlığı; T1-texnoloji rejimdə minimal temperaturu, 

TM-texnoloji rejimin maksimal temperaturudur; 
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Qeyd olunan sürətdə temperaturun dəyişməsi ilə texnoloji rejimində  örtüyün real 

qalınlığı onun ideal qalınlığı arasındakı fərq aşağıdakı kimi təyin olunur. 

 

∆𝐷𝑇=𝐷𝑖,𝑝 − 𝐷𝑖.𝑗=𝐾𝑖.𝑇(𝑇𝑝 − 𝑇𝑗)                                           (1.2.2) 

 

Burada Vi,j sürətində Tp - real temperaturu; ∆𝐷𝑇 – temperatur dəyişməsi zamanı 

qalınlığın fərqidir 

Müəliflər tərəfindən temperaturu tənzimləmək üçün qalınlığın sürətdən asılı 

olaraq dəyişməsinə baxılmışdır [104, s.168-172, [106, s.498-502  , [115, s.80-83]. 

 

                                 𝐾𝑉.𝐽 =
𝐷𝑖.𝑗−𝐷𝑁.𝑗

𝑉1.𝑗−𝑉𝑁,𝑗
                                                        (1.2.3) 

Burada D1,j-j konkret temperatur və minimal sürətdə örtüyün qalınlığıdır. Di,n-

maksimal sürətdə örtüyün qalınlığı; V1,j-texnoloji rejimin minimal sürəti, VN,j- 

texnoloji rejimin  maksimal sürətidir. 

Qrafik.1.2.1-də tənzimləmə prosesinin nəticəsi göstərilmişdir [64]. Qrafikdən 

göründüyü kimi, bərabər qalınlıqlı örtük almaq üçün qurğunun sürətini temperatura 

uyğun dəyişdirirlər. Bu tədqiqatlar yalnız aşağı temperaturda, yəni ətraf mühitin 

dəyişmə temperaturunda aparılması çatışmazlığı özündə əks etdirir. Temperaturun 

nominal qiymətində Ti.j=Tp=180C 𝑉0
′=𝑉0=0.3 m/san. Temperaturun dəyişməsi ilə 

qurğunun müəyyən olunmuş Tp=200C, V=0.39 m/san qiyməti, Tp=170C,   𝑉0
′ =0.27 

m/san avtomatik olaraq dəyişir. Beləliklə, temperaturun dəyişməsi ilə çəkilən örtüyün 

qalınlığı da dəyişir. Bu tədqiqatlar yalnız aşağı temperatur rejimində maye silisium 

örtüyün alınması üçün aparılmışdır ki, yüksək temperatur rejimində tətbiq 

edilməmişdir.  
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Qrafik.1.2.1. Örtüyün qalınlığını tənzimləmə prosesində maye silisium 

hərəkətinin  zamandan asılılığı. 
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1.3. Yüksək temperaturlarda boru örtüyünün soyudulması prosesinin                    

idarəetmə sistemi 

Hansı növ mühafizə örtüyünün çəkilməsi məsələsinin həlli mühitin 

aqressivliyindən və daha çox temperaturdan asılıdır. Neft laylarında temperaturun 45-

100oC intervalında dəyişdiyini nəzərə alaraq, qeyd etmək lazımdır ki, nasos-

kompressor boruları ağır şəraitdə işləyir. Təcrübə göstərir ki, ağır istismar şəraitində 

silisium-emal örtük lak-boya örtüyündən daha yaxşı mühafizə göstəriciləri nümayiş 

etdirir [21, s.157-159 ], [23, s.27-29], [29, s.122-125]. 

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.   

Nəzərə almaq lazımdır ki, silisium örtüklü boruların səthinin keyfiyyətinə  lak-

boya örtüyündən daha sərt tələblər qoyur. Belə ki, səthin təmizlik dərəcəsi standartına 

uyğun olmalı, borunun səthində yağ ləkələri, pas, toz olmamalıdır. Bu zaman borunun 

səthinin nahamarlığı müəyyən diapazonda olmalı, yəni tam hamar olmamalıdır, əks 

təqdirdə emal sürüşəcək və örtükdə qüsur yaranacaqdır.    

Avtomatik tənzimləmə və idarəetmə sistemi ilə texnoloji prosesdən, yəni sobadan 

600–800C 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.  

V.A.Jornik və Y.A.Prokopenkonun apardıqları nəzəri və eksperimental 

tədqiqatlar göstərir ki, silisium örtüklü polad boruların soyudulması zamanı  hər boru 

üçün termiki dayanıqlıq keyfiyyətli örtüyün  alınmasında əsas məsələdir 24, s.47-49], 

25, s.154-167 . 
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Bu zaman termiki dayanıqlığın dəyişmə xarakteristikası nəzəri və eksperimental 

yollarla təyin edilir. L.L.Kulyasmina, A.İ.Jornik nəzəri tədqiqatlarla silisium örtüklü 

borularda soyutma zamanı mikroçatların yaranmasına səbəb olan qalıq gərginliyin 

təyini üçün aşağıdakı ifadəni almışlar. 
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                                          (1.3.1) 

 

Burada    – örtükdə alınmış qalıq gərginliyi; 

  t
 – ox boyu örtüyün  soyudulması zamanı yaranan termiki gərginlik; 

 𝑎1, 𝐸1, 𝜇1- örtüyün xətti genişlənmə əmsalı, elastiklik modulu və Puasson  

əmsalı; 

  A  – örtüyün yüksək temperaturda fiziki-mexaniki xasssələrinin dəyişməsini 

 nəzərə alan gərginlikdir. 

(1.6) ifadəsində müəlliflər Furye meyarını, yəni zamana görə soyutma rejimi nəzərə 

almadan, tədqiqat aparmışlar. Soyutma zamanı bu meyarın nəzərə alınması vacibdir. 

Buna görə praktiki olaraq texnoloji prosesdə soyutma rejiminin zaman müddəti əsas 

parametrlərdən biri hesab edilir. 

Eksperimental tədqiqatlarda çox istifadə edilən örtük boyu yaranan temperatur 

gərginliyinin soyutma rejimindən asılılığını təyin etmək daha məqsədəuyğundur. 

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.1.3.2-də təqdim edilmişdir 15, s.100-108, 26,s.215-219. 

 

σ=-0.0008t2 + 1.4524t - 681.75 
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Göründüyü kimi, bu asılılıq parabolik tənliklə ifadə olunan riyazi modellə təsvir 

oluna bilər. Orta kvadratik meyletmə vahidə bərabərdir və identifikasiya nəticəsində 

alınmış əyrinin eksperiment nəticələrindən cüzi fərqləndiyini göstərir.   

 

 

 

Qrafik.1.3.2. Soyuma zamanı örtüyün gərginliyinin temperaturdan asılılığı. 

 

Həmin modeldən istifadə edərək, mikroçatların azaldılması və aradan qaldırılması 

məqsədilə zəmin yaradılması üçün temperatur rejiminin avtomatik tənzimlənməsini 

təmin etməklə gərginliyin azaldılmasına nail olmaq mümkündür. Bu qrafikdə soyutma 

zamanı yaranan gərginliklərin örtüyün qalınlığından asılılığının nəzəri və 

eksperimental tədqiqatları aparılmışdır. Ona görə də alınan nəticələrdə xətaların baş 

verməsi, normadan çox yəni 8-10% olması labüddür. Bu çatışmazlıq nəzərə almaqla 

tədqiqatın dəqiqliyi mütləq olmaqla alınan nəticələr öz dürüstlüyünü göstərə bilər. 

Sonrakı tədqiqatlarda bunların nəzərə alınması məqsədəuyğundur. Bu müəlliflərin 

eksperimental tədqiqatlarında soyutma prosesləri həm daxili, həm də xarici soyuducu 

elementlərlə aparılmışdır. Bu halda müəyyən nöqsanlar, o cümlədən  

mikroçatların yaranması nəzərdə tutulmamışdır.  

y = -0,0008x2 + 1,4524x - 681,75
R² = 0,9977
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metal səthinin soyutma prosesi örtüyün qatlarına qeyri-bərabər təsir etdiyində, 

makroçatların yaranması ehtimalı mövcuddur. Bu tədqiqatlarda örtüyün səthlərində 

 Sadaladığımız nöqsanları nəzərə alaraq, demək olar ki, xüsusi hazırlanmış 

soyuducu elementlərdə örtüyün səthlərini tələb olunan rejimlə soyutmaqla dəqiq 

nəticələr əldə etmək olar. Lakin həmin müəlliflər yalnız örtüyün borunun daxili 

səthlərində yaranan çatları qeydiyyatını apararaq, onların həndəsi və fiziki 

parametrlərini təyin etməmişlər [46, s.22-31], [48, s.364-368]. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, örtüklü boruların soyutma rejiminin nəzəri və 

eksperimental tədqiqatları aparılmışdır, soyutmanın temperatur rejimlərinin avtomatik 

tənzimlənməsinə baxılmamışdır.  

 Bu müəlliflərdən fərqli olaraq M.D. Klimonskiy və A.A. Larin müəllifləri  

avtomatik tənzimlənməyə qismən baxaraq müəyyən tədqiqatlar aparmışlar 32, s.3-8, 

33, s.76-79, 45, s.189-202,[119,120]. 

Burada əsasən temperaturun dəqiqliyinə, soyutma və qızma sürətinə baxılaraq, 

soyutmanın zaman müddətinə baxılmamışdır. Müəlliflər proqramlaşdırlmış 

kontrollerlə LPC1343FBD48 bazası əsasında idarəetmə sisteminin struktrunu işləyib 

hazırlamışlar. Şəkil.1.3.1.-də soyutmada temperatur rejiminin avtomatik idarəetmə 

sisteminin sxemi göstərlmişdir. Bu sistemdə operator giriş parametrlərini sistəmə daxil 

edib və sistemin vəziyyətinə nəzarət edə bilər, USB ilə metalın termiki emalı zamanı 

idarəetmə proqramının ötürülməsi və qəbulu mümkündür. İdarəetmə kontrolleri 

verilən parametrlərə əsasən, cərəyan  və temperaturun qiymətini idarə etmək üçün PİD 

tənzimləyicisinin sazlama parametrlərini müəyyən edir. RAÇ cərəyan vericisi və 

termocüt, fazanın idarəolunma modulundan gələn informasiyanı çevirir və simistorun 

açılması üçün siqnal göndərir. Bununla borunun qızması üçün ayrılan istiliyin və 

cərəyanın miqdarını idarə edir. 

Örtüyün soyuması kompressorun elektromaqnit klapanlarının açılıb bağlanması 

ilə yerinə yetirilir. Həddindən çox soyuma hallarında isə yenidən qızma ilə 

kompensasiya olunur. Nəticədə poladın termiki emal rejimi yerinə yetirilir. 
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Şəkil.1.3.1. Temperatur dəyişməsinin avtomatik idarəetmə sisteminin sxemi. 
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Avtomatik tənzimləmədə soyutma rejimində boru örtüyünə silindrik formada 

baxaraq temperatur sahəsinin dəyişmə tənliyindən istifadə edilmişdir [41, s.364-369], 

[83, s.33-35], [106, s.496-499]: 

 

𝑐𝜌
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑑𝑖𝑣(𝑘𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇) + 𝑄                                         (1.3.2) 

 

Burada c, ρ – örtüyün istilik tutumu və sıxlığı; 

T – temperatur sahəsi;
   

a – istilikkeçirmə və temperatur keçirmə əmsalı; 

r
 
– örtüyün daxili radiusu; 

Q – istilik mənbəyinin gücü; 

k – poladın istilikkeçirmə əmsalı; 

          q- örtüyün materialının sıxlığıdır. 

(1.5) ifadəsindən istifadə edilməsi ilə borunun istənilən nöqtəsindəki örtük qatında 

yaranan çatları təyin etmək mümkün deyildir. Ona görə də örtüyün hər bir nöqtəsində 

temperatur dəyişməsini (1.6) ifadəsi ilə təyin etmək olar.  

Bu müəlliflərin tədqiqatlarında idarəetmə sisteminin əsasını təşkil edən struktur 

sxem də tərtib edilmişdir. Həmin struktur sxemdə yenə də soyutma prosesinin agenti 

və soyutma rejimində zaman müddəti nəzərə alınmamışdır. Bütün qaydalara riayət 

edilərək düzgün nəticələr alınsa da, burada qüsurların təyini üçün parametrlərə 

baxılmamışdır.  

 Bu yaranan çatları nəzərə alaraq, müəlliflər tərəfindən işlənmiş avtomatik 

tənzimləmədə örtüklü boruların soyutma rejimini müəyyən etmək lazımdır. Belə ki, 

müəlliflərin nəzəri və eksperimental tədqiqatları ilə yanaşı, avtomatik tənzimləmə 

prosesi də əsas götürülərək nəzərə alınmayan parametrləri daxil etməklə yeni bir 

avtomatik idarəetmə sistemi hazırlamaq məqsədə uyğundur. Həmçinin silisium örtüklü 

boruların istismar şəraitini və texnoloji prosesin ardıcıllığını nəzərə almaq lazımdır. 
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 Beləliklə, icmalın tərkibinə daxil olan qüsurları qeyd edib, aradan qaldırmaqla 

neft-mədən və neft-kimya avadanlıqların borularının daxilinə çəkilmiş örtüyün 

keyfiyyətini artırmaq mümkündür. 

 

        1.4. Örtükdə yaranan qüsurların və mikroçatların diaqnostikası 

 

Təcrübə göstərir ki, boruların istismarı zamanı onların uzunömürlüyü, vaxtında 

aşkar olunan korroziya defektlərindən, örtüklərdə yaranan mikro və makro çatlardan 

asılıdır. Düzgün diaqnostika aparılmaması və yaranan çatların qarşısının alınmaması 

borunun həmin hissəsinin tez sıradan çıxmasına və qəzanın baş verməsinə gətirib 

çıxardır. 

Neft və qaz boru kəmərlərinin istismar müddəti çəkilən örtüyün materialının 

keyfiyyətindən, həmçinin örtük çəkilmə prosesinin düzgün və dəqiq aparılmasından 

asılıdır. Bu səbəbdən daxilinə mühafizə örtüyü çəkilmiş boruları istismar üçün 

hazırlayan zaman texnoloji proseslərin aparılmasına ciddi nəzarət ediləmilidir. İstismar 

zamanı örtüklü borular tez-tez diaqnostika olunmalıdır. Diaqnostika üsulunun 

seçilməsi, borunun daxilinə çəkilmiş örtüyün materialından asılıdır. 

Müasir sənaye texnolgiyasında boruları korroziya və ətraf mühitin təsirindən 

qorumaq üçün müxtəlif növ örtüklər çəkilir. Texniki tələbatlardan asılı olaraq boru 

daxilinə çəkilmiş örtüklər aşağıdakı növlərdə ola bilər. 

1. Epoksid örtüklər 

2. Boya və lak əsaslı örtüklər 

3. Silisium emal örtükləri 

4. Toz halında olan xüsusi anitkorroziyalı boyalar 

Tipindən asılı olmayaraq örtüklər üçün aşağıdakı tələblər qoyulur. 

1. Örtüyün borunun materialına yaxşı adgeziya olunması 

2. Temperatur dəyişkənliyinə qarşı dözümlü olması 

3. Mexaniki təsirə qarşı davamlı olması 

4. Qoruyucu xususiyyətini uzun müddət saxlaması 
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5. Kimyəvi və korroziyaya səbəb olan aqressiv mühitə qarşı davamlı olması 

6. Təzyiqə qarşı möhkəmliyini saxlamaq 

 Dövlət standartına ГОСТ Р 53384, ГОСТ Р 51161, ГОСТ 52268 [11], [12, s.115-126] 

uyğun olaraq magistral boru xətlərininin istismarı zamanı keyfiyyətə nəzarət etmək 

lazımdır. Bu proses 50 mkm-dən 40 mm -ə qədər qalınlıqlı boru daxili örtüyüklərdə 

defektlərin aşkar olunmasına imkan verir. Diaqnostika zamanı elektoqığılcımlı 

defektoskopdan istifadə edilir ki, o da çat olan hissələrdə sızma cərəyanın keçməsinə 

əsaslanır. Elektroqığılcımlı defektoskopda tədbiq olunan sınaq gərginliyinin qiyməti 

örtüyün qalınlığından asılı olaraq ən nazik örtüklərsə 12 000 V, güclənmiş 24000 V, 

maksimum 36 000 V –dur [50, s. 452-463].  

Boru daxili örtüklərdə texniki diaqnostika üsulunun bir neçə metodu var. 

 I qrup-Ancaq örtükdə mikro-makro çatın olub-olmaması haqqında məlumat  

verilməsi  

 II qrup–Təxmini müəyyən olunmuş yerdə diaqnostika aparmaqla makroçatın 

olması haqqında məlumat almaq 

 III qrup -müxtəlif tipli nasazlıqların aşkar olunması üçün istifadə olunur. (çat, 

bir neçə parametrə görə korroziyanın olması) 

 IV qrup- Normativlərə əsasən çatın olçüsünün və formasının normadan nə 

qədər fərqləndiyini müəyyən etmək.  

 V qrup-mikro və makro çatın üç koordinata əsasən həndəsi parametrlərini və 

yerini müəyyən etmək. 

 Boru daxili örtüklərdə diaqnostika prosesi bir neçə mərhələdə aparılır. 

1. Hazırlıq mərhələsi –obyekti nəzarətdən keçirmək və hansı hissəsinin 

diaqnostika olunmasını müəyyən etmək 

2. Borunun daxilinin çirklənmədən təmizlənməsi 

3. Seçilmiş diaqnostika üsulunun tədbiqi 

4. Diaqnostika zamanı makro çatların diaqnostikası 

5. Alınmış nəticələrin analizi 
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Diaqnostikanın nəticəsi faktini verilənlərlə müqayisə olunur. Nasazlıqlar aşkar 

olunan boruların təmir üsulu verilənlərin emalına əsaslanaraq seçilir.  

Borudaxili örtüklərin digər diaqnostika metodundan fərqli olaraq bir neçə 

üstünlükləri var. 

1. Yüksək məhsuldarlıq 

2. Böyük dəqiqlik (xüsusi ilə makroçatların yerinin aşkar olunması  və qalan 

resursların sonraki istismar vəziyyətinin proqnozlşadırılması) 

3. İstismar zamanı diaqnostika xərclərinin azalması 

4. Aşkar olunmuş makroçatların müəyyən zaman intervalında alınmış verilən-lərə 

əsasən sonrakı mərhələlərinin praqnozlaşdırılması. 

5. Nasazlıq aşkar olunan hissədə təmir metodunun seçilməsi 

Müəlliflər E.S.Vasin., İ.İ.Velijulin [16, s.19-24], [17, s.17-21] tərəfindən 

magistral qaz boru kəmərlərinin daxili səthlərində yaranan qüsurların və çatların 

diaqnostikasının səmərəliyini və dəqiqliyinin artırılması məsələsinə baxılmışdır. 

“Орэнергогаз” birliyində boruların daxilində baş verən qüsurların və çatların 

diaqnostikasının statistik analizi aparılmışdır. Müxtəlif şirkətlərdən diaqnostika 

zamanı alınan informasiyaların nəticəsində çatların yaranma səbəbləri təhlil 

olunmuşdur. Belə ki, çatların dərinliyi borunun divarının qalınlığının 15%-ni təşkil 

etdiyi hallarda qüsurlu borular kimi qəbul edilib, əsaslı təmirə göndərilməsi 

məqsədəuyğun hesab edilir. Örtüklü borularda qüsurların tam azalması üçün aşağıdakı 

şərtlərə riayət olunmalıdır. 

1. Boru daxilində qüsurların və çatların azalması üçün avtomatlaşdırma 

texnologiyasının işlənməsi; 

2. Normativ sənədlərə riayət edilməməsi və tələblərin tam yerinə yetirilməməsi, 

çatların sayının artmasına gətirib çıxardır; 

3. Qüsurların və çatların baş verməməsinin metodik interpretasiya və onun 

proqramının olmaması və tətbiq edilməməsi; 

4. Çatların yaranmamasının statistik-eksperimental təhlilinin və onun lazımı 

hesabatlarının olmaması boru daxili səthinin sıradan çıxması; 
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Aşağıdakı cədvəl 1.4.1-də 2017-2021-ci illərdə birliklər və şirkətlərdə yaranan 

qüsurların və çatların sayının miqdarı göstərilmişdir. 

Çatların borunun daxilinə nüfuz etmə dərinliyi Şəkil 1.4.1 göstərilmişdir. Burada 

çatların dərinlik boyunca paylanması göstərilmişdi ki, onların 94.6%-inin dərinliyi 

borunun divarının qalınlığının 15% qədərini, lakin 146 çatın (5.4%) dərinliyinin isə  

borunun divarının 15%-dən çoxunu təşkil etdiyi qeydə alınmışdır. Həmçinin 67 

təhlükəli defektlər 20% dərinlikdə olduğu müəyyən olunmuşdur.  

Boru daxilində çatların diaqnostik təhlilinin mərhələləri Şəkil.1.4.2-də qeyd 

olunmuşdur. Diaqnostikanın mərhələlərinin birincisi, Boru daxili silisium örtüklərində 

çatların diaqnostikasının nəticələrinin dürüstlüyü defektoskop cihazı ilə aparılan 

ölçmələrin dəqiqliyindən asılıdır. Yekun nəticə alınan verilənlərin analitik emalı və 

verilənlərin interpretsiyasından, defektlərin vaxtında aşkar olunmasından və onların 

təmir müddətindən asılıdır.   

Bütün bunları nəzərə alaraq dünyada yalnız MDB-ölkələrində və Şotlandiyada 

maye silisium üsulu ilə boru kəmərlərinə örtük çəkilir. Başqa ölkələrdə ovuntulu 

silisium tozların borunun daxilinə püskürdülməsi ilə örtük alınır. Bu texnoloji prosesdə 

həndəsi xammal fittin (şlikerin) olmasına görə püskürmə ilə örtük çəkirlər ki, bu o 

qədər də iqtisadi səmərəli olmur. 

Cədvəl 1.4.1.  

Boru daxilində çatların miqdarı 

Diaqnostikanın 

aparıldığı il 

Hesabatda aşkar 

olunmayan çatlar və 

qüsurlar sayı 

Hesabatda aşkar 

olunan çatlar və 

qüsurlar sayı 

Çatların yaranma 

ehtimalı 

2018 928 281 6 

2019 1792 11 26 

2020 2698 1245 277 

2021 136 66 25 

Cəmi 5554 (74,14 %) 1603 (21,40 %) 334 (4,46 %) 
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Şəkil 1.4.1. Çatların boru daxilinə nüfuz etmə dərinliyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1.4.2. Diaqnostik təhlilin mərhələləri.  

Çatların və qüsurların boru daxili 

diaqnostikası 

Diaqnostik informasiyanın interpretasiyası 

İstismar müd-

dətində və 

böyük təzyiq-

də qüsurların 

və çatların 

təyini 

Müasir 

hesabatların 

və sınaqların 

aparılması və 

qeydiyyatı 

Qüsurların və 

çatların 

yerləşmə 

koordinat-

larının təyini 

Əsaslı təmirin və seçimin 

planlaşdırılmasının təşkili 

Təmir İnformasiya analitik sistemləri 

Periodik olaraq qüsurların və 

çatların boru daxilində 

yoxlanılması 
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1.5. Defektoskop qurğuları ilə örtükdə yaranan qüsurların təyini və təhlili 

 

 Boruların daxili səthlərində silisium örtüyün alınma texnologiyasında, səthlərdə 

əmələ gələn çatların yaranma səbəbləri aradan qaldırılmalı və texnoloji rejimin 

avtomatik tənzimlənməsindən sonra örtüyün səthi tələb olunan keyfiyyətə cavab 

verməlidir. 

Boru örtüklərində makro və mikroçat qatlarının təyin edilməsi əsasən müasir 

defektoskop ilə yerinə yetirilir. Boruların örtüyünün keyfiyyətini xüsusi tərtibatlı 

akustik, elektrik və optik metodlu defektoskoplar ilə təyin edirlər 6,18,39,74. 

Defektoskop vasitəsi ilə istismar zamanı örtüklərin hamarlığını, qalınlığını, 

deformasiyaların paylanmasını və çatları təyin etmək olur. Müasir tipli 

defektoskoplarda qüsurların həndəsi parametrləri, yerləşdiyi koordinatlar təyin edilir. 

Defektoskop qurğularında ultrasəs, maqnit-ovuntulu, elektroqığılcımlı, rentgen şüası 

ilə və s. diaqnostika üsullarından istifadə edilir 78, s.965-975, 93, s.551-556, 99, 

s.189-205. Bu defektoskoplar təyinatından asılı olaraq müxtəlif sahələrdə tətbiq edilir. 

Mövzunun aktuallığı onunla izah olunur ki, müasir dövrdə bir çox boru kəmərləri 

istehsal və istismar zamanı sıradan çıxaraq böyük iqtisadi itgilərlə nəticələnir. Belə 

hallarda defektləri vaxtından əvvəl aşkar etmək, qoyulan məsələnin optimal və 

maksimal həlli üçün uyğun diaqnostika üsulu seçmək məqsədəuyğundur. Defektoskop 

seçmək üçün aşağıdakı kriteriyaları nəzərə almaq lazımdır [14, s.29-34], [34, s.356-

359] ,[77, s.218-220].[119,120]. 

1. Çatın yerləşmə koordinatlarını və parametrlərinin dəqiq təyin edilməsi. 

2. Diaqnostikanın sürəti. Bir qayda olaraq diaqnostika prosesi nə qədər 

sürətlidirsə, defektin aşkar olunma dəqiqliyi bir o qədər aşağı olur.  

3. Cihazın bərkidilmə üsulu 

4. Cihazın xarici təsirlərdən qorunma dərəcəsi. Xarici təsirlərə rütubət, təzyiq, 

çöküntülər və s aiddir. 

5. Temperatur rejimi. Diaqnostikanı kritik temperatur rejimində apardıqda 

defektoskop sıradan çıxa bilər və ölçmənin nəticəsi dəqiq alınmaz. 



 

 

32 

 

Ultrasəs defektoskopunun exo metodu ilə ölçmə prosesi, defektoskopdan 

impulsun örtüyə göndərilməsi və qəbul olunan siqnalın müəyyən müddət gecikməsinə 

əsasən təyin olunur. Ultrasəsli defektoskoplarla şüanın müəyyən bucaqla səthə düşüb, 

qayıtması ilə çatların parametrləri təyin edilir. Bu metod səthi və dərin nasazlıqları 

aşkar etməyə imkan verir. Hal-hazırda bu diaqnostika metodu geniş yayılmışdır. Lakin 

bu metodun özünə məxsus çatışmazlıqları var. Belə ki, aparatın etibrlılığı ortadır. Bu 

növ diaqnostika üsulu çox baha başa gəlir və ölçmə prosesinin müddəti çoxdur. 

Silisium örtüyü amorf xassəli olduğundan, bucaqların meylliyini dəqiq təyin etmək 

olmur. Çatların təsirindən və müxtəlifliyindən asılı olaraq ultrasəs defektoskopu ilə 

dəqiq ölçmələr aparmaq mümkün olmur.  

Maqnit ovuntulu defektoskop tozun diaqnostika olunan hissəyə səpilməsinə, çat 

olan hissələrdə tozun yapışmasına əsasən müəyyən olunur. Bu üsul effektiv və sürətli 

şəkildə makroçatları aşkar etməyə imkan verir və ucuz başa gəlir. Həmçinin aparatın 

etibarlılığı yüksəkdir. 

Bu diaqnostika metodunun aşağıdakı çatışmazlıqları var: 

1. Böyük ölçülü borularda diaqnostikanın çətinliyi.  

2. Borunun daha dərin hissələrində ölçmə aparmağın mürəkkəbliyi. 

Maqnit-ovuntulu defektoskopla yalnız elektrik keçiriciliyi olan örtük və 

materialların qüsurlarını təyin etmək olar. Silisium örtüyü dielektrik olduğundan bu 

defektoskoplarla diaqnostika üsulunda istifadə edilmir. 

 Boru örtüklərinin daxili səthlərindəki çatların təyin edilməsi üçün yuxarıda 

sadalanan metodlarla diaqnostik tədqiqatlar aparılması məqsədəuyğun hesab edilmir. 

 Konstruksiyaların səthlərində çatların təyini və ölçülməsi üçün burulğanlı 

cərəyanlı defektoskop da tətbiq edilir. Bu defektoskop yalnız elektrik keçiriciliyinə 

malik olan səthlərdə çatları təyin edə bilir (markası ГАЛС ВД-103). Onun çatışmayan 

cəhəti diaqnostikanı ancaq 2 mm dərinlikdə apara bilir. 

 

Cədvəl 1.5.1  
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Boru daxili örtüklü borularda idiaqnostikanın müqayisəli texniki 

xarakteristikaları 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müasir diaqnostika metodlarından kontaktsız maqnitometrik metodu 

(profilometr) qeyd etmək olar. Onun iş prinsipi xarici maqnit sahəsinin təsirindən 

materialın elektrik müqavimətinin dəyişməsinə əsaslanır. Profilometr borunun 

daxilində onun divarına toxunmadan 10-15 radius məsafəsində diaqnostika aparmaq 

imkanına malikdir. Hətta nəql olunan mayenin boşaldılmasına ehtiyac olmur. Lakin bu 

metodun çatışmayan cəhəti ətraf mühitdəki səsin ölçmənin dəqiqliyinə təsir etməsidir. 

Bu səbəbdən şəhər infrastrukturundan kənarda tətbiq oluna bilər. Həmçinin 

borunun daxilindəki təzyiq 10 Mpa olmalıdır. Bu metodun müqayisəli xarakteristikası 

cədvəl 1.5.1-də göstərilmişdir 

Hal-hazırda boruların daxili səthlərində həm oxboyu və həm də en kəsikləri 

boyunca qüsurlar elektroakustik ultrasəsli defektoskoplarla təyin edilir. Bu zaman 

qüsurlar ultrasəs şüalarının səthdən əks olunması ilə aşkar edilir və maksimal skanlaş- 

dırma bir istiqamətdə 750 m-dir. Diaqnostika olunan boru diametri isə 300-600 mm 

olmalıdır. Akustik rezonans metodunun çatışmayan cəhəti diaqnostika zamanı borunu 

 

Defektoskop cihazının əsas 

texniki xarakteristikaları 

Defektoskopları ölçmə metodu 

Elektromaqnitli-

akustik metodu 

Ultrasəs Akustik rezonans 

(skaner metodu) 

Skanlaşdırma sürəti m/saat 20 288 

Yoxlanılan örtüyün qalınlığı 8-29 mm 8-29 mm 

Sınaq boruların diametrləri 230-1430 mm 300-600 mm 

Döngələri keçmə imkanı  

mümkündür 

Ancaq düz istiqamətdə 

İşçi temperaturun diapazonu -5+40C -5+40C 

Cihazın çəkisi 90kq 60kq 

Çatların intervalı 8 mm 5mm 

Borunun uzunluğu 250km 250km 

Ölçmə xətası ±1 ±0.25 

Diaqnostikanın xüsusiyyəti Borunun daxilində 

mayenin boşalması 

Boru soyuq su ilə 

doldurulur 

Tətbiq sahəsi Neft və qaz İstilik sistemləri 
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su ilə doldurulmasıdır. Həmçinin silisium örtüklü boruların səthlərində qeyri-hamarlıq 

olduqda, oradakı çatların təyin edilməsinə əngəl törədir.  

Yeni model defektoskoplarla diaqnostika aparmaq üçün mütəxəssislər 

ixtisaslaşmalıdırlar. Deməli seçəciyimiz defektoskopla daha dəqiq ölçmə aparmalı və 

ölçmə xətası az olmalıdır. Xüsusi ilə diaqnostika olunan örtüklü borunun materialına 

uyğun defektoskop seçmək lazımdır. Çünki vaxtında aşkar olunan nasazlıqlar borunun 

üzunömürlüyünü artırır.  

Bütün göstərilən defektoskopların texniki xarakteristikalarından məlum olur ki, 

dielektrik silisium örtüklərin qüsurlarının, makro və mikroçatlarının təyin edilməsi 

istənilən nəticələri vermir. Bu cür örtüklü borularda daha dəqiq diaqnostika elektrik 

qığılcımlı defektoskoplardan istifadə edildikdə əldə edilir. Müasir mövcud “ДИСИ-1”, 

“Buckley”, “ISOTEST”, РНД-2-40, ДКM-3, ДОСТ və s. markalı defektoskopları 

boruların xarici və daxili səthlərində qeyri-metal örtüklərin səthlərindəki qüsurları 

müəyyən dəqiqliklə təyin edir 14, s.29-34, 21, s.154-159, 34, s.429-436, 63, 

s.125-130. 

 Bu defektoskopların hər birinin özünəməxsus müsbət və mənfi cəhətləri vardır. 

Belə ki, “ДИСИ-1”, “Buckley”, “ISOTEST” defektoskoplar örtüklərin makroçatları 

və qabarmaları əsasən 0,54,0 mm qalınlıqla 535 kV gərginliklərdə təyin edir. Amma 

onların mənfi cəhəti kiçik kələ-kötür səthlərdə qüsurları dəqiq təyin edə bilməməsidir 

39, s.415-428, 44, s.114-120, 74, s.321-325. 

 РНД-2-40, ДКM-3, ДОСТ və s. defektoskoplarda isə örtüyün qalınlığı 16 mkm-

dən 10 mm-ə qədər ölçmə aparmaqla gərginliyin 515 kV interval dəyişməsi  silisium 

örtüyündə mövcud çatları təyin etmək üçün əlverişli deyildir. Silisium örtüklər üçün 

yüksək gərginlik və hamarlıq tələb olunur. Müasir olan universal elektroqığılcımlı 

“COMPACT DC” sabit cərəyanla işləyən defektoskop 1530 kV intervalında 

gərginliklə işləyərək bir neçə millimetrə qədər dərinlikdə hamar metal örtüklərin 

qüsurlarını dəqiq təyin edə bilir. 

Hal-hazırda elektroqığılcımlı “Корона” seriyalı defektoskopları geniş tətbiq 

edilir. Bunlardan “Корона-2.1”, “Корона-2.2”, “Корона-1B” markalı 
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defektoskoplarla silisium örtüyün səthindəki qüsurları təyin etmək olar. “Корона-1B” 

cihazının gərginlikləri 215 kV intervalında 3 mm qədər qüsurları təyin edir. Eyni 

zamanda “Корона-2.1”, “Корона-2.2” defektoskopları qalınlığı 10 mm-ə qədər  ölçmə 

aparmaqla 20 kV-ə qədər gərginliklə avtomatik tənzimləmə ilə qüsurları təyin edə bilir. 

“Корона” tipli defektoskopları ASTMG62-A standartına uyğun tələblərə cavab verir. 

Bu tipli defektoskopların elektrodları dairəvi, spiral və müstəvi həlqələr şəklində 

boruların diametrlərinə uyğun seçilərək tərtib olunur, elektrodların yerdəyişmə 

sürətləri 0,2–0,4 m/san intervalında dəyişilə bilər. Həmin defektoskoplar 20+40C  

temperaturda, nisbi nəmlik 95%-ə qədər olduqda da istifadə edilə bilər. 

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

markalı elektroqığılcımlı defektoskopun meteoroloji və texniki xarakteristikaları 

silisium örtüklü boruların daxili səthlərində qüsurların təyin edilməsi üçün daha 

əlverişli hesab edilir. Bu defektoskopun sınaq gərginliyi 235 kV intervalda, örtüyün 

qalınlığı 10 mm-ə qədər olduqda qüsurları kiçik xətalarla təyin edə bilir. Bu zaman  

ölçmə qısa zaman ərzində yerinə yetirilir. İstismar müddəti 5–8 ildir. Elektrodun 

yerdəyişmə sürəti 0,5 m/s-ə qədər dəyişdirilir. Bu defektoskopun müsbət cəhəti 

müxtəlif tipli, yəni diskli, yaylı, müstəvi, həlqəvari formalı elektrodların tətbiq 

edilməsi ilə ölçmələr aparmaq imkanıdır.  

Cədvəl 1.5.2-də müxtəlif ölkələrin istehsal etdikləri elektroqığılcım 

defektoskopların texniki xarakteristikası göstərilmişdir. Lakin texniki 

xarakteristikasına görə boruların daxilində silisium örtüyün makro və mikroçatlarını 

“Корона-C” defektoskopu prototip götürərək müəyyən dəyişiklərlə, onu 

təkmilləşdirib, yeni bir elektroqığılcımlı defektoskopu tətbiq etmək məqsədəuyğundur 

[2, s.65-68], [55, s.806-814], [56 s.124].  

1.6. Əsas  nəticələr və məsələnin qoyuluşu 

 Neft-mədən və neft-kimya sənayesində istifadə edilən borularının daxili 

səthlərinə müxtəlif növlü örtüklərin çəkilməsi mühüm problemlərdən biridir. Belə ki, 
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kimyəvi-aktiv və ağır şəraitdə işləyən bu boruların daxili səthlərində müxtəlif 

qüsurların meydana gəlməsi və qısa müddətdə sıradan çıxma halları müşahidə edilir. 

Ona görə də bu boruların daxilinə metal və qeyri-metal örtüklər çəkməklə bir qədər 

qüsurları azaltmaq mümkün olmuşdur 1, s.57-60, 51, s.3-10, 69, s.191-196. 

Bunlara baxmayaraq, boruların metal səthləri qüsurlar, korroziya, kimyəvi 

elementlərin və mexaniki təsirlərin nəticəsində  sıradan çıxırlar. Qeyri-metal örtüklərdə 

isə keyfiyyətsiz səthlərin alınması texnoloji prosesdə özünü göstərir. İstismar 

şəraitində qüsurların kiçik mexaniki və kimyəvi təsirdən meydana gəlməsi aşkar olunur 

35, s.184-188, 68, s.572-606,73, s.158-196.  

Qeyri-metal üzvi örtüklərdə əsasən keramiki və silisium birləşməli örtüklər 

sənayedə geniş tətbiq olunur. Lakin buna baxmayaraq, örtüyün boruların daxili 

səthlərinə çəkilməsi texnologiyasında bir çox qüsurlar mövcuddur. Bu örtüklərin 

çəkilməsi üçün MDB və xarici ölkələrdə müxtəlif tipli qurğular işlənib tətbiq 

edilməkdədir.  Mövcud qurğuların ən əsas nöqsanları qurğunun hissələrinin hazırlan- 

masının aşağı səviyyədə olması, materialın keyfiyyətinin aşağı olması və ən nəhayət 

texnoloji prosesinin düzgün aparılmaması və avtomatik idarəetmə sisteminin 

alqoritminin yüksək səviyyədə olmaması hesab edilir. 

Qeyd edilən qüsurlar bir çox xarici ölkələrin istehsalı olan qurğularda aradan 

götürülsə də, mikroçatların yaranması nəzərə almır. Nəticədə mikro qüsurlar tədricən 

böyüyərək makro qüsurlara çevrilir və boruların sıradan çıxmasına səbəb olur.  

Mövcud qurğuların mənfi cəhətləri əsasən makro və mikro qüsurların 

diaqnostikasının yüksək səviyyədə olmaması və onlara müvafiq hesabatların 

aparılmamasıdır. Ən əsası isə silisium örtüklər kövrək olduğundan onların səthlərində 

makroçatlardan başqa mikroçatlar yaranır ki, bunlar da tədricən müəyyən fəsadlara 

gətirib çıxarır. 



 

 

Cədvəl 1.5.2  

Müxtəlif şirkətlərin istehsal etdikləri elektroqığılcım defektoskoplarının texniki xarakteristikaları 

 

 

Cihaz 

 

İstehsalçı 

 

Ölkə 

 

U, kV 

 

f, hs 

 

d, kV 

 

∆, % 

 

t, 

saat 

 

T, ℃ 

 

Ölçmə 

qabariti 

Çat-

ların 

təyinin 

inter-

valı 

 

m, 

kq 

Korona1 Konstanta Rusiya 0.7-35 600 

(0.7-2kV) 

50(2-4kV) 

0.1 5% 20 -40+50 240x149x52 3 mm 2 

Elcometer 266 Elcometer Britaniya 0.5-30 - 0.1 5% 40 0+50 520x370x125 5 mm 1.2 

Elcometer 280 Elcometer Britaniya 0.5-35 30 0.01-0.1 5% 30 0+50 603x219x193 8 mm 3 

İnspect 8.0 İsotest Almaniya 0.5-8 50 0.5 n.d 9 n.d 220x256x88 4 mm 3.9 

Compact P PCWI Avstraliya 20 50 0.1 n.d n.d n.d 260x160x70 5 mm 2.2 

PHD pro Buckley Briyaniya 0.5-6 - 0.01-0.1 1% 16 0+40 160x60x200 4 mm 1.6 

AP/W Tinker& 

Razor 

ABŞ 0.8-35 50 0.1 5% n.d -10+50 171x216x203 4 mm 3.62 

 

 

 

3
8
 



 

 

38 

 

Hal-hazırda makroçatların təyin edilməsi üçün müəyyən və kifayət səviyyədə 

qurğular, cihazlar və tərtibatlar işlənib tətbiq edilir. Lakin mikroçatların yaranması 

səbəblərinin aşkar edilməsi mühüm məsələ kimi qalmaqla davam edir. 

 Beləliklə, silisium örtüklü boruların daxilində mikroçatların yaranması və onun 

aradan qaldırılması və eləcə də müasir idarəetmə sisteminin tətbiqi üçün aşağıdakı 

məsələlərin həlli qarşıya qoyulmuşdur: 

1. Borunun daxili örtüklərində mikroçatların yaranma səbəbləri və onların 

diaqnostikası; 

2. Örtük çəkən qurğunun texnoloji prosesininm avtomatik tənzimlənməsi və 

idarəetmə sisteminin işlənməsi; 

3. Yüksək temperaturda alınmış örtüklü borularının soyutma rejiminin nəzəri 

və eksperimental tədqiqi və onun avtomatik tənzimləmə sistemi və diaqnostikası; 

4. Alınmış örtüklü borunun daxilində silisium örtüyün səthlərində mikroçatların 

diaqnostikası üçün defektoskop qurğusunun təkmilləşdirilməsi; 

5. Bütün növ boruların daxili səthlərində mikroçatların aşkar edilməsi üçün 

alqoritmin və proqram təminatı tərtib olunması. 

6. Silisium örtüyünün borunun daxilinə yüksək keyfiyyətlə çəkilməsini təmin 

edilməklə onların istismara verilməsi, etibarlığın və uzunömürlülüyün artırılması. 

Beləliklə vaxtında aşkar olunan defektlər və mikro-makro çatların parametrləri 

zədələnmiş hissələrin bərpası və təmiri üçün uyğun texnologiyanın seçilməsi və 

borunun uzunömürlüyünün artırlması üçün vacibdir. 
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II FƏSİL. BORULARDA ÖRTÜYÜN ÇƏKİLMƏ PROSESİNİN 

AVTOMATLAŞDIRILMASI 

2.1. Borunun daxilinə silisium maye məhlulunun çəkilmə prosesini 

idarəetmə sistemi 

Silisium örtüklü borularını korroziyadan qorumaq və borunun uzunömürlüyünü 

artırmaq üçün istifadə edilir. Metal borunun daxilinə örtük çəkilməsi prosesi 2 

mərhələdən ibarətdir. Belə ki, birinci mərhələdə silisium maye işlənmiş qurğu 

vasitəsilə çəkilir. Texnoloji proses B.V.Skvorsovun tərtib etdiyi avtomatik tənzimləmə 

sistemi ilə aparılır. 

Çəkilən örtüyün qalınlığını tənzimləmək məqsədi ilə borunun şaquli vəziyyətində 

daxilinə tökülən maye şəklində silisiumun axma sürətinə nəzarət etməklə idarəetmə 

sistemi qurulmuşdur. Şəkil 2.1.1-də örtüyün çəkilmə sisteminin struktur sxemi 

göstərilmişdir. Emal örtüyün çəkilməsi üçün texnoloji prosesin riyazi 

modelləşdirilməsi və mayenin mexaniki hərəkətinin tənliyi qurulmuşdur 59, s.202-

205 , 60, s. 35-42,[119,120]. 

Sistem aşağıdakı ardıcıllıqla işləyir. Şəklindən göründüyü kimi boru 4 ventili 

vasitəsi ilə daxilinə çəkiləcək material ilə dolur. Daha sonra 5 dəstəyi ilə mayenin 

axması idarə olunur. Örtüyün qalınlığı və hamarlığı mayenin axma sürətindən asılıdır. 

Bu, borunun daxilinə şlikerlə örtüyün çəkilmə qurğusudur. Bu silisium örtük çəkilmiş 

borular 20-30℃-də bir müddət qurudularaq, yüksək temperatura qədər qızdırmaq üçün 

sobalı qurğuya daxil olur [28, s.24-27] , [29, s.111], [41, s.201-203] , [84, s.272-275].  

Örtüyün çəkilməsi prosesində kompyuter modelinin eksperimental qurğuya 

adekvat olması üçün qurğuya yeni bloklar əlavə edilmişdir. Bu da sistemin 

parametrlərini optimallaşdırmağa imkan verir.  

Qurğuda hamar səthli emal örtüyün alınması üçün əlavə vericilər qoşularaq 

silisium-emal materialının boru boyunca bərabər paylanması təmin olunmuş, bununla 
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Şəkil 2.1.1. 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. 
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yanaşı, qurğunun avtomatik idarə olunması üçün mikroprosessor tətbiq edilmişdir. 

Emal örtüklü boruların səthlərində temperaturu ölçmək üçün termovericilər əlavə 

edilmişdir. Qoşulmuş elementlərin vasitəsi ilə örtüyün səthlərində yaranan qüsurlar 

müəyyən qədər azalaraq minimum həddə çatdırılmışdır. Borunun daxilinə örtüyün 

çəkilməsi sisteminin funksional sxemi tərtib olunmuşdur. Qurğuya qoşulmuş bloklar 

bütün sistemin parametrlərinin eksperimentə yaxın nəticələr almaq imkanı verir. 

Şəkil 2.1.2-də idarəetmə sisteminin funksional sxemi göstərilmişdir. Burada 

informasiyanın emal və idarə olunması 1-bənddə göstərilmişdir. V0 operator tərəfindən 

təyin olunmuş mayenin hərəkət sürətidir. W1.3 bloku isə ölçülən sürətin qiymətidir. (1) 

blokunda etalonla cari sürətin fərqi təyin olunur və W1.1 siqnallar fəqrini emal edir. 

(PİD tənzimləyici ilə) W1.2- korreksiya blokudur və maksimum hamar örtüyün alınması 

üçün istifadə olunur və tənzimləyici bloka daxildir. Eyni zamanda 2-bəndi isə elektrik 

mühərikinin giriş siqnalı ilə x yerdəyişməsini tənzimləyir və onun ötürmə funksiyası 

aşağıdakı kimidir. 3-bəndi mühərrikin mexaniki hərəkətinə görə şlanq vasitəsi ilə 

mayenin hərəkətini tənzimləyir. 4-bəndi hər boru üçün mayenin hərəkətini W4 –

funksiyası ilə təyin edir.  Borudakı silisuim mayesinin səviyyəsi akustik verici ilə 

ölçülür və 5-bəndi ilə tənzimlənir. (2.1) ifadəsi sistemin optimal parametrlərini təyini 

üçün istifadə olunur [15, s.100-108], [59, s.202-205], [60, s.35-42]. 

 

𝑑𝑉

𝑑𝐻
=

𝑔(𝐶𝑎)2

V
−

𝑉[1−(𝐶𝑎)2]

𝐻
−

𝑘𝑔𝐻2(𝐶𝑎2)

𝑅𝑉
[

0.73𝐾э

𝑅
+

50𝑛𝑘

𝑉𝑅
]0.25                  (2.1.1) 

 

Burada g=9.8 m/san2 sərbəst düşmə təcili; 𝜂𝑘-kinematik özlülük; 𝐾Э-nahamarlıq 

ekvivalenti, C - itginin hərəkət əmsalı; R-borunun radiusu; k-maye axınından sonra 

şlikkerin hərəkətinin müqavimət əmsalıdır; a-siyirtmənin buraxılma əmsalı; V-

mayenin axma sürəti; H-borunun uzunluğudur; 

Bütün bunları nəzərə alaraq, qeyd etmək olar ki, sobaya daxil olan borunun 

səthinə örtüyün çəkilməsi prosesində yenə də nöqsanlar aşkar edilmişdir. Belə ki,  
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Şəkil 2.1.2.  Borunun daxilinə örtüyün çəkilməsinin  idarəetmə sisteminin 

funksional sxemi. 
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idarəetmə sistemi və onun avtomatik tənzimlənməsi, borunun səthinin sobada eyni 

temperatur ilə qızmasını təmin edə bilməmişdir. Ona görə də müxtəlif həndəsi ölçüləri 

olan borularda hamar səthli örtüyün alınması tam təmin edilməmişdir. Bundan başqa, 

sobadan çıxan örtüklü boruların soyutma rejimləri temperatur vericilərinə görə təyin 

olunmadan dəqiq nəticə alınmamışdır.  

 Təklif olunan modelə əsasən borunun uzunluğu boyunca örtüyün hamar 

çəkilməsinə nail olmaq mümkündür. Bu müasir qurğuların tələblərinə tam cavab 

vermir. Dəqiqlik cəhətdən demək olar ki, müasir bəndlərdən və elementdən istifadə 

edildiyi üçün xətalar tələb olunan normativdən cüzi fərqlənir.  

 

2.2. Sobalı qurğuda silisium örtüklərin çəkilməsi zamanı texnoloji rejim 

parametrlərinin təyini 

Əvvəldə qeyd edildiyi kimi neft-kimya və qaz boru kəmərlərində tətbiq olunan 

örtüklərin növündən asılı olmayaraq, onların yüksək keyfiyyəti təmin olunmalıdır. Hal-

hazırda geniş tətbiq edilən silisium-emal örtüklü borularda keyfiyyətli təbəqənin 

alınması ən vacib şərtlərdən biridir. Belə ki, müxtəlif mənbələrdə sənayedə əmələ gələn 

qüsurların aradan qaldırılması problemi qarşıya qoyulmuşdur [1, s.57-60], [7, s.84-88], 

[23, s.27-29], [29, s.98], [104, s.1150-1153]. 

Bu qüsurlar, borularda örtüyün çəkilməsi qurğularında texnoloji prosesin dəqiq 

yerinə yetirilməməsi nəticəsində yaranan qüsurlardır. Borularda silisium-emal örtüyün 

çəkilmə texnologiyası xarici ölkələrdə, o cümlədən Almaniya, Şotlandiya, Fransada, 

İranda geniş tətbiq edilir. Azərbaycan Respublikasında “Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”, 

“Bakı Fəhləsi” neft mədən avadanlıqları istehsalı zavodunun nəzdində, “Caspian Pipe 

Coatings” (Bakı Xəzər boru örtükləri şirkətində) örtüklü borular istehsal edilir. Hal-

hazırda Rusiyanın “ТАТНЕФТЬ”, БашНЕФТЬ və Qazaxıstanda “НГДУ” şirkətində 

silisium-emal örtüklərin çəkilməsi üçün qurğular tətbiq edilir [17, s.17-21], [20, s.19-

22], [25, s.154-167], [58, s.185-189], [59, s.202-205]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək keyfiyyətli örtüyün alınması hələlik tam təmin 
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olunmamışdır. Müxtəlif texnoloji proseslərdə idarəetmə sistemlərinin tətbiqi zamanı 

qarşıya müəyyən problemlər meydana çıxır. Belə ki, borunun səthinin tam hamarlığı 

və möhkəmliyinin təmin edilməməsi, örtük səthlərində müxtəlif makro–mikro çatların 

yaranması kimi qüsurlarla rastlaşırıq.  

Aparılan tətqiqatlarla bu qüsurların miqdarını müəyyən dərəcədə azaltmaq 

mümkün olsa da, istismar prosesində müəyyən çatışmazlıqlar meydana gələrək, 

boruların sıradan çıxmasına səbəb olur. 

Bu qurğularda texnoloji prosesin avtomatik tənzimləməsinə baxmayaraq örtüyün 

səthində yenə də qeyri-hamarlıq və çat qatları müşahidə olunmuşdur. Bu əlamətlər 

yalnız neft-kimya və qaz sənayesinin yüksək kimyəvi aktiv mühitində, eləcə də Xəzər 

dənizi sularında öz mənfi təsirini göstərir. Başqa sənaye sahələrində bu qüsurların təsiri 

o dərəcədə hiss olunmur [28, s.24-27], [32, s.3-8], [61, s.458-460], [84, s.272-274]. 

Boruya örtük çəkilmə prosesinin keyfiyyətini artırmaq üçün texnoloji və ölçmə 

proseslərinin yerinə yetirilmə ardıcıllığı tərtib olunmuşdur. Şəkil 2.2.1-də borunun 

daxilinə çəkilən örtüyün keyfiyyətinə nəzarətin blok sxemi göstərilmişdir. 

 Bunları nəzərə alaraq, prototip olaraq P.A. Maksudovun., N.Y. İbrahimovun., 

A.C. Steblestovun qəbul edib işlənmiş və geniş tətbiq olunan qurğularının üzərində 

tədqiqat aparmaq məqsədəuyğundur. Bu qurğular mexaniki sistem kimi yüksək 

səviyyədə işlənməsinə baxmayaraq avtomatik tənzimlənmir. Belə ki, qurğunun ötürmə 

və fırlanma sürətləri, temperatur rejimi və s. parametrlərdən asılı olaraq dəqiq 

tənzimlənməsi tam təmin edilməmişdir Bunları nəzərə alaraq, prinsipial sxemi və 

idarəetmə sistemi Şəkil 2.2.2-də göstərilmiş qurğunun konstruktiv parametrlərinin 

təmin edilməsini araşdıraq. 

Silisium-emal örtüyünün boruların səthlərinə çəkilməsi sisteminin idarə edilməsi 

aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir. 

Boru (7) müxtəlif diametr və uzunluqda aparıcı konusvari diyirciklərlə (6) 

müəyyən fırlanma və irəliləmə sürəti ilə sobaya doğru hərəkət edir. Fırlanma və  
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Şəkil 2.2.1 Boruya örtüyün çəkilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin blok  

sxemi. 

Qızdırılmış sobaya 

fırlanan borunun  

ötürülməsi 

Borununun ötürülmə 

sürəti və firlanma-

sına nəzarət 

İnvertor 

C
ar

i 
tə

n
zi

m
lə

m
ə 

Sobada borunun 

qızdırılma prosesi 

 

Borunun səthində 

qızma temperaturun 

tənzimlənməsi 

Pirometr 

Örtük çəkilən 

borunun sobadan 

çıxması 

Borunun səthində 

temperaturun 

ölçülməsi 

Pirometr 

Silisium örtüklü 

borunun soyudulma 

prosesi 

Borunun örtüyündə  

qalıq deformasiyanın 

təyini 

Y
ek

u
n
 n

əz
ar

ət
 

Tenzoverici 

Tənzimləmə prosesi Ölçmə cihazları 

Örtükdə mikroçatların 

aşkar olunması 

Elektroqığılcım 

defektoskopu 

Texnoloji proses 

Taxometr 
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Şəkil 2.2.2. Sobalı qurğunun funksional sxemi.  

1-fırlanmanı 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.
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irəliləmə hərəkəti (5) xüsusi hazırlanmış (8) fırladıcı mexanizmində və 

elektrikmühərikindən istifadə edilir. Əlavə mexaniki yerdəyişmələr (1) və (3) elektro-

mühərikinlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilir [3, s.321-326] , [67, s.3-8]. 

Bu 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 emal örtüyün qızma prosesi gedir. Bu 

zaman örtüyün səthində temperaturunun dəyişməsi (11) pirometr cihazı ilə təyin edilir. 

Pirometr örtüyün səthindən çıxan şüaların qəbul edilməsi ilə borunun səthindəki 

temperaturu ölçür və nəticəni PMK-yə ötürür. Örtüyün səthlərində temperatur 

göstəricisi ən vacib parametrlərdən biri olub, emal örtüyün alınma texnologiyasına öz 

təsirini göstərir [15, s.100-108], [20, s.19-22], [24, s.47-49].  

Sobaya daxil olan örtüklü borular müəyyən müddətdən sonra, oradan xaric olub, 

müəyyən irəliləmə və fırlanma sürətləri ilə qəbuledici konusvari diyircəklərlə hərəkət 

edir. Bu hərəkətlərlə yüksək temperaturda qızmış boru örtüklə təxminən 600-800 ℃ 

temperaturdan 25-50 ℃  temperatura qədər soyudulmalıdır. Bu soyuma prosesi də 

xüsusi olaraq tənzimləmə mexanizmi ilə yerinə yetirilir.  

Panasonic FWİNPro7 proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerin digər kontrollerdən 

üstünlüyü daha ucuz olmasıdır. Bununla yanaşı, kontroller özündə bir çox funksiyaları 

əhatə edir. Belə ki, PİD, adaptiv filtr, çox şaxəli interpolyasiya, elektrik idarəetmə və 

s. Kontrollerin proqramlaşdırılması beynəlxalq IEC 61131-3 standartındadır. Bundan 

başqa, Panasonic yüksək ixtisaslaşdırılmış mühəndis-texnoloqlar tərəfindən idarəetmə 

sistemi yaratmaq üçün istifadə olunur. Proqram texnoloji prosesin idarəetmə 

alqoritmini yerinə yetirir. Operator idarəetməni kontrollerin panelindən tənzimləyə 

bilər [89, s.289], [102, s.824], [106, s.514], [107, s.122].  

Təqdim olunan proqram təminatı vasitəsi ilə qurğunun texnoloji parametrlərini 

tamamilə tənzimləməklə örtüyün çəkilmə prosesini idarə etmək və keyfiyyətli örtük 

alınmasına nail olmaq mümkündür. Bu zaman mövcud qurğuların tətbiqi ilə boruların 

daxili səthlərinə silisium örtüklərin çəkilməsi zamanı əmələ gələn nöqsanlar aradan   
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qaldırılır. Bu üsullarla mexaniki, konstruktiv və optimallaşdırma yolları ilə qüsurların 

yaranmasının qarşısı alınır. Bir çox müəlliflərin [24, s.47-49], [25, s.154-167], [59, 

s.202-205], [60, s.35-42] apardığı tədqiqatlarda konusvari formalı elementin irəliləmə 

hərəkətinin və meyil bucağının dəyişməsi, fırladıcı mexanizmin ölçüləri və 

yerləşdirilməsi hesabına müəyyən parametrləri normal tənzimləmək mümkündür. 

Bunlara nəzərə alaraq, eyni zamanda kompleks formada optimallaşdırma proseslərinə 

baxılmışdır. Belə ki, örtüyün səthlərində yaranan mikro-makro çat qatlarının fizikası 

öyrənilmədən onun aradan qaldırılması məsələsini həll etmək mümkün deyildir.  

Yalnız bəzi ədəbiyyatlarda çat qatlarının yaranma səbəbləri təhlil edilmişdir [2, 

s.65-68], [29, s.86], [109, s.554], [112, s.291-298], [115, s.80-83]. Belə ki, silisium-

emal örtüklərində, çatların yaranma səbəbləri örtüyün fiziki-mexaniki xassələrindən və 

proseslərdən asılılıqları göstərilmişdir.  

Kompleks yanaşma örtük çəkilən zaman yaranan parametrlərin eyni zamanda 

tənzimlənməsi ilə həyata keçirilir. Bunun üçün əvvəlcə mikroçat qatlarının 

yaranmasına səbəb olan texnoloji parametrlərdən - borunun həndəsi ölçülərindən, eyni 

zamanda borunun irəliləyərək fırlanma ilə sobaya daxil olması proseslərini avtomatik 

tənzimləməklə keyfiyyətli örtüyün alınması məsələsi qoyulmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, mikroçatlar əvvəlcə boru ilə örtüyün ara qatlarındakı 

fiziki-mexaniki təsirlərdən yaranır [4, s.322-323], [27, s.62-70], [93, s.2551-2556], 

[104, s.172]. Müəyyən texnoloji rejim pozulduqda borunun metal səthi ilə örtük 

arasında çatlar yaranaraq, daxili qatlara nüfuz edir. Qoyulan məsələni, texnoloji 

parametlərin avtomatik idarə edilməsi ilə həll etmək məqsədəuyğundur. Belə ki, (2.6) 

düsturuna əsaslanaraq borunun diametrindən (d), borunun fırlanmada dövr sayından 

(n) və onun irəliləmə hərəkətinin sürətindən (v) asılı olaraq tənzimləmə prosesi yerinə 

yetirmək olar. 

Müəyyən olunmuşdur ki, boruya örtük çəkilən zaman tənzimləmə parametrləri 

aşağıda göstərilən qiymətlər arasında olduqda keyfiyyətli örtük alınır. 

1. Polad boruların diametrlərini d=50÷500 mm.  

2. Örtük çəkilən qurğuda boruların fırlanması zamanı dövrlərin sayı n=1.0÷10 
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dövr/san. 

3. Qurğuda irəliləmə hərəkəti edən borunun xətti sürətinin dəyişməsi V=5.0÷20 

mm/s. 

2.3. Borunun daxilinə örtük çəkən qurğunun texnoloji rejiminin 

modelləşdirilməsi və kompyuter eksperimentləri 

 

Boruların irəliləmə və fırlanma hərəkəti ilə sobaya daxil olaraq yüksək 

temperaturaya qədər qızmasını dəqiq təyin etmək məqsədəuyğun hesab edilir. Sobaya 

daxil olan boruların qızması zamanı onların səthlərində temperaturun dəyişmə 

xarakteristikası, silindrik detalların temperatur sahəsinə uyğun olaraq dəyişmə qanunu 

ilə ifadə olunur. Bunun üçün analoji olaraq, diametrlərin uzunluğuna görə çox kiçik 

olan silindrlərin qızma temperaturunun səthlərdə paylanmasından istifadə edək. 

Sobaya daxil olan silisium örtüklü borulara ikiqatlı silindr kimi baxıb, qızma zamanı 

temperaturun yalnız onların radial istiqamətində dəyişdiyindən sobada temperaturun 

1000 ℃  sabit olduğunu nəzərə alaraq, istiliyin boruların səthləri boyunca bərabər 

paylanmasını qəbul edək.  

Sobada silindrlər kimi boruların xarici səthlərinin bərabər temperaturda qızması 

qəbul edilərsə, prosesə təsir etmək üçün aşağıdakı məlum differensial tənlikdən istifadə 

edə bilərik [18, s.111-112], [19, s.205], [26, s.215-219], [27, s.62-70]: 

 

𝑑2𝑇

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
+

𝑞

𝜆
=0                                                          (2.3.1) 

 

Burada;  q-boru örtüyünün qızması zamanı verilən istilik miqdarıdır; 

  λ- örtüyün istilik keçirmə əmsalı; 

  r-borunun cari radiusu; 

  T-örtüyün qızmadan aldığı temperatur sahəsidir. 

Bu differensial tənliyin həllində boruların səthlərində temperaturun bərabər 

paylanmasını qəbul edirik. Differensial tənlikdə  
𝑑𝑇

𝑑𝑟
= 𝑢 qəbul edib alırıq: 
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𝑑𝑢

𝑑𝑟
 + 

𝑢

𝑟
+

𝑞

𝜆
=0                                                           (2.3.2) 

 

və ya 𝑟𝑑𝑢 + 𝑢𝑑𝑟 +
𝑞

𝜆
𝑟𝑑𝑟=0 inteqrallamadan sonra differensial tənliyin həlli aşağıdakı 

kimi olur. 

 

2𝑢𝑟 +
𝑞

𝜆

𝑟2

2
+ 𝑐1 = 0                                                  (2.3.3) 

 

və ya 𝑢 +
𝑞

4𝜆
𝑟 +

𝑐1

2𝑟
= 0  çevrilməsini 𝑢 =

𝑑𝑇

𝑑𝑟
 nəzərə alsaq differensial tənliyin sadə 

ifadəsi alınır.  

 

𝑑𝑇

𝑑𝑟
+

𝑞

4𝜆
𝑟 +

𝑐1

2𝑟
= 0                                                    (2.3.4) 

 

(2.5) differensial tənliyi inteqrallayaraq aşağıdakı ifadə alınır. 

 

𝑇 +
𝑞

4𝜆

𝑟2

2
+

𝑐1

2
𝑙𝑛𝑟 + 𝑐2 = 0                                     (2.3.5)    

 

Burada 𝑐1 , 𝑐2 -inteqral sabitləri olaraq başlanğıc və sərhəd şərtlərindən təyin 

edilir. Başlanğıc, yəni t=0 müddətində örtüklü boru sobaya daxil olan zaman 𝑟 = 𝑟1 

örtüyün daxili səthində temperatura dəyişməsi 
𝑑𝑇

𝑑𝑟
= 0, T=20℃ ətraf mühit kimi qəbul 

edilir. Bunu nəzərə alsaq (2.5) tənliyində 𝑐1 = −
𝑞𝑟1

2

2𝜆
 alınır. 

Digər tərəfdən fırlanma və irəliləmə hərəkəti ilə örtüklü boru texnoloji prosesin 

sonunda pirometr cihazı örtüyün xarici səthində 𝑟 = 𝑟2 olduqda texnoloji rejimi sona 

çatır. Bu şərtləri (2.6) ifadəsində nəzərə alsaq 𝑐2-inteqral sabiti təyin edilir. 

 

𝑇0 +
𝑞

4𝜆

𝑟2
2

2
−

𝑞𝑟1
2

4𝜆
𝑙𝑛𝑟2 + 𝑐2 = 0     
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və ya 𝑐2=
𝑞𝑟1

2

4𝜆
𝑙𝑛𝑟2 −

𝑞𝑟2
2

8𝜆
− 𝑇0  alınır. 

 

 Burada, 𝑐1, 𝑐2-sabit kəmiyyətlərin (2.6) ifadəsində nəzərə alsaq təyin edirik. 

 

T=𝑇0 +
𝑞𝑟2

2

8𝜆
−

𝑞𝑟1
2

4𝜆
𝑙𝑛𝑟2 +

𝑞𝑟1
2

4𝜆
𝑙𝑛𝑟 −

𝑞𝑟2

8𝜆
                      (2.3.6)    

 

(2.7) ifadəsini qruplaşdırmaqla aşağıdakı ifadəni alırıq. 

 

T=𝑇0 −
𝑞𝑟1

2

4𝜆
(𝑙𝑛𝑟2 − 𝑙𝑛𝑟) +

𝑞

8𝜆
(𝑟2

2−𝑟2)                                  (2.3.7) 

 

və ya T=𝑇0 −
𝑞𝑟1

2

4𝜆
𝑙 𝑛 (

𝑟2

𝑟
) +

𝑞

8𝜆
(𝑟2

2 − 𝑟2) 

 

Elektrik sobasının məhsuldarlığı q=20 kVt/m m2 , örtüyün istilikkeçiriciliyi 

λ=2.5 KVt/m℃, örtüyün qalınlığı 𝛿=0.5÷5.0 mm qəbul edilir. Bunları nəzərə alaraq 

 

T=𝑇0 − 2𝑟1
2𝑙 𝑛 (

𝑟2

𝑟1
) + (𝑟2

2 − 𝑟2)𝑘                                  (2.3.8) 

 

Borunun fırlanmada və irəliləmədəki dövrlər sayını və sürətini nəzərə alsaq alınır. 

𝑉1 =
𝜋𝑟1𝑛1

30
 buradan 𝑟1 =

30𝑉1

𝜋𝑛1
 və ya   𝜋 = 3.14  olduqda    𝑟1 = 10

𝑉1

𝑛1
 , T=600-800 ℃ 

olduğunu nəzərə alaraq, bu ifadələri (2.9) düsturunda yerinə yazsaq və beynəlxalq ölçü 

vahidlərini sisteminə keçirsək alınar. 

 

T=600+200
𝑉1

2

𝑛1
2ln(

𝑟2

𝑟
)+(𝑟2

2 − 𝑟2)k                                 (2.3.9) 

 

Radiusu diametrlə əvəz etsək 
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T=600+[200
𝑉1

2

𝑛1
2ln(

𝐷2

𝐷1
)+(𝐷2

2 − 𝐷2)]k 

 

𝐷 2-Metal borunun daxili diametri; 

𝐷1-örtüyün daxili diametri; 

D-örtüyün cari diametridir; 

k=101-103 arasında dəyişir və ölçü vahidlərinin çevrilmə əmsalıdır; 

 𝑛1 , D, 𝑉1 -parametrlərindən asılı olaraq texnoloji prosesdə sistemin modelli 

qurulur. Bu kəmiyyətlər aşağıdakı qiymətlər intervalında dəyişir. 

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. 

Örtük çəkilən borunun temperaturunun örtüyün qalınlığı (δ=D2- D) borunun öz 

oxu ətrafında fırlanma sürəti (n1) və borunun soba daxilində irəliləmə sürətindən (V1) 

asılı olaraq dəyişməsi kompyuter modelləşdirilməsi vasitəsilə tədqiq edilmişdir. Bu 

zaman həm MATLAB proqram təminatının hesablamalar üçün istifadə edilən 

funksional hissəsindən, həm də prosesin vizual imitasiya modelini qurmağa və 

kompyuter eksperimentlərini yerinə yetirməyə imkan verən Simulink proqram 

mühitindən istifadə edilmişdir [8, s.642-645], [107, s.1150-1153], [110, s.783-786]. 

 MATLAB mühitində tərtib edilmiş proqrama temperaturun yuxarıda qeyd edilən 

parametrlərdən asılılığının riyazi ifadəsi, borunun öz oxu ətrafında fırlanma sürəti (n1) 

və borunun soba daxilində irəliləmə sürətinin (V1) verilmiş dəyişmə intervallarında 

müvafiq addımla dəyişməsi üçün operatorlar, V1/n1 nisbətinin müxtəlif qiymətlərində 

hesablama imkanlarını təmin etmək üçün dövrü hesablama operatorları daxil 

edilmişdir.  

 Kompyuter eksperimentləri aşağıdakı ardıcıllığa keçirilmişdir. Əvvəlcə 

temperaturun dəyişməsi T1-in, yəni borunun öz oxu ətrafında fırlanma sürətinin 

müxtəlif qiymətlərində, borunun irəliləmə sürətinin addımla dəyişən qiymətlərində 

modelləşdirilməsi və hesablanması əməliyyatları yerinə yetirilmişdir. 

Eksperimentlərin ikinci mərhələsində hər iki parametrin müvafiq interval daxilində 
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addımla dəyişdirilməsi, riyazi modelin ifadəsindən istifadə edərək, temperaturun 

hesablanması və uyğun qrafiklərin çap edilməsi əməliyyatları yerinə yetirilmişdir.       

  İmitasiya modelinin struktur sxemi Şəkil 2.3.1-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.     

 Müxtəlif kompyuter eksperimentləri üçün tərtib olunmuş proqram operatorları 

ardıcıllığı və ona uyğun hesablama ifadələri əlavə Qrafik 2.3.1-də təqdim edilmişdir. 

 Kompyuter eksperimentləri zamanı hesablama nəticələri Qrafik 2.3.2-də təqdim 

edilmişdir. 

  Borunun fırlanma sürətinin müxtəlif qiymətlərində temperaturun borunun 

irəliləmə sürətindən asılılığı Qrafik 2.3.2 (a, b, c, ç, d)-də təqdim edilmişdir. 

 Borunun fırlanma və irəliləmə sürətinin interval daxilində fasiləsiz dəyişən 

qiymətlərində temperaturun imitasiya zamanından asılılığı Qrafik 2.3.2 a)-da təqdim 

edilmişdir. Qrafikdən göründüyü kimi, imitasiya modeli zamanının 80-ci saniyəsindən 

sonra borunun temperaturu dəyişməz qalır. Qrafik 2.3.2 b)-də isə borunun fırlanma 

sürətinin 8 m/san olduğu hala uyğun gəlir. Bu o deməkdir ki, 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. 

MATLAB proqramı 

a1=0.005; 

b1=0.05; 

h1=0.001; 
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Şəkil.2.3.1. Prosesin Simulink mühitində imitasiya modelinin struktur sxemi 
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a) Borunun temperaturunun zamanından asılılığı.  b) Borunun temperaturunun onun fırlanma sürətindən asılılığı. 

Qrafik 2.3.1. Borunun temperaturunun fırlanma sürətindən və zamandan asılılığı  
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a) 

b) 

c) 

Qrafik 2.3.2. Müxtəlif fırlanma sürətlərində borunun temperaturunun onun irəliləmə sürətindən asılılığı. 

 

a) 

c) d) 
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2.4. Silisium örtüyün çəkilmə prosesinin avtomatik idarə etmə sistemi 

 

Avtomatlaşdırma səviyyəsinin yüksəldilməsini tələb edən texnoloji 

proseslərdən biri də sənaye borularının hazırlanma prossesidir. Texnoloji prosesin 

idarə edilməsi üçün vericilərdən (borunun irəliləmə sürəti V, fırlanma dövrlərinin 

sayı n və sobadan çıxan borunun səthindəki temperarunu T ölçən vericilərdən) və 

icra mexanizmlərindən və (H1, H2) indikatorlardan ibarətdir. H1 borunun yararsız, 

H2 indikatoru borunun yararlı olduğunu ğöstərir. Borunun ötürülmə sürəti 0.005-

0.02 m/san və temperaturu 600-800oC olduqda boru yararlı hesab edilir. Kontroller 

vericidən aldığı siqnala görə borunun irəliləmə sürətini və fırlanma dövrlərinin 

sayının qiymətini verir. Onun ümumiləşdirilmiş struktur sxemi Şəkil 2.4.1-dəki 

kimidir. FWİNPro7 kontrolleri borunun (D) diametrinə uyğun olaraq vericilərdən 

aldığı firlanma sürəti (n) və temperaturuna əsasən onun ötürülmə sürətinin (V) 

tənzimləyir. Əgər borunun ötürülmə sürəti 0.005-0.02 m/san diapazonunda 

yerləşirsə və temperatur 600-8000C-dirsə boru keyfiyyətli hesab edilir. Bu zaman 

H2 indikatoru işıqlanacaq. Əks halda boru yararsız hesab edilir və bu zaman H1 

indikatoru işıqlanacaq.  Proqram təminatı kimi FWİNPro7 proqram təminatından 

istifadə edilmişdir. Hər boru üçün uyğun parametrlər hesablanmışdır . Beləliklə, 

alınmış nəticələrin praktiki istifadəsi üçün göstərilən parametrlərin asılılıqların 

qrafik Şəkillində təqdim olunması məqsədəuyğundur. Müxtəlif üsulların 

mövcudluğuna baxmayaraq, fəzada sistemin parametrlərinin dəyişmə 

xarakteristikasının interpretasiyasını vermək vacibdir.  Buna görə də interpretasiya 

üsulu ilə texnoloji prosesin parametrlərinin asılılığını “Matlab” proqram paketi 

vasitəsi ilə əldə edilmişdir. Bu parametrlərin asılılığının üçölçülü qrafiki Qrafik 

2.4.1-də göstərilmişdir. Qrafikdə istənilən borunun standarta uyğun diametrini 

seçərək, tələb olunan qurğuda borunun irəliləmə, fırlanma sürətlərini 1-3% xəta ilə 

təyin etmək mümkündür.  
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Şəkil 2.4.1. İdarəetmə və yoxlama sisteminin struktur sxemi 
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Qrafik 2.4.1. Borunun irəliləmə və fırlanma sürətlərinin diametrdən asılılığı 
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2.5. Panasonic FWİNPro7 kontrolleri ilə boru örtüyünün çəkilməsi 

texnoloji prosesinin tənzimlənməsi 

Məlum düstura əsasən borunun sobaya doğru irəliləmə və fırlanma sürətini 

hesablanmış qiymətə uyğun olaraq tənzimləmək lazımdır ki, sobada borunun səthinin 

temperaturu 600-800℃ olduqda keyfiyyətli örtük alınsın.  

İlk növbədə qarşıya qoyulan məsələ borunun hərəkətini tənzimləməkdir. 

Apardığımız hesablamalara görə müxtəlif diametrli borunun hərəkət parametrləri 

operatora təqdim olunur. Operator örtük çəkilən borunun diametrinə uyğun fırlanma 

dövrlərin sayı və irəliləmə hərəkətinin sürətini kontrollerin idarəedici düymələri 

vasitəsi ilə sistemə daxil edir və PMK-nin monitoru vasitəsi ilə istehsalat prosesinə 

nəzarət edir. Borunun fırlanma hərəkətini tənzimləmək üçün qurğuya gücü 22 Kvt  

olan “5MTH” seriyalı asinxron mühərrik, irəliləmə hərəkətini tənzimləmək üçün gücü 

1.5 Kvt olan “Bauer” seriyalı mühərrik tətbiq olunmuşdur 

Qurğunun yuxarıda göstərilən sxemindən göründüyü kimi, boru (6) konusvari 

diyircək vasitəsi ilə müəyyən sürətlə irəliyə doğru hərəkət edir. (3) mühərriki qayış və 

zəncir ötürmələrlə borunun sobaya doğru irəliləmə hərəkətini tənzimləyir. (4) 

taxometri mühərrikin fırlanan valının sürətinin qiymətini PMK-yə göndərir və 

operatorun əvvəlcədən müəyyən etdiyi irəliləmə hərəkətinin sürəti tənzimlənir. 

Belə ki, maqnit fırlanan valın üzərinə birləşir və taxometrin Holl vericisi 6 mm-ə qədər 

məsafədə yerləşdirilir ki, o da mühərrikin fırlanma valının sürətini ölçür. Şəkil 2.5.1-

də aparılan ölçmə prosesi əks olunmuşdur. Taxometr mikroprosessor üzərində 

qurulduğundan, müxtəlif diametrli boru üçün uyğun fırlanma sürətinin qiyməti 

vericinin menyusundan sazlanır və müəyyən olunmuş sürətlə borunu irəliyə doğru 

hərəkət etdirir. Boru sobadan çıxdıqdan sonra örtük çəkilmə prosesi başa çatır və 

mühərrik taxometr tərəfindən verilən siqnal əsasında söndürülür və xəbərdarlıq üçün 

siqnalizasiya qoşulur. Beləliklə, aparılan ölçmənin nəticəsi fasiləsiz olaraq PMK-yə 

göndərilir və müvafiq qiymətə uyğun olaraq borunun irəliləmə sürəti tənzimlənir. 
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Qurğudakı (8) fırladıcı mexanizm borunu müəyyən sürətlə fırladır. Borunun 

hesablanmış rejimdə fırlanma dövrlərinin sayını tənzimləmək üçün birinci 

elektromühərrikə OpticarM seriyalı invertor qoşulmuşdur. Faz çeviricisi 0.4 KVt -dan 

20 KVt gücündə olan asinxron mühərrikləri U/f tezliyini vektorlu idarə etmək üçündür. 

İnvertor 220/380 V və 50 Hs tezlikli gərginliklə qidalanır. FWPIN pro 7 kontrollerin 

Y0 çıxışına invertor qoşulur. O, 0-10 V-luq qida mənbəyi ilə qidalanır və PMK-dən 

start əmri verildikdən sonra işə qoşulur [85, s.107-109], [86, s.104-114], [89, s.310]. 

İnvertor vasitəsi ilə mühərikin 50 Hs qida gərginliyinin tezliyini dəyişərək bir 

dəqiqə ərzində valın etdiyi dövrlərin sayını tənzimləyə bilərik. Tətbiq etdiyimiz 

invertorun daxili quruluşu Şəkil 2.5.2-də göstərilmişdir. PMK-nin X0 girişinə enkoder, 

X1 isə 24 V-luq qida mənbəyi, X2 girişinə isə pirometr qoşulmuşdur. Encoder elektro- 

mühərrikin bir dəqiqədə etdiyi dövrlərin sayını PMK –yə elektrik impulsu şəklində 

ötürür və operatora borunun n dövrlər sayını tənzimləmək imkanını verir. 

Məlum düstürdan diametri 50 mm olan boruya keyfiyyətli örtük çəkmək üçün 

onun fırlanma dövrlərinin sayı  482 m/dəq olmalıdır. 

Deməli, mühərikin texniki xaraktersitikasına görə dövrlərin sayını (750 m/dəq-

dən) invertor vasitəsi ilə müvafiq qiymətə görə tənzimləməlidir. SS1 PMK-nin start 

düyməsidir və onun X0 girişinə encoder qoşulur.  

mühərrikin bir dəqiqədə etdiyi dövrlərin sayını PMK –yə elektrik impulsu şəklində 

ötürür və operatora borunun n dövrlər sayını tənzimləmək imkanını verir. 
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Şəkil 2.5.1. Holl vericili taxometrin quruluşu 
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Şəkil 2.5.2. İnvertorun sxemi və funksiyaları 
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Məlum düstürdan diametri 50 mm olan boruya keyfiyyətli örtük çəkmək üçün 

onun fırlanma dövrlərinin sayı  482 m/dəq olmalıdır. 

Deməli, mühərikin texniki xaraktersitikasına görə dövrlərin sayını (750 m/dəq-

dən) invertor vasitəsi ilə müvafiq qiymətə görə tənzimləməlidir. SS1 PMK-nin start 

düyməsidir və onun X0 girişinə encoder qoşulur.  

Encoderlər bucaq yerdəyişməsini və ya hər hansı mexanizmin hərəkət sürətini 

(valın) bir-birindən 90 dərəcə fərqlənən elektrik siqnalına çevirən verici olub, asinxron 

mühəriklərin sürətini invertorla tənzimləyən zaman dövrlərin sayını kontrollerə ötürür. 

Bu vericilər yüksək diskretliyə malik və 100 impulsdan 1mln-a qədər impulsu 

kontrollerə ötürə bilər [92, s.275-291], [103, s.2319-2329]. Tətbiq edilən NM-4721A 

seriyalı encoderin diskretliyi 1 dövrdə 100 impulsdur. Vericinin 3 çıxışı var. A, B və 

C. Vericinin A çıxışı PMK-nin X0 girişinə B çıxışı, C isə yerə qoşulur. Enkoder 24 V-

la qidalanır. Encoderin dəstəyini fırladanda, onun kontaktları açılır və ya bağlanır. A 

və B çıxışlarında hasil olunan siqnallar bir-birindən 90 dərəcə fərqlənir və kontrollerə 

impulslar saymaq imkanı verir. PMK-nin Y0 çıxışı isə qeyd etdiyimiz kimi invertora 

qoşulur.  PMK invertoru işə qoşur və onun tənzimlədiyi dövrlər sayının dəqiqliyini 

yoxlayır və nəzarət üçün müvafiq indikatorları qoşur. Əgər dövrlərin sayı n=1-10 

dövr/san və V=0.005-0.02 m/san intervalında deyilsə, kontrollerin Y3 çıxışına qoşulan 

qırmızı rəngli indikator, əks halda isə Y2 çıxışına qoşulan yaşıl indikator yanır. Nəzəri 

hesablamalara əsasən borunun irəliləmə sürəti və fırlanma dövrlər sayı tamamilə 

tənzim olunur. Bu da keyfiyyətli örtüyün alınmasının təmin edilməsinə zəmanət verir. 

Qurulmuş idarəetmə sistemi əsasında operator istehsalat prosesinə məsafədən nəzarət 

edə bilir.  

Beləliklə, texnoloji prosesin idarəetmə sistemi istehsalın səmərəliliyini və 

dəqiqliyini artırmışdır. Panasonic FWIPRO 7 məntiqi kontrollerin funksional sxemi 

Şəkil 2.5.3-də, idarəetmə sisteminin alqoritmi isə Şəkil 2.5.4-də göstərilmişdir. Boruya 

örtük çəkmək üçün sonrakı mərhələdə o, (10) mufel sobadan keçməlidir. 
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Şəkil 2.5.3. Texnoloji prosesin PMK ilə idarə olunmasının funksional sxemi 
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Şəkil 2.5.4. Borunun daxilinə örtük çəkilməsinin idarəetmə sisteminin alqoritmi 
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Qurğuda ПМ-10 seriyalı mufel soba 1000℃ qızdırılır. Panasonic FPWINPRO 7 

kontrolleri ilə idarəetmə sisteminin proqram təminatı Şəkil 2.5.5-də göstərilmişdir. 

Tənzimləmənin əsas şərtlərimdən biri metal borunun sobadan minimal vaxt ərzində 

keçməsidir. Lakin, onu birdən-birə də yüksək temperatura qədər qızdırmaq olmaz. Belə 

ki, tənzimlənən parametrlər əsasında müəyyən olunmuş surət və fırlanma dövrləri 

hesabına, boru sobanın daxilindən keçən zaman onun səthi, göstərilən qiymətə qədər qızır. 

Əgər boru mufel sobanın daxilidən silisium örtüyün çəkildiyi an onun səthindəki 

temperatur 600-800 ℃-ni civarında olmazsa, mikroçatlar yaranır və istehsal olunan boru 

yararsız hesab edilir. Boru sobadan çıxan zaman onun səthindəki temperaturu ölçmək 

üçün infraqırmızı pirometr istifadə olunmuşdur. Pirometr sənayedə obyektlərin 

temperaturunu müəyyən məsafədən ölçmək üçün tətbiq olunur. Vericinin iş prinsipi 

obyektin səthindən istilik ayrılmasına, infraqırmızı şüalanma hesabına ölçməsinə və 

elektrik siqnalına çevrilməsinə əsaslanır. Eksperimentdə tətbiq edilən CT-2 seriyalı 

pirometr Şəkil 2.5.6-da göstərilmişdir [52, s.3-8], [75,s.826-829], [106, s.456], [109, 

s.589-590].  

Pirometr mikrokontroller əsasında işləyir və informasiyanı PMK-yə ötürür. Ölçmə 

zamanı borunun temperatur rejiminə nəzarət etmək üçün sobadan çıxan borunun səthində 

temperatur 600-800℃-ni keçən zaman pirometr siqnal verir və operatora borunun verilən 

texnoloji rejimdən kənara çıxması haqqında informasiya verir. Bu da operatora örtük 

çəkilən boruların keyfiyyətsiz olduğunu bildirir və  o, təkrar istehsala göndərilir. CT-2 

pirometrin texniki xarakteristikası aşağıdakılardır.  

Ölçmə diapazonu, ℃ 50-1000 

Obyektdən olan nominal məsafə, mm 1000±100 

Qida gərginliyi, V 24±0.5 

Çıxış siqnalının alınması, san 0.5 

İşçi rejiminin qərarlaşması, san 300 
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a) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      b) 

Şəkil.2.5.5  Panasonic FPWINPRO 7 kontrolleri ilə idarəetmə sisteminin  

proqram təminatı. 

a) sistemin vericilərinin kontrollerə qoşulma və idarə olunması  

b) V və n parametrlərinin tənzimləmə proqramı  
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b) 

 

Şəkil.2.5.6. CT-2 seriyalı pirometrin quruluşu.   

1-lazer göstəricisi, 2-obyektiv, 3-indikator, 4-kontrollerin girişinə qoşulan yuva, 5- 

qida blokuna qoşulan hissə,  6 və 7-idarəetmə düymələri.
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Tətbiq edilən idarəetmə sistemi texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsini təmin 

edir və prosesə məsafədən nəzarət etmək imkanını verir. Bütün bunlar son nəticədə 

boru daxilinə çəkilən silisium örtüyün keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edir. 

II fəslin nəticələri 

1. Borunun daxilinə örtük çəkən qurğunun texnoloji rejimi modelləşdirilmişdir. 

Kompyuter eksperimentlərinə əsasən sobalı qurğuda yüksək temperatura qədər 

tədricən 600 − 800℃ intervalında örtüklü borunun səthlərində çatların yaranmaması 

(minimum sayı) üçün n, v, d- parametrləri alınmışdır. Örtüyün markasından asılı 

olaraq qızma temperaturunun qiyməti hesablanmışdır. 

2. Silisium örtüyün çəkilməsi prosesi avtomatik tənzimlənmişdir. Belə ki, 

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

diametrindən asılı olaraq müəyyən qiymətə uyğun tənzimləmək üçün 

proqramlaşdırılan məntiqi kontroller əsasında avtomatik tənzimləmə sistemi təqdim 

edilmişdir. 
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III FƏSİL. BORU ÖRTÜYÜNÜN SOYUTMA REJİMİNİN AVTOMATİK 

TƏNZİMLƏNMƏSİ 

3.1. Silisium örtüklü boruların soyuma zamanı temperatur sahəsinin 

riyazi modelləşməsinin şərtləri 

 

Silisium örtükülü borularda temperatur sahəsini tapmaqdan ötrü differensial 

tənliyini həll etmək lazımdır, tənliyi həll etmək üçün müxtəlif riyazi üsullar məlumdur. 

Bunlardan ən çox yayılmışı dəyişənlərinə ayırma üsuludur. 

Differensial tənliyinin həlli üçün bura aşağıdakı şərtlər daxildir. 

1. Həndəsi şərt. Burada örtüklü boruların həndəsi forması və parametrləri 

verilməlidir. Borunun formasından asılı olaraq sistemi seçilir. Differensial tənliyin 

hansı sistemində götürülməsinin əhəmiyyəti böyükdür. 

2. Fiziki şərt. Burada örtüklü borunun fiziki xassələri verilir, yəni onun sıxlığı, 

kütləsi istilik tutumu və istilikkeçirmə əmsalı və yaxud yalnız temperaturkeçirmə 

əmsalı olmalıdır. 

3. Başlanğıc şərt. Burada borunun başlanğıcda temperatur sahəsi bəlli olmalıdır. 

Yəni 𝜏 = 0 olduqda 

t  = f (x ,y ,z ,0)  

funksiyası verilməlidir. 

Əgər başlanğıcda cisimdə temperatur bərabər paylanıbsa başlanğıc şərt sadələşir 

və belə yazılır. 

t = t0 = const 

4. Sərhəd şərtləri. Sərhəd şərtləri üç cür verilə bilər:  birinci cinsli, ikinci cinsli 

və üçüncü cinsli sərhəd şərtləri. Bunların hansının verilməsi məsələnin qoyuluşundan 

asılıdır. Borunun hansı mühitdə yerləşməsi və onunla necə əlaqədə olması burada 

baxılır. 

Birinci tip sərhəd şərtində borunun səthində temperaturun paylanması verilir, 

yəni 
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ts = f(X, Y, Z, τ) 

 

Burada X, Y, Z  -borunun səthinin koordinatlarıdır. 

Xüsusi halda örtüyün bütün səthində temperatur eyni olub sabit qala bilər 

ts = const. 

Misal üçün göstərə bilərik ki, borunun şiddəti qarışdırılan termostatda (mayeli) 

yerləşdirilib. Onda bu hal alınar. 

İkinci tip sərhəd şərtində səthdən keçən istilik selinin  asılılığı verilir 

 

q s=f(X,Y ,Z ,  𝜏 )  

 

Sadələşmiş halda istilik seli zamandan asılı olmayıb  bütün səth boyu eyni ola 

bilər. 

qs = const. 

 

Belə hal məsələn, yüksək temperaturlu sobalarda metal məmulatlarını 

qızdırarkən rast gəlinir. 

Üçüncü tip sərhəd şərtində cisim temperaturu tm olan mühitdə yerləşdirilir. 

Onlar arasında istilik mübadiləsi konveksiya vasitəsilə olur. Həmçinin burada 

istilikvermə əmsalı  sonsuz olmayıb müəyyən sonlu qiymətə malikdir. Bu hal borunun 

soyuma və qızması zamanı müşahidə olunur maye və qaz mühitdədir. 

Nyuton qanununa görə konveksiya ilə boruda istilik seli 

 

𝑞 = 𝛼(𝑡𝑠 − 𝑡𝑚)   

 

Burada  𝛼 -istilikvermə əmsalı olub, Vt/(m2K) borunun səthi ilə ətraf mühit 

arasındakı istilik mübadiləsinin şiddətidir. İstilik balansına əsasən konveksiyada alınan 

istilik borunun səthindən keçən istiliyə  bərabər olmalıdır. Sonuncu istilik Fürye 

qanunundan tapılır. Deməli, balansa görə 



 

 

73 

 

𝛼(𝑡𝑠 − 𝑡𝑚) =  − 𝜆 (
𝑑𝑡

𝑑𝑛
)                                          (3.1.1) 

 

 Burada s -indeksi səthə, m -indeksi isə mühitə aiddir, adətən aşağıdakı şəkildə 

işlədilir. 

(
𝑑𝑡

𝑑𝑛
) =  −

𝛼

𝜆
(𝑡𝑠 − 𝑡𝑚)                                          (3.1.2)  

 

Prinsipcə istilikkeçirmənin tam differensial tənliyini ixtiyari ön şərtlərində həll 

etmək olar.  

Əgər temperatur sahəsi zamandan asılı olaraq belə şəraitdə gedən istilik 

prosesləri qeyri-stasionar olacaq. Bu proses stasionara nisbətən mürəkkəb olub, həmişə 

borunun entalmiyaının dəyişməsilə müşayiət olunur. 

Qeyri-stasionar istilik rejimi, istilik mühərrikləri və qurğuları işə buraxanda və 

dayandıranda, metalları yonduqda, metallurgiyada, şüşə istehsalında, maye azot 

alanda, vulkanizasiya prosesində və ümumiyyətlə borular qızdıqda və soyuduqda rast 

gəlinir.  

Hər-hansı bir borunun yüksək temperaturlu mühitdə yerləşdirək (məsələn 

sobaya salaq). Bu zaman dərhal boru ilə mühit arasında istilik mübadiləsi gedəcək və 

nəticə etibarilə qızacaq. Birinci növbədə mühitin təsirini xarici səth, sonra səthə yaxın 

nöqtələr hiss edəcək. Ən sonda borunun nöqtəsinin temperaturu dəyişəcək. 

3.2. Boru örtüyünün soyudulması zamanı temperatur sahəsinin riyazi 

modelləşdirilməsi 

Qurğunun sobasından çıxan silisium-emal örtüklü borular qəbuledici bölmədə 

rolranqların üzərində yerləşdirilir. Bu zamandan başlayaraq örtüklü boruların soyutma  

prosesi yerinə yetirilməlidir. 

Yüksək temperaturda 600-800 ℃ -dən 25-30 ℃ -yə qədər boru örtüyünün 

soyudulması təsadüfi olaraq, hava mühitində mümkün olmur. Belə ki, adi sobada 

soyuyan zaman boruların daxili səthlərindəki örtüklər müxtəlif temperatur dəyişməsi 
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ilə icra olunur. Boruların ucları olan səthlər daha tez-tez intensiv, daxili səthlərdə 

getdikcə isə tədricən soyutma prosesi baş verir. 

Bu proses açıq hava şəraitində, eləcə də qapalı soba mühitində eyni nəticələrə 

gətirib çıxardır, yəni örtüyün səthlərində və sərhəd sahələrində makro–mikro çat 

qatlarının alınması müşahidə edilir. 

Mövcud qurğuların müxtəlif sahələrdə boru örtüklərinin tətbiqindən asılı 

olmayaraq, müəlliflər soyutma prosesinin termiki dayanıqlığa görə adi rejimlərlə 

aparılmasına üstünlük verir [25, s.154-156], [26, s.215-219], [32, s.3-8]. Lakin bunlara 

baxmayaraq, makroçat qatları olmasa da, yenə də mikro çat qatları müşahidə edilir ki, 

bunlar istismar şəraitinə görə nəzərə alınmalıdır. 

Örtüklü borular əsasən xüsusi avadanlıq və aparatlar vasitəsi ilə hava, su, 

kimyəvi məhlul və soyuducu agentlərlə soyudulur. Bu üsullar əksər hallarda səmərəli 

olmur. Kondensasiya prosesləri ilə soyutmada xüsusi texnoloji rejimdən istifadə etmək 

mümkün olmamışdır. Hər bir borunun diametri, uzunluğu və xarakterinə görə xüsusi 

rejimli soyutma prosesi yaratmaq tələb olunur. 

Bu məqamlar praktiki olaraq, çətinlik yaratmaqla yanaşı çox vaxt müddəti və 

konstruktiv dəyişiklər edilməsini tələb edir. Bunları nəzərə alaraq, hal-hazırda mövcud 

bu kimi qurğular üçün işlənmiş soyutma sisteminin dəqiq rejimləri işlənib 

hazırlanmamışdır. Ona görə də, alınmış örtüklü borularda həmişə istismara verilən 

zamanı qüsurlar meydana çıxır və bunun qarşısını almaq mümkün olmur.  

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, yüksək səviyyədə keyfiyyətli örtüklü boruların 

alınması üçün xüsusi rejimli soyutma sistemi yaratmaq məqsədəuyğundur. Bu, soyuma 

prosesinin həm nəzəri, həm də praktiki olaraq tədqiq edilməsini tələb edir. 

Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, silisium emal örtüyün səthləri 

kövrəkliyə görə intensiv temperatur dəyişməsinə tab gətirə bilmir [23, s.27-29], [87], 

109, s.556], [112, s.291-298]. Ona görə də, belə örtüklü boruların bütün daxili səthləri 

boyu temperatur dəyişməsi eyni saxlanılaraq sabit bir temperaturla tədricən 

soyudulmalıdır. Bunun üçün örtüyün fiziki-mexaniki xassələrini nəzərə alaraq, 

boruları sabit temperatur dəyişməsi ilə mərhələlərlə soyutmaq məqsədəuyğundur. 
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Bu məqsədlə əvvəlki bölmədə alınmış nəticələrdən silindrik boruların yüksək 

temperaturda soyumasının temperatur sahəsinin riyazi ifadəsindən, riyazi modelindən 

istifadə edilmişdir. Bu tədqiqatda eyni zamanda soyumada temperatur dəyişməsini, 

xüsusi soyudulan agentlərlə sabit saxlayıb, prosesi axıra kimi davam etdirmək 

lazımdır. 

 Temperatur dəyişməsinin sabitliyini tənzimləyicilər vasitəsi ilə bütün növ borular 

üçün avtomatik olaraq sazlanması sisteminin işlənib hazırlanması və diaqnostikası 

qarşıya qoyulur. Bu prosesi müxtəlif ölçülü borular üçün yalnız soyuducu agentlərin 

köməyi ilə avtomatik tənzimləmək olur. 

Silisium-emal örtüklü borularda yüksək temperaturda örtüyün səthlərində 

müxtəlif temperatur dəyişməsindən lokal ləkələr, cizgilər və dairəvi (vintvari) çat 

qatları müşahidə edilir. Bunların səbəbi örtüyün səthlərində müxtəlif tempertur 

düşməsidir. Ona görə də yaranan qüsurlar temperaturun tənzimlənməsi ilə aradan 

qaldırıla bilər [87], [97, s.922-926], [107, s.1150-1153]. 

Soyudulan borunun silindr kimi qəbul edib, müəyyən sahələrdə temperatur 

dəyişməsini nəzərdən keçirək.  

B.A.Jornik, Y.A.Propenko işlərində silindrlərin ikiqatlı təbəqələrində qızma 

(soyuma) proseslərinin riyazi ifadələri zamandan asılı olaraq tədqiq edilmişdir [26, 

s.215-216], [27, s.62-70].  

Bu göstərilən ədəbiyyatlara əsaslanaraq boru örtüklərində qızmadan sonra 

soyutma prosesləri, yəni temperatur dəyişməsi (sahəsi), istilik keçirmənin differensial 

tənliyi ilə  A.S.Kulyamin tərəfindən təyin edilib, amma dəqiqlik və sabit temperatur 

dəyişməsi nəzərə alınmamışdır [41, s.213-220]. 

Temperatur sahəsinin örtüyün istənilən nöqtəsində temperaturun təyin edilməsi 

onun həndəsi ölçüsündən, yəni radiusu və soyutma prosesinin müddətindən tam 

asılıdır.  

Örtüklü borunun soyudulması istilikötürmənin differensial tənliyindən 

temperatur sahəsinin təyin edilməsi ilə hesablanır [45, s.184-186], [57, s.41-46], [112, 

s.291-298]. 
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𝜕𝑇

𝜕𝜏
= 𝑎(

𝜕2𝑦

𝜕𝑟2
+

1

2

𝜕𝑇

𝜕𝑟
)                                            (3.2.1) 

 

Bu tənliyi həll etmək üçün dəyişənləri 𝜏, r-dən ayıraraq təyin edilir. 

 

T(𝜏, 𝑟) = 𝑇1(𝜏)𝑇2(𝑟)                                             (3.2.2) 

 

Bu ifadəni (3.3) tənliyində yerinə yazaraq aşağıdakılar alınır. 

 

𝑑𝑇

𝑑𝜏
+ 𝑎𝑘2𝑇(𝜏) = 0                                           (3.2.3) 

 

𝑑2𝑇

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑟
+ 𝑘2𝑇(𝑟) = 0                                       (3.2.4) 

 

Burada a-temperatur keçiricilik əmsalı. 

             k-sərhəd şərtlərindən təyin olunan əmsaldır. 

Xarakteristik tənliyi tərtib etməklə bu differensial tənliklərin həlli üçün aşağıdakı 

ifadələri yaza bilərik [47, s.12-15 ], [60, s.35-42].  

 

𝑇1(𝜏)=𝑐1𝑒−𝑎𝜏𝑘2
=𝑐1exp (𝑎𝑘2𝜏)                                (3.2.5) 

𝑇2(𝜏)=𝑐2𝘑0(𝑘0𝑟)+𝑐3𝑦0(𝑘𝑟)                                     (3.2.6) 

 

Bu ifadəni differensial tənlikdə yerinə yazsaq alarıq. 

 

𝑇(𝜏, 𝑟) = 𝑐1[𝑐2𝐽0(𝑘0𝑟) + 𝑐3𝑦0(𝑘𝑟)]exp(a𝑘2𝜏) 

 

Burada y0(0)=0 olduqda, borunun üzərində temperaturun T=const olur. 

Örtüklü borular üçün başlanğıc və sərhəd şərtləri uyğun olaraq istilik keçirmənin 

bərabərlikləri ilə aşağıdakı kimi təyin edilir [27, s.62-70], [96, s.57-83]. 
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𝑇1(𝜏, 𝑅1, 𝑧) = 𝑇2(𝜏, 𝑅2, 𝑧) 

 

   𝜆1

𝜕𝑇1(𝜏, 𝑅1, 𝑧)

𝜕𝑟
= 𝜆2

𝜕𝑇2(𝜏, 𝑅2, 𝑧)

𝜕𝑟
 

                                 (3.2.7) 

𝜆1
𝜕𝑇1(𝜏,𝑅3,𝑧)

𝐷𝑑𝑟
± 𝑎1𝑇1(𝜏, 𝑅1, 𝑧)=0 

 

𝜆2
𝜕𝑇2(𝜏,𝑅3,𝑧)

𝜕𝑟
± 𝑎2𝑇2(𝜏, 𝑅3, 𝑧)=0 

 

Burada: 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3 – örtüklü borunun daxili, sərhəd və xarici radiuslarıdır; 

𝜆1, 𝜆2 - uyğun olaraq örtüyün və metal borunun istilikkeçirmə və istilikvermə 

əmsallarıdır; 

Qrafik 3.1.1–də örtüklü borunun temperatur sahəsinin əsas parametrlərini 

göstərməklə en kəsiyinin sxemi təsvir olunmuşdur.  

(3.9) tənliklərinin həlli differensial tənliyinin göstərilən boru və örtüyün başlanğıc 

və sərhəd şərtləri nəzərə almaqla (3.4) xüsusi həlli aşağıdakı kimi alınır. 

 

𝑇1(𝜏, 𝑟) = ∑
2𝐽0(𝜇𝑅)

𝜇𝑛𝐽1(𝜇𝑛)
∞
𝑛=1 exp (−𝜇𝑛

2𝐹0)            (3.2.8) 

 

Burada: 𝜇𝑛 = 𝑛√
𝜆1

𝑎1
 - Bessel funksiyasının xarakterik ifadəsi; 

               𝐹0 =
𝑎𝜏

𝑅2
 – Furye kriteriyası; 

 𝑅 =
𝑅3−

2 𝑅1
2

𝑅2
2−𝑅1

2– boru ilə örtüyün nisbi en kəsiyinin sahələridir. 

Alınmış (3.10) riyazi ifadənin interpretasiyası üçün, yəni praktikaya 

uyğunlaşdırmaq üçün boru və örtüyün həndəsi ölçülərinin, fiziki parametrlərinin 

dəyişmə intervalının aşağıdakı həqiqi qiymətlərdən istifadə edək. 
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Qrafik 3.1.1. Örtüklü borunun en kəsiyinin sxemi və əsas parametrləri. 

𝜆1, 𝜆2  –istilik keçirmə əmsalı, 𝑅1 , 𝑅2 , 𝑅3- örtüklü borunun daxili, sərhəd və xarici 

radiusları. 

 

c2ρ2 δ2 

c1ρ1 δ1 
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1. 𝑅1 = 49– 495 mm örtüyün daxili diametrləri; 

2. 𝑅2 = 50– 500 mm borunun daxili diametrləri; 

3.  𝑅3 = 57– 620 mm borunun xarici diametrləridir. 

Polad borunun və örtüyün markasına görə onların fiziki-mexaniki xassələri, 

xüsusi cədvəllərdən təyin edilərək hesablanır [21, s.157-159], [23, s.27-29], [43, s. 

111], [87]. 

Differensial tənliyin həllində alınan ifadənin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq , onun 

praktiki tətbiqi üçün müəyyən sadələşdirmə aparaq. Bu məqsədlə, göstərilən əmsalların 

dəyişməsinin minimum və maksimum qiymətlərini təyin edib, orta qiymətlərini təyin 

edək. 

Bessel funksiyasının xarakterik kökünü (𝜇) qiyməti örtüyün istilikkeçirmə və 

istilikvermə əmsalları ilə təyin edilir. Bu kəmiyyət temperaturdan asılı olaraq 1.5-2.6℃ 

-dən 600-800℃ qədər qızdıqda (soyuduqda) dəyişir. Normal şəraitdə yəni 20-25℃ 

 temperaturlarında cədvəl və hesablama yolu təyin edilir [2, s.65-68]. 

 Boru örtüyünün qalınlığının mikronlarla dəyişmə intervalı müxtəlif qəbul edilir. 

Çox geniş tətbiq edilən borularda bu qalınlıq adətən δ=3-5 mm götürülür. Bu 

qiymətlərdə dəyişən kəmiyyətləri orta qəbul edib, xüsusi olaraq (3.5) ifadəsini 

tamamilə sadələşdirmək mümkündür. Eyni zamanda Bessel funksiyalarının ifadəsi bu 

boru örtüyünün həndəsi ölçülərinə görə vahidə yaxın olduğundan vahid qiymətə 

bərabər qəbul edərək differensial tənliyin həllindəki (3.8) ifadəsinin Bessel 

funksiyasının əmsalı hesablanır. Əmsallar Bessel funksiyalarının cədvəllərindən təyin 

edilir.  

 

𝑇 ≈ ∑
2

𝜇𝑛𝐽1(𝜇𝑛)

∞
𝑛=1 𝐽(𝜇0𝑅) = 9.81 𝑒𝑥𝑝(

𝑎1𝜏

𝑅2
)                           (3.2.9) 

 

Burada: 𝛼1– örtüyün temperatur istilikkeçirmə əmsalı, 

 𝜏–zaman müddətidir.  
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Bu ifadənin interpretasiyasını üçölçülü koordinat sistemində Qrafik 3.1.2-də 

göstərilən kimi qurulmuşdur. 

Qeyd etmək olar ki, alınmış üçölçülü qrafiklə və ölçüləri çox böyük olan borular 

üçün də hesablama aparıla bilər. Belə hallarda, yol verilən xətalar praktiki olaraq 5–8 

% intervalında olur  

3.3. Boru örtüyünün soyuma prosesində temperaturun avtomatik 

      tənzimlənməsi 

 

Yüksək temperaturada (600-800℃) qızdırılmış örtüklü borular sobadan çıxaraq 

hava mühitində müəyyən rejimlə soyudulmalıdır.  

Boruya örtük çəkilən zaman borunu 650-800 0C-yə qədər qızdırırlar. Silisium 

örtük maye halında metal borunun daxilinə çəkilir. Adətən borunun öz oxu ətrafında 

fırladırlar. Müəyyən müddət ərzində maye silisium örtüyü boruya yapışması zamanı 

soyudulma prosesi başlayır ki, örtüyün daxilində qabarmalar və sıxılmaların qarşısını 

alınır. Bu da borunun sonrakı nəqli və istifadəsi zamanı zədələnmələrin qarşısı alınır. 

Məlum texnologiyalara görə soyuma prosesi borunun xarici səthinə suyun tökülməsi 

ilə baş  verir. Bu zaman çoxlu sayda borulardan su soyudulan borunun üzərinə axıdılır. 

Bu proses tələb olunan temperatura qədər soyudulma zamanı baş verir. Soyudulma 

rejimində temperatur dəyişməsinə riayət olunur ki, 

Məlum soyutma texnologiyalarla defektsiz örtüklü boru almaq çətin, xüsusi ilə 

qaynaq olunmuş hissələrdə. Müəyyən olunmuşdur ki, bu problemlər çəkilmiş örtüyün 

bərkiməsi zamanı meydana çıxır.  Borunun daxilə çəkilmiş örtükdə soyuma prosesi 

əsasən borunun xaricə səthinin soyudulması ilə baş verir. Lakin örtüyün soyudulması 

daxili səthi boyunca olduqda adgeziya prosesi daha tez baş verir və soyuma zamanı 

mexaniki gərginliyi xusuilə borunun uclarında azldır. Soyudulma zamanı metal 

borunun qaynaq hissələrində örtükdə qabarcıqlar yarana bilər. Örtüyün bərkiməsi 

zamanı bu hava qabaqcıqları mərkəzə doğru hərəkət edir və örtüyün bərkiməsi zamanı 

defektlərin yaranamsına səbəb ola bilər. Soyudan məhlulu borunun daxilinə tökdüqdə, 

o borunun içində qalır və soyuma prosesi davam edir. Boru irəliyə doğru   
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Qrafik 3.1.2. Boru örtüyünün soyutma zamanı temperatur sahəsinin 

dinamiki interpretasiyası 
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hərəkət edir və eyni zamanda fırlanır. Bu zamanı borunun hər tərəfi eyni zamanda 

soyudulur və mikro çatların yaranmasının qarşısı alınır. Soyumada temperatur rejiminə 

riayət olunduqda daha səmərəli örtüklər almaq mümükündür. 

Aparılan sınaqlar və praktiki təcrübə göstərir ki, Boru daxili örtüklərin keyfiyyətli 

olması üçün onun hansı rejimlə qızdırılıb yüksək temperaturaya çatdırılması kimi 

soyutma rejimininə riayət olunması da vacibdir. Belə ki, laboratoriya təcrübələrində 

eksperimental tədqiqatlar aparılan zaman məlum olmuşdur ki, silisium örtüklər kövrək 

olduğundan, onlar yalnız sabit düşmə temperaturlarında soyutmaq lazımdır. Məlum 

ədəbiyyatlarda [27, s.62-70], [87], [99, s.197-189] aparılan təcrübələrdən görünür ki, 

örtüyün markasından asılı olaraq (“ЭП-1”, “ЭП-2”, “ЭП-20”, “ЭП-30”) boruların 

soyutma və ya qızma temperaturaları  ∆T=5-10℃  intervalında dəyişilməsi müsbət 

nəticələr verir. Bu kəmiyyətlər təcrübi yolla təyin edildiyindən örtüyün həndəsi 

ölçülərindən və zamandan asılı olaraq hər bir örtüyün markasına görə dəqiq temperatur 

düşküsü müəyyən olunmalıdır. Silisium tərkibi çox olan örtüklərdə temperatur düşküsü 

tədricən artır. Ona görə də onların markalarına uyğun temperatur düşküsünün təqribi 

qiyməti təyin edilir. Bunları nəzərə alaraq, laboratoriya şəraitində mufel sobalarında 

kiçik diametrli 150-200 mm qədər bəzi hallarda D=400 mm qədər, və uzunluğu bir 

neçə metr olan nümunələr sınaqdan keçirilmişdir. Nəticə etibarı ilə həmin laboratoriya 

şəraitində müxtəlif markalar üçün temperatur düşküsünün qiymətləri təyin edilmişdir 

və Cədvəl 3.2.1–də geniş tətbiq edilən müxtəlif markalı örtüklərin xarakteristikası 

verilmişdir.  

Təcrübələr əsasında bütün markalı silisium-emal örtüklərində optimallaşdırılmış 

qızma və soyutma müddəti 𝜏=25-150 dəqiqə həddində məqsədəuyğun hesab edilir. 

Bu rejimləri tam həyata keçirmək üçün boru daxilindəki örtüyün sabit temperatur 

düşküsü ilə soyuması üçün soyuducu agent olaraq hava qəbul edilmişdir. Soyutma 

prosesi xüsusi soyuducu aparatla boru səthinə verilən havanın intensivliyindən asılı 

olaraq aparılır [37, s.28-30], [38, s.35-37]. 
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Сədvəl 3.2.1.  

Örtüklərin fiziki və istilik xassələri 

 

 

 

 

 

 

 

Soyuducu qurğunun soyutma temperaturu aşağıdakı düsturla təyin edilir: 

 

𝑇2 =
𝑄

𝑐𝜌
                                                     (3.3.1) 

 

Burada: c – örtüyün xüsusi istilik tutumu; 

              𝜌 – örtüyün materialının sıxlığı. 

              Q – soyuducunun aldığı istilik miqdarıdır. 

Bu istilik miqdarı belə təyin edilir [41, s.158 ], [51]. 

 

Q=𝛼(𝑇1−𝑇𝑐)𝐹                                                   (3.3.2) 

 

TC– ətraf mühitin temperaturu, TC=18-25℃ qəbul edilir. 

F– örtüyün səthinin sahəsi, T1=600-800℃ örtüyün temperaturu. 

𝛼– örtüyün markasından asılı olan istilikkeçirmə əmsalıdır. 

 

Örtüyün istilik xassələri 

Örtüyün sənayedə göstərilən markaları 

ЭП-1 ЭП-2 ЭП-1 ЭП-20 ЭП-30 

Xətti genişlənmə əmsalı 𝜆 , 10−7𝐶−1 103 89 50 32 64 

Örtüyün yumşalma temperaturu ℃ 520 580 620 650 690 

İstilikkeçirmə əmsalı 20℃, Vt/m ℃ 0.63 0.92 0.89 0.91 0.98 

Örtüyün sıxlığı 10-3kq/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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Bu kəmiyyət bütün markalar üçün müxtəlif olmaqla, həm də temperaturun artıb 

və ya azalması ilə dəyişir. Örtüyün istilik prosesinin parametrlərinin dəyişməsinin 

xüsusi tədqiqatlar əsasında təyin edilmiş qiymətləri Cədvəl 3.2.2–də göstərilmişdir. 

Beləliklə, (3.6) və (3.7) düsturlarına əsaslanaraq örtüyün səthlərində soyutma zamanı 

temperatur düşməsi aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir. 

 

∆𝑇 = 𝑇1 − 𝑇2 = 9.81 exp(
𝑎𝜏

𝑅2
)–

𝑄

𝑐𝜌
                                     (3.3.3) 

 

Cədvəl 3.2.2.  

Örtüyün istilik parametrlərinin dəyişməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

prosesinin sürəti ∆𝑇 = 5– 10℃ intervalında qəbul edərək R1, R2, R3, Q, T1, T2– 

Örtüyün 

temperaturu 

℃ 

Istidən 

genişlənməsi 

əmsalı℃ 

Örtüyün 

sıxlığı 

kq/m3 

İstilik tutumu 

Vt/kq 

İstilikkeçir- 

mə əmsalı 

Vt/kq℃ 

Çatların 

sayı 

100 52 1.35 1.52 1.21 – 

150 64 1.21 1.61 1.32 - 

200 78 1.15 1.72 1.44 – 

250 86 1.12 1.83 1.46 – 

300 97 1.11 1.88 1.51 1 

350 105 0.92 1.92 1.62 – 

400 115 0.86 1.96 1.71 1 

450          121 0.82 1.98 1.88 1 

500          125 0.77 2.11 1.97 1 
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parametrlərindən asılı olaraq idarəetmə sistemi vasitəsi ilə avtomatik tənzimləmə 

prosesi tədqiq edilmişdir.  

Bu tədqiqat “Matlabın” Simulink bölməsində göstərilən ardıcıllıqla yerinə yetirilmişdir 

[8, s.646], [107, s.1150-1153], [110, s.881]. Şəkil 3.2.1-də tənzimləmə sisteminin 

Simulink paketində qurulmuş modeli göstərilmişdir. Qrafik 3.2.1–də şüşə örtük 

çəkilmiş boruların soyudulmasının avtomatik tənzimlənmə sisteminin çıxış siqnalının 

ossilloqramları göstərilmişdir. Sistemin vəzifəsi yüksək temperaturlu borular soyutma 

kamerasına daxil olduqdan sonra onların soyuducu agentin köməyi  

ilə soyutma sürətinin sabit verilmiş qiymətlərini saxlamaqla (5-10 ℃  ) soyutma 

prosesinin tənzimlənməsidir. Sistemin işini yoxlamaq üçün onun modeli Simulink 

proqramındakı funksional elementləri köməyi ilə qurulmuşdur. Sistemin qurulması 
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Şəkil 3.2.1 Tənzimləmə sisteminin modelləşdirilməsi. 

1-impuls siqnalı; 2, 5, 7-cəmləyici element; 3-ətalətli element; 4-korreksiyaedici element;6-avtomatik tənzimləyici; 8-

gücləndirici;9, 10, 11-osilloqraf. 
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a) 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

                             

        b) 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                   

 

           c) 

 

 

Qrafik 3.2.1. Soyuma prosesinin osilloqramı. 

a) Soyuma prosesinin ossilloqramı; b) idarəedici təsirin ossilloqramı; c) 

temperaturu tənzimləmə prosesinin ossilloqrammı   
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üçün aşağıdakı elementlərdən istifadə olunmuşdur. İstilik daşıyan boruların 

temperaturunun zamana görə azalmasının modelləşdirilməsi üçün (3) ətalətli 

elementdən və (5) cəbri cəmləyicidən istifadə olunur. Bu elementlərin hər birinin 

girişinə vahid pilləli impuls siqnal mənbəyi (1) təsir edir. (5) cəmləyicinin çıxışının 

alınması T1 temperaturunun zamana görə dəyişməsini göstərir və onun dəyişməsini 

müşahidə etmək üçün (9) ossilloqrafından istifadə olunur. Onun monitorunda 

modelləşdirilmə zamanı alınmış soyuma prosesinin qrafiki göstərilmişdir. Soyutma 

kanalının elementlərini modelləşdirmək üçün (6) tənzimləyici və (4) korreksiyaedici 

elementdən istifadə olunur. (4) və (6) elementləri birlikdə avtomatik tənzimləyici 

rolunu oynayır. Onun vəzifəsi soyutma temperaturunu zamana görə elə dəyişməkdir 

ki, ∆𝑇 –temperaturu əvvəlcə müəyyən olunmuş temperaturdan mümkün qədər az 

fərqlənsin. Tələb olunan temperatur fərqlərini yaratmaq üçün iki elementdən istifadə 

olunmuşdur. Onların vasitəsi ilə  impuls funksiyasının amplitudu ∆𝑇0 (2) cəmləyici 

elementi üzərində faktiki soyutma temperaturu sürəti ∆𝑇, əvvəlcədən müəyyən 

olunmuş ∆𝑇0 ilə müqayisə olunur və onlar arasındakı fərq (4) və (6) elementlərinə 

verilərək T2 temperatur profilini yaratmaq üçün istifadə olunur. Model start düyməsi 

vasitəsi ilə qoşulduqda alınmış nəticələr 9, 10, 11 ossilloqrafı ilə nümayiş etdirilir. Belə 

ki, 9 ossilloqrafı qızmış borunun soyuma əyrisini, 10 ossilloqrafı qızmış borunun 

soyuma sürətinin zaman üzrə dəyişməsini, 11 isə soyuducu agent vasitəsi ilə yaradılmış 

T2 temperaturunun zamana görə dəyişməsini göstərir. 

 

3.4. Boru örtüyünün səthində soyuma prosesinin təhlili 

 

Riyazi modelləşmənin interaktiv kompleks proqramı Simulink proqramı ilə 

hazırlanmışdır [98, s.154-157], [107, s.1150-1153]. Sadəcə olaraq model dinamik 

sistemlərin, qurğuların xətti və qeyri-xətti funksional blok sxemini özündə əks etdirir. 

Modelləşdirmə boru örtüyünü soyutma prosesinin avtomatik tənzimlənməsini əks 

etdirir. 
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Bunları nəzərə alaraq, emal örtüyün alınması zamanı soyutma prosesi 

arqumentlərinin və lazımı parametrlərin avtomatik tənzimlənməsi üçün riyazi ifadələr, 

müvafiq hesablamalar və kompyuter eksperimetrləri yolu ilə tam araşdırılmışdır [1, 

s.57-60], [15, s100-108.], [17, s.17-21]. 

“Simulink” proqramı əsasında tərtib edilən qrafiklərin dəyişmə xarakteristikası 

müxtəlif olduğu aşkar olduğundan yaranan prosesləri dərindən təhlil etmək qarşıya 

qoyulmuşdur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, qrafiklərin dəyişmə xarakteri əsasən R 

kəmiyyətindən mütənasib asılıdır. Məlumdur ki, temperatur düşküsü ümumiyyətlə 

zamandan, metal borunun və örtüyü həndəsi ölçülərindən, onların fiziki və istilik 

xassələrindən asılı olaraq dəyişir. Qeyd etmək lazımdır ki, metal borunun xarici 

radiusları (r3) standarta uyğun olaraq qəbul edilir. Burada yalnız örtüyün xarici və 

daxili (r2) və (r1) dəyişilərək arqument kimi onun qalınlığı qəbul edilə bilər. Buna görə 

də alınmış qrafiklərdə R2 kəmiyyətinin dəyişilməsi yalnız və yalnız örtüyün alınma 

qalınlığından tam asılıdır. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, R kəmiyyətinin r1, r2, r3 qiymətlərində dəyişikliklər 

müşahidə olunur. Belə ki, t kəmiyyətinin artması bu ifadələrin azalması ilə müşayiət 

edilir. Hesabat əsasında tərtib edilən Cədvəl 3.3.1-də bunları 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 proseslərdə 

avtomatik tənzimləmə ilə yaradılır. Bunları nəzərə alaraq, örtüyün markasından və 

tətbiq sahəsindən asılı olaraq onun bütün xarakteristik parametrlər, Simulink proqramı 

ilə modelləşdirilərək müəyyən nəticələr əldə olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, (3.14) asılılığında R2-kəmiyyətinin artması ilə alınan 

hiperbolik əyrilərin dəyişmə xarakteristikası müxtəlif olur. Belə ki, (R2)-kəmiyyətinin 

artması ilə qrafiklərin dəyişmə xarakteristikası az fərqlənir. Bu azalmalar 

kəmiyyətlərin dəyişməsi ilə yanaşı, onların xarakterik ifadələrinin riyazi formasından 

da tam asılıdır. Bu alınan qrafiklərlə istənilən qalınlıqda boru örtüyünü seçməklə onun 

xassələrini təyin etmək mümkündür.  
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Bu kəmiyyətin dəyişməsi ilə zaman müddətinin, yəni soyutma prosesini tələb 

olunan qiymətə qədər çatdırılması da vacib bir məsələdir. Bu hallarda, ən çox tətbiq 

edilən minimum orta və maksimum R2 kəmiyyətlərinin bu proqramla qurulması daha 

məqsədəuyğundur. Bunun üçün metal borunun diametrləri əsasən 𝜙57 x 3.5 mm, 

minimum 𝜙89 x 4.5 mm, orta qiymətlərdə isə 𝜙108 x 4.0 mm ölçülərdə qrafiklərin 

qurulması zəruridir. Qrafik 3.3.1-də asılılıq göstərilmişdir. 

Bu qrafiklərin qurulması üçün, əvvəlcə həm metal borunun, ən əsası örtüyün 

diametrlərini təyin etmək lazımdır. Qrafiklərin dəyişmə xarakteristikası örtüyün 

qalınlığının dəyişməsi ilə düz mütənasibdir. Beləlikə, alınmış qrafikə əsasən bütün 

örtüklər üçün dəyişmə xarakteristikasını vermək mümkündür.  

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
) (3.11) düsturuna əsaslanan hesablama zamanı Cədvəl 3.3.1-dəki qiymətlər alınır. 

 

3.5. Silisium boru örtüyündə soyutma zamanı yaranan termiki gərginlik 

rejiminin tənzimlənməsi 

 

Məlumdur ki, metal borular və silisium örtükləri müxtəlif fiziki–mexaniki 

xassələrə malik olduğundan metalın səthi ətraf mühitdə silisium örtüyünə nisbətən 

daha intensiv soyuyur. Belə ki, metalın istilikvermə və istilikkeçirmə əmsalı silisium 

materialından 15-20 dəfə artıqdır. Buna görə metal və silisium örtüklərin eyni zamanda 

genişlənməsi və sıxılması zamanı deformasiyadan yaranan gərginliklər örtüyün 

səthində makro və mikro çatlar yaradır [13, s.157-159], [20, s.19-22], [27, s.62-70], 

[28, s.24-27].  

Elə buna görə də onların qarşısını almaq üçün soyutma prosesi xüsusi rejimlə 

aparılmalıdır. Çatlar əsasən silisium örtüyün elə yerlərində yaranır ki, yaranan 

deformasiya və gərginliklər örtüyün möhkəmlik həddini keçir. Bundan başqa, bu ikiqat 

metal və silisium örtüyündə, soyutma rejiminin başa çatmasına baxmayaraq,   
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Cədvəl 3.3.1 

Örtüklü borunun soyuması zamanı borunun daxilində 

temperatur düşməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qrafik 3.3.1 Silisium örtüklü borunun soyutmanın zamandan asılılığı. 

 y(t), y1(t), y2(t), y3(t)- örtüklü borunun səthindəki soyutmanın zamanda asılılığı;  

1-R0 borunun daxili səthihin radiusu; 2-R1 borunun örtüyünün daxili radiusu; 3-R2 

örtüyün xarici səthinin radiusu; 4-R3 borunun xarici səthinin radiusu, ΔT- temperatur 

dəyişməsi; τ- zaman müddəti;   

y(t) y1(t) y2(t) y3(t) 

10 10 10 10 

9.608 9.704 9.418 8.939 

9.231 9.413 8.839 7.866 

8.839 9.139 8.363 6.977 

8.521 8.939 7.833 6.188 

8.187 8.607 7.408 5.488 

7.833 8.363 6.977 4.936 

7.658 8.103 6.67 4.317 

7.261 7.933 6.198 3.829 

6.977 7.634 5.827 3.396 

6.703 7.408 5.488 3.012 

6.44 7.189 5.139 2.671 

6.188 6.977 4.933 2.369 

5.945 6.771 4.594 2.101 

5.712 6.67 4.317 1.934 

5.488 6.376 4.066 1.653 
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örtüyün səthlərində qalıq deformasiyalar və gərginliklər yaranır. 

Soyutmanın texnoloji prosesi başa çatdıqdan sonra, örtüklərin səthlərində qalıq 

deformasiyalar və gərginliklər ИСД-3 və ИД cihazları ilə ölçülüb təyin edilə bilər [32, 

s.3-8], [33, s.76-79], [37, s.28-30], [41, s.183-186]. Bu ölçmələrdən sonra gərginliklər 

hesablanaraq, silisium örtüyün markasından asılı olaraq möhkəmlik həddi ilə müqayisə 

edilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, silisium örtüyün səthlərində radial, oxboyu və toxunan 

istiqamətdə mexaniki gərginliklər yaranır. Bu gərginliklər örtüyün istilik 

parametrlərindən və həndəsi ölçülərindən asılı olaraq dəyişir. Toxunan gərginlik radial 

və oxboyu istiqamətlərdə yaranan gərginliklərin asılılıqları parabolik qanuna uyğun 

dəyişir və R.A.Maksudovun və A.Q.Kanın aldıqları aşağıdakı ifadələrlə təyin edilir 

[32, s.3-8]. [43, s.111-115]. 

 

𝜎𝑟 =
𝜆𝐸

1 − 𝜇

𝑟3
2 − 𝑟2

2

𝑟2
2 − 𝑟1

2 ∆𝑇 

(3.5.1) 

𝜎𝑧 =
𝜆𝐸

1 − 𝜇

𝑟3
2

𝑟3
2 − 𝑟1

2 ∆𝑇 

 

Burada: E=1,2 106 MPa-silisium materialın elastik həddi; 

λ=1.7 10-6 C-1 örtüyün xətti genişlənmə əmsalı; 

D1=2r1=48÷470 mm örtüyün daxili diametri; 

D2=2r2=50÷500 mm örtüyün xarici diametri; 

D3=2r3=580÷540 mm metal borunun xarici diametridir. 

∆𝑇- temperatur dəyişməsi; 

(3.11) düsturuna əsasən qızma və soyutmada temperatur düşküsü alınmış ifadə 

ilə təyin edilir.  

∆𝑇 = 9.81exp (
𝑎1𝜏

𝑅2
)  
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Burada a=1.6 103 m2/℃ temperatur keçirmə əmsalı bütün örtüyün markaları üçün 

qəbul edilir. 𝜏=0-25 dəq soyutma və qızma addımıdır. 

Bu (3.13), (3.14), (3.15) ifadələri nəzərə alaraq soyutma rejiminin modelini 

qurmaq mümkündür. 

Tətbiq sahəsi üçün metal boruların xarici mühitin zərərli təsirlərindən (məsələn 

dəniz suyu) qorumaq üçün onların daxili səthi qoruyucu təbəqə ilə örtmək lazım gəlir. 

Bu proses adətən yüksək temperatur şəraitində aparılır. Közərmiş halda olan metal 

boruların daxili səthi qoruyucu qat olan silisium təbəqə ilə örtürülür və sonrakı 

mərhələdə soyutma kamerasında verilmiş temperatura qədər soyudulur. Soyutma 

prosesi həm təbii, həm də süni yolla aparıla bilər. Təbii yolla soyutma zamanı prosesə 

sərf olunan vaxt xeyli artır və texnoloji qurğunun məhsuldarlığı düşür. Prosesin 

məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə süni soyutma rejimindən istifadə olunur. Bu 

zaman əsas məqsəd istehsalın məhsuldarlığını artırmaqdır. Lakin soyutma rejiminin 

düzgün seçilməməsi örtük təbəqəsində çatların əmələ gəlməsi baş verir ki, bu da 

istehsal olunmuş boruların sonradan iş prosesində korroziyasına səbəb olur və onları 

tez-tez əvəz etmək lazım gəlir. Soyutma sürətini düzgün seçmək üçün mürəkkəb riyazi 

modelin qurulmasını tələb edir. 

Rejimə dair düzgün qərarlar qəbul etmək üçün soyutma prosesinin Şəkil 3.4.1-

dəki Simulink paketində modelini yaradılmışdır. İdarəetmə obyekti kimi bu halda çıxış 

dəyişənləri olaraq boruların uzunluğu və radiuslar boyu soyutma prosesində yaranan 

mexaniki gərginlik götürülmüşdür.  İdarəedici təsir kimi soyutma sürəti (və ya qızma 

sürəti) 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 götürülmüşdür. Digər giriş dəyişənləri r1, r2, r3 istehsalın xüsusiyyətlərdən 

asılı olaraq təsadüfi dəyişdiyindən onlar həyəcanlandıran təsirlər kimi qəbul edilmişdir. 

Qurulmuş modelin məqsədi həyəcanlandırıcı təsirlərin məlum qiymətlərinə əsasən 

qızma və soyuma sürətini elə bir qiymətini seçməkdir ki, yaranan gərginliklər 

texnologiyanın müəyyən etdiyi qiymətlərdən böyük olmasın. Modeldə temperaturn ani 

qiymətləri (3.13) düsturu ilə təyin olunur. Bu ifadələr A blokunda göstərilmiş 

elementlər üzərində reallaşdırılır və temperaturun zaman görə dəyişmə 
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Şəkil 3.4.1 Soyuma rejiminin modeli.

 9
4
 



 

 

95 

 

sürətini əldə etmək üçün müəyyən diapazonda dəyişdirilə bilən əmsaldan istifadə 

olunur və soyuma prosesində yaranan mexaniki gərginlik götürülmüşdür.  İdarəedici 

təsir kimi soyutma sürəti (və ya qızma sürəti) 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 götürülmüşdür. Digər giriş dəyişənləri 

r1, r2, r3 istehsalın xüsusiyyətlərdən asılı olaraq təsadüfi dəyişdiyindən onlar 

həyəcanlandıran təsirlər kimi qəbul edilmişdir. Qurulmuş modelin məqsədi 

həyəcanlandırıcı təsirlərin məlum qiymətlərinə əsasən qızma və soyuma sürətini elə bir 

qiymətini seçməkdir ki, yaranan gərginliklər texnologiyanın müəyyən etdiyi 

qiymətlərdən böyük olmasın. Modeldə temperaturn ani qiymətləri (3.15) düsturu ilə 

təyin olunur. Bu ifadələr A blokunda göstərilmiş elementlər üzərində reallaşdırılır və 

temperaturun zaman görə dəyişmə sürətini əldə etmək üçün müəyyən diapazonda 

dəyişdirilə bilən əmsaldan istifadə olunur. 

Örtüklü borunun diametrləri verildikdə əmsalın qiyməti təcrübə yolu ilə seçilərək 

gərginliklərin tələb olunan qiymətləri ödənilir və tapılmış soyuma və qızma sürəti 

texnoloji qurğunun operatoruna tövsiyə kimi verilir. Operator soyuma prosesini 

tövsiyə olunan rejimə uyğun olaraq aparır. Boru kəmərlərinin müxtəlif radiuslarda  

qızma və soyuma sürətinin seçilməsi nəticəsində uyğun gələn gərginliklər və qrafiklər 

Şəkil 3.4.2-də göstərilmişdir. Örtüklərdə yaranan gərginliklərin maksimum qiymətləri 

8÷10 MPa qiymətində dəyişməsi örtüklərin etibarlılığı ilə uzunömürlüyünü artmasını 

təmin edir. 

Texnoloji prosesdə çatların ölçmə ehtimalının dəqiqliyindən asılı olaraq 

defektoskop cihazının və qurğunun metroloji və texniki ölçmələrinin xətalarının təyin 

edilməsi vacibdir. Ona görə də ölçmələrdə əsasən silisium örtüyünün qalınlığından 

asılı olaraq, tətbiq olunan defektoskop qurğusunda ölçmələrdən alınan çatların sayının 

və koordinatlarını təyin edib, təhlil etmək lazımdır [94, s.86-91] [115, s.80-83]. 

Statistik üsula əsaslanaraq, ölçmə prosesində aşkar edilmiş çatların koordinatların 

nəzərə almaq tələb olunur. Bunlara əsaslanaraq, mövcud olan elektrik 
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Şəkil 3.4.2 Soyuma zamanı örtüklərdə yaranan termiki gərginliyin zamandan asılılığı
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qığılcımlı defektoskoplarla müqayisəli ölçmənin xətası aşağıdakı kimi göstərilmişdir [13, 

s.98-99], [14, s.29-34], [94, s.45-48] [110, s.754-756].  

Bu qurğuların xətaları uyğun olaraq “Korona-C”  5-8 %, “Korona -1” 4-8%, “Korona 

12”  3-7%, “Korona 2.2” 4-6% və  ВИЭД  defektoskopu-1-3% intervalındadır. 

III Fəslin nəticələri 

1. Yüksək temperaturaya qədər (600-800C0) qızdırılmış borunun örtük çəkildikdən 

sonra otaq temperaturana qədər soyudulması üçün soyuma rejimi tərtib olunmuşdur. 

Matlab proqramının Simulink paketində yüksək temperaturdan soyutma rejiminin 

avtomatik tənzimlənməsi modeli işlənmişdir. 

2. Silisium örtüklü borunun soyutma rejiminin avtomatik idarəetmə prosesi 

işlənməklə onların qrafiki asılılıqları təqdim edilmişdir. Yüksək temperaturlu boru 

örtüyünün soyuma prosesində temperatur sahəsinin riyazi modeli tərtib olunmuşdur. 
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IV FƏSİL. BORU DAXİLİNDƏ ELEKTROQIĞILCIM METODU İLƏ 

MİKROÇATLARI TƏYİN EDƏN DEFEKTOSKOP QURĞUSU  

4.1. Silisium emal örtüklü boruların elektrik keçiriciliyi və sınaq gərginliyi 

Elektroqığılcım defektoskopunun iş prinsipi elektrik keçiriciliyi olan metalın üzərinə 

çəkilmiş dielektrik örtüklərdə defektlərin aşkar olunmasına əsaslanır. Örtüyə verilən 

cərəyan şiddəti, örtüyün elektroizolyasiya və dielektrik xüsussiyyətləri ilə təyin olunur 

[12, s.115-116], [13, s.304-315], [14, s.29-34].  

Silisium örtükü borular yüksək elektroizolyasiya xüsusiyyətlərinə malikdir və tipik 

dielektriklərə aiddir (dielektriklər üçün elektrik keçiriciliyi 10-12 Om-1m). Temperaturun 

artırılması zamanı (600-8000C) örtük yumşalaraq əriyir və onun elektrik müqaviməti 

azalır. Lakin hər bir örtüyün markasından asılı olaraq müqavimət müxtəlif qiymətlər alır.  

Örtüyün dielektrik xassələrinin dəyişməsi cərəyanın tezliyi ilə düz mütənasibdir. Bu, 

örtüyün itki əmsalı adlanır. Ən böyük elektrik müavimətinə malik olan örtüklər 

borosilisium, kvars və qurğuşun tərkibli örtüklərdir [53, s.3-15], [93, s.2551-2556], [104, 

s.114-116]. 

Dəyişən cərəyan dövrəsində elektrik keçiriciliyi və örtüyün itki əmsalı arasında 

aşağıdakı əlaqə mövcuddur; 

 

𝜌 = 𝐾𝑓휀 𝑇𝑚𝑎𝑥                                                         (4.1.1) 

 

Burada 𝜌-xüsusi elektrik keçiriciliyi; f-elektrik sahəsinin tezliyi; 휀-verilən tezlikdə 

dilektrik keçiriciliyi;  𝑇𝑚𝑎𝑥 -örtüyün maksimum qızma temperaturu; K-mütanəsiblik 

əmsalıdır. 

 Otaq temperaturunda silisium emal örtüklərin xüsusi elektrik keçirciliyi 10 Om−1m  

olub, 800 0C temperatura qədər qızdıqda 102Om−1m -ə qalxır. 
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Bəzən örtüyün metalla kontaktı arasına verilən gərginliyin qiyməti 10 KV-a çatır. Bu 

zaman örtüyün səthinin qızmasına yol vermək olmaz, çünki örtük keçiriciyə çevrilə, əriyə 

və dağıla bilər. Örtüyə verilmiş sınaq gərginliyinn müəyyən qiymətində, ərimiş örtük 

mikro-makro çatları aradan qaldıra bilər. 

Örtüklərin elektrik keçiricilik xüsusiyyəti və sınaq gərginliyinin qiyməti Cədvəl  

4.1.1-də verilmişdir [87 ], [115, s.80-83]. 

Cədvəl 4.1.1 

Örtüklərin elektrik parametrləri 

 

 

 

 

4.2. Yüksək gərginlikli 

elektroqığılcım defektoskopunun quruluşu və  iş prinsipi 

Hal-hazırda örtükdə çatları diaqnostika etmək üçün yüksək gərginlikli 

elektrikqığılcımlı defektoskopundan istifadə olunur. Müxtəlif tipli silisium örtüklərin 

diaqnostikası üçün  ВИЭД-1 defektoskopu daha etibarlıdır. Bu defektoskop neft və qaz 

magistral boru kəmərlərinin silisium örtüklərinin diaqnostikası üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Cihazın iş prinsipi borunun daxilində hərəkət etdirilən elektroddan örtüklə metal arasında 

cərəyanın keçməsinə əsaslanır. Kiprikli elektrod borunun daxilində çatın koordinatlarını 

təyin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Cihaz örtükdə aşkar olunan mikroçatların koordinatlarını qeyd etməyə imkanı verir. 

Ölçmə prosesi kiprikli elektroddan istifadə edilməklə avtomatik idarə olunur. Borunun 

daxilində mikroçatların təyin edilməsi zamanı siqnalizasiya işə qoşulur və operatora 

Örtüyün markası 

Örtüklərin xüsusiyyətlləri 

Dielektrik 

keçiriciliyi 

Ε 

Xüsusi 

müqavimət 

𝝆 ,Om m 

Sınaq gərginliyi 

Usın, kV/mm 

Borosilisium 

örtükləri 
5-7 103-104 10-20 

Qələvi örtüklər 4-6 102-103 10-15 

Qrunt örtüklər 8-10 108-1010 15-20 

Xüsusi örtüklər 10-12 108-1010 50-60 



 

 

100 

 

boruda çatın olması haqqında informasiya verilir. Yüksək gərginlikli elektroqığılcım 

defektoskopu (ВИЭД-1) texniki xarakteristikası aşağıda göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЭД-1defektoskopunun tərkibinə elektron blok, yüksəkgərginlikli transformator, 

transformatorun uzadıcı naqili, kiprikli elektrod, torpaqlama naqili daxildir. 

Defektoskopun elektron bloku aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir. 

1. Sınaq gərginliyin qiymətini almaq üçün yüksəkgərginlikli VT-1 transformatoruna 

gərginliyin verilməsi və idarə olunması. 

2. Sınaq aparılan borunun diaqnostikası zamanı elektroda verilən gərginliyin 

kilovoltmetrlə ölçülməsi.  

3. İzoləolunmuş boruda defektin aşkar olunması zamanı işıq və səs 

siqnalizasiyasının qoşulması. 

4. Səs və işıq siqnalizasiyası zamanı elektroda gedən naqil X1 rele kontaktı ilə 

dövrəni 3 san-lik qapanması və elektrodun sonrakı hərəkəti zamanı gərginlik bərpa 

olunması.  

VT-1 transformatorunun bir çıxışı elektrodun başlığına qoşulmuşdur və yüksək 

gərginlik almaq üçündür. Müxtəlif diametrli borular üçün müxtəlif ölçülü kiprikli 

başlıqlar nəzərdə tutulmuşdur. Ölçmənin dəqiq aparılması üçün bu başlıq borunun 

Diaqnostika olunan borunun diametri, mm 350 

Örtüyün qalınlığı, mm 4 

Elektrodun hərəkət sürəti, m/san 0.2 

Aşkar olunan defektin ölçüləri, mm 0.2-1.0 

Sınaq gərginliyinin qiyməti, kV 20-40 

Cihazın qida gərginliyi, V 220/380 

Qida gərginliyinin tezliyi, hs  50 

Fasiləsiz iş rejimi, saat 8 

Temperatur rejimi, 0C 5-40 
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daxilinə kip oturmalıdır. Bu transformatorun birinci sarığısı elektrod vasitəsi ilə boruya 

birləşir. İkinci sarığısı isə defektoskopun torpaqlanması üçün nəzərdə tutulan yuvaya 

qoşulur. O, cihazın sağ tərəfində yerləşir.  

Örtüklərin keyfiyyətinə nəzarət edən qurğunun əsasını təşkil edən sxem Şəkil 4.2.1-

də göstərilmişdir. Bu sxemin elementləri və funksiyasını nəzərdən keçirək.  

Cihazın sxeminə əlavə elementlər qoşulmuşdur. Gərginlik mənbəyi gərginliyin 

qiymətini 4 dəfə artıraraq sxemin çıxışında 40 kV-a yaxın gərginlik alır. Belə ki, qurğu 

silisium örtüyündə çatları aşkar etdikdə cərəyan sızması yaranır. Gərginlik induktordan 

B5-B8 körpüsünə, sonra isə X2 keçidi ilə R1 rezistoruna keçir. R1 müqavimətinin dəyişməsi 

gərginliyin dəyişməsinə səbəb olur. Bu gərginlik T1 və T2 tranzistoru üzərində qurulmuş 

multivibratoru qidalandırır. Nəticədə, Tp transformatorunun 1-ci sarğısında gərginlik 

dəyişir. Gərginlik transfarmatorun II sarğısından gərginlik hasiledicisinə, oradan da 

qurğunun çıxışına ötürülür. Defektoskop qida mənbəyinə qoşulduğu zaman R1 çıxışındakı 

gərginlik tədricən 40 kV-a çatır. Çıxış gərginliyinin qiyməti voltmetrlə ölçülür. Kilovolt 

çıxışa əlavə müqavimət olan R6 –R15
*
 vasitəsi ilə qoşulmuşdur. R15

* müqaviməti vasitəsi 

ilə çıxışdakı gərginlik 20 kV a çatır. Yüksək gərginlik almaq üçün X2 düyməsindən 

istifadə olunur. X2 relesi R1 müqavimətinə çıxışı qapayır. T3 tranzistoruna və R1 

rezistoruna gərginlik, X1 relesi vasitəsi ilə akkumlyator batareyasından və ya dəyişən 

cərəyan düzləndiricisindən verilir.  

Qurğuda onu qida mənbəyinə qoşan (düzləndiricidən və ya indukturdan) və ayıran, 

gərginliyi düzləndiricidən induktora və əksinə, induktordan düzləndiriciyə qoşulmasını 

tənzim edən keçirici var. Gərginlik R1 müqaviməti vasitəsilə ilə tənzimlənir. Qurğunun 

üstünlüklərindən biri onun daxilində kilovoltmetrin qoşulmasıdır. Çıxışda gərginliyin 

qiyməti fasiləsiz ölçülür və  tələb olunan gərginliyin elektroda verilməsi tənzimlənir. 

Defektoskopun sağ kənarında torpaqlama hissəsi və şəbəkəyə qoşmaq üçün yuva vardır. 

Defektoskopun torpaqlanması idarəetmə blokunun sıfır çıxışı ilə boru arasında elektrik 

dövrəsi yaratmaq üçündür. 
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 Şəkil.4.2.1 Elektroqığılcım defektoskopunun sxemi. 

 1–Qida bloku; 2–əlavə müqavimət; 3-Xətti avtotransformatorlu tənzimləyici; 4 –Gərginlik hasiledici (GH) 5 –

Kondesnsatorun birləşməsi; 6– düzləndirici körpü, T-tranzistor, B-həssas element. 
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NACE PR0274 standartına uyğun olaraq boru kəmərlərinin diaqnostikası zamanı 

elektroda verilən gərginliyin qiyməti örtüyün qalınlığından asılı olaraq aşağıdakı 

düstura əsasən təyin edilir [7, s.115-117], [9, s.77-79], [13, s.315-317], [35, s.178-180] 

U=7.9√𝐻                                                             (4.2.1) 

 

 Burada H-örtüyün qalınlığı, (mm); 

U-sınaq gərginliyinin qiymətidir, (kV);  

Bu qiymətlər hesablanaraq defektoskopa operator tərəfindən daxil edilir. 

Aşağıda müəyyən örtüklər üçün gərginliyin qiyməti verilmişdir. 

Örtüyün qalınlığı H,mm     Sınaq gərginliyi U, kV 

0.5 5.5 

1.0 7.9 

1.5 11.2 

2.0 13.6 

2.5 25.8 

3.0 35.4 

 

4.3. Elektroqığılcım defektoskopunun mikrokontrollerlə idarəetmə sistemi 

 

Silisium örtüklü boruların daxilini diaqnostika etmək üçün istifadə edilən 

elektroqığılcım defektoskopuna Arduino mikrokontrolleri qoşulmuşdur. Bu da 

ölçmələrin avtomatlaşdırılmasını və aşkar olunan çatın koordinatlarının təyin 

olunmasını təmin edir. Dövrədə yüksək gərginliklə (40kV) diaqnostika aparıldığından, 

operator üçün təhlükə yaradır. Təklif edilən qurğu mövcud elektroqığılcım 

defektoskoplarından məsafədən idarə olunması üsulu ilə fərqlənir, 0.3-1.5 mm olan 

mikroçatları təyin etmək imkanı verir. Aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq Şəkil 4.3.1-də 

defektoskop qurğusunun yeni funksional sxemi işlənmişdir.  

Mikrokontrollerlə idarəetmə sisteminin funksiyalarını nəzərdən keçirək. 

Ölçməyə başlamazdan əvvəl kiprikli elektrod sınaq borusuna (6) keçirilir. 

Defektoskop şəbəkəyə qoşulur və ilkin parametrləri sazlanır. Şəkil 4.3.1-dən 



 

 

104 

 

 

Şəkil.4.3.1 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 şnur; 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-

Arduino mikrokon-trolleri; 16-fərdi kompyuter. 
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göründüyü kimi kiprikli elektrodun bir ucu defektoskopa, digər ucu isə (10) barabana, 

o isə 12 elektrikmühərrikinə birləşmişdir. Bu elektrodun sınaq borusu boyunca 

hərəkətini tənzimləmək üçündür. Müxtəlif diametr və uzunluğa malik boru üçün 

elektrodun hərəkət sürəti müxtəlif olub əvvəlcədən hesablanır. Çatı təyin etmək üçün 

yüksəkgərginlikli elektrod boru boyunca müəyyən sürətlə hərəkət etdirilir. Bu sürətin 

qiyməti elektromühərikin rotorunun fırlanma dövrlərinin sayının tənzimlənməsi ilə 

müəyyən olunur [14, s.29-34 ] [66, s.7-10]. Əgər boruda çat varsa, boru ilə elektrod 

arasında yaranan cərəyan sızması hesabına vericilər vasitəsi ilə elektrik dövrəsinin 

parametrləri ölçülür və nəticədə Arduino mikrokontrolleri boru daxilindəki çatları 

aşkar edir. 

 Qurğunun ümumi struktur sxemi Şəkil.4.3.2-də göstərilmişdir. Defektoskop 

qurğusunda idarəetmə və ölçmə sxemi əsasən 3 hissədən ibarətdir və silisium örtüklü 

boruların daxilində mikroçatların aşkar olunması üçün aşağıdakı funksiyaları icra edir. 

Kiprikli elektrodun boru daxilində hərəkəti zamanı elektik cərəyanı keçiriciliyi baş 

verir və göstərilən əməliyyatlar icra olunur. 

a) kiprikli elektroddan borunun daxilinə keçən sızma cərəyanının ölçülməsi; 

b) kiprikli elektrodun boruda yerləşdiyi koordinatları təyin etmək üçün boru 

daxilində getdiyi məsafənin təyin olunması; 

c)asinxron mühərikin 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 idarə olunur. İdarəetmə sisteminin sxemi Şəkil 4.3.3-də təsvir 

olunmuşdur. 

a) Silisium örtüklü borudan keçən cərəyanın Isız ölçülməsi; 

Kiprikli elektroda 40 kV–a qədər gərginlik verilir və çatların təyin olunma 

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

sxemindəngöründüyü kimi, (a) qırıq xətlə göstərilən hissə) cərəyan kiprikli  
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Şəkil.4.3.2.Defektoskop qurğusunun struktur sxemi. 

1-qida bloku; 2-yüksəkgərginlikli elektroqığılcım defektoskopu; 3-yüksəkvoltlu VT-1 transformatoru; 4-sınaqdan keçirilən 

boru; 5-fırladıcı baraban; 6-taxometr; 7-faz dəyişdirici; 8- elektromühərrik; 9-gərginlik bölücüsü; 10-işıq siqnalizasiyası; 11- 

gərginlik detektoru; 12-alçaldıcı transformator; 13-İsız-cərəyanını ölçən verici; 14-Arduino mikrokontrolleri; 15-enkoder.
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elektrodan boruya, oradan da transformtorun (TСЗИ seriyalı) 1-ci dolağından keçir. 

Tətbiq olunan alçaldıcı transformatorun nominal gücü 30 Vt-dır və çıxışda 12 V gərginlik 

almağa imkanı verir [92, s.275-291], [99, s.158-160]. Sxemdən göründüyü kimi, cərəyan 

transfarmatorun ikinci dolağından, sonra isə düzləndiricidən keçir və dəyişən cərəyan 

sabit cərəyana çevrilir. Nəticədə analoq siqnalı gərginlik vericisinin girişinə ötürülür. 

Gərginlik vericisi öz növbəsində analoq siqnalını Arduino mikrokontrollerinin A0 analoq 

girişinə göndərir. 

Verici mikrokontrollerin GND (torpaqlama) və 5V (qidalanma) girişinə qoşulur. 

Arduinoya yazılmış proqram əsasında İsız cərəyanı təyin olunur və “Mikroçatların 

diaqnostikası” proqramın vasitəsi ilə emal olunur. Ölçmə nəticələri fərdi kompyuterdə əks 

olunur [82],  [91, s.87-89]. 

b) Kiprikli elektrodun boru daxilində yerləşdiyi koordinatın təyini enkoder ilə  

müəyyən olunur. Enkoder, naqil dolanmış fırlanan barabana mexaniki birləşir. Elektrodun 

bir ucu defektoskopa, digər ucu isə barabandan keçərək elektromühərikin rotoruna 

birləşmişdir ki, o da naqili boru boyunca dartır. Beləliklə, barabanın hər dövri zamanı 

enkoderin hasil etdiyi siqnala əsasən kiprikli elektrodun boru daxilində getdiyi məsafəni 

təyin etməyə imkan verir. Nəticədə mikroçatların mövcud olduğu hissədə cərəyan sızması 

əsasında onun yerinin koordinatları qeyd edilir. Enkoderin CLK və DT çıxışı Arduinonun 

3-cü və 4-cü pininə qoşulur. + və GND isə uyğun olaraq mikrokontrollerin qidalanma və 

torpaqlanma çıxışına birləşir. Arduino hasil olunan impulsları sayır və informasiyanı fərdi 

kompyuterə göndərir.  

c) kiprikli mexanizmin boru daxilində hərəkət sürətinin tənzimlənməsi. 

Kiprikli elektrodun bir ucu naqil ilə barabana dolanmışdır. Asinxron mühərikin 

valına birləşmiş barabanın fırlanarkən elektrod boru daxilində irəliyə doğru hərəkət edir 

[77, s.254-256 ], [74, s.112-113]. AO-2 seriyalı mühərrikin dövrlərinin sayı verilən 
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Şəkil.4.3.3. Arduino mikrokontroleri ilə idarəetmə sxemi 
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borunun hərəkət sürətinə uyğun tənzimlənir. Mühərrikin valına birləşmiş FC-03 

taxometri Arduino mikrokontrollerinə qoşulmuşdur. Verici mikrokontrollerin A3 

analoq girişinə, GND torpalanma və VCC qida gərginliyi olan pinə qoşulmuşdur. 

Mikrokontroller kiprikli elektrodun hərəkət sürətini tənzimləyir. Elektrod borunun 

sonuna çatdıqda enkoderin impulsları əsasında təyin edilən məsafəyə görə Arduinoya 

siqnal göndərilir. Mikrokontroller elektrik mühərrikini söndürür. Sistemin qurulması 

və qoyulmuş məsələnin həlli üçün aparat vasitələrinin seçilməsi əsas məsələdir Bu 

məqsəd üçün daha münasib olan Arduino dəsti seçilmişdir [77, s.86-91], [91, s.76-78], 

[99, s.101-106], [103, s.2319-2329], [105, s.2740-2744]. Başqa mikrokontrollerlə 

müqayisədə Arduino daha ucuz olub, texniki xarakteristikaları sistemin qurulması 

tələblərinə daha çox cavab verir. 

Arduino Uno mikrokontrolleri ATmega328 əsasında qurulmuşdur və texniki 

xarakteristikaları aşağıda göstərilmişdir. 

 

Arduino Uno mikrokontrolleri USB-dən və ya başqa qida mənbəyindən qidalana 

bilər. Kənar qida mənbəyi kimi akkumulyator batareyasından da istifadə etmək olar və 

bu naqillər GND və ya VİN vasitəsi ilə birləşir.  

VİN-bu giriş qida mənbəyindən gərginlik ötürmək üçündür. (USB yuvasından və 

ya digər qida mənbəyində 5V gərginlik yoxdursa, qida gərginliyi bu çıxışdan verilə 

bilər) 5V-tənzimlənən qida mənbəyi, mikrokontrolleri və platada olan kompanentləri 

İşçi cərəyanı 5V 

Giriş gərginliyi 7-12V 

Giriş gərginliyi (maksimum) 6-20V 

Rəqəmli giriş/çıxış 14 

Analoq girişi 6 

Giriş/çıxış portu üçün sabit cərəyan 40mA 

Flash-yaddaş 32Kb 

EEPROM 1 Kb 

SRAM 2 Kb 

Takt tezliyi 16 Mhs 
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qidalandırmaq üçün istifadə olunur. 3V3-çıxışdakı gərginlik 3.3 V. Maksimum istifadə 

olunan gərginlik 50 mA. 

Arduino Uno-nun 14 rəqəmli çıxışı həm giriş, həm də çıxış kimi istifadə oluna 

bilər. Çıxışlar 5V gərginlikdə işləyir və çıxış müqavimət 20-50 kOm olaraq 40 mA 

cərəyana hesablanmışdır. (RX) çıxışı informasiyanı almaq və TTL verilənlərini (TX) 

ötürmək üçündür. Bu çıxışlar Atmega8U2 USB-to-TTL şini ilə mikrosxemin çıxışına 

qoşula bilər. 

AREF-analoq girişi üçün müqavimətdir.  

RESET-Çıxışda aşağı səviyyəli siqnaldır. 

Arduino Uno platformasında kompyuterlə, başqa vericilərlə və mikrokontrollerlə 

əlaqə yaratmaq üçün xüsusi plata vardır. Atmega328 mikrosxemində UART TTL (5V) 

interfeysi vardır ki, informasiya 0 (RX) və 1 (TX) çıxışları ilə ötürülür. Platada 

quraşdırılmış mikrosxem interfeysi verilənləri USB şini ilə kompyuterə ötürür. 

Atmega328-də USB COM standart drayverdən istifadə olunduğundan, kənar 

drayverlərə ehtiyac olmur. Windows-da isə ArduinoUNO.if proqramı yazılmalıdır. 

Arduino proqramının (Serial Monitor) şini, platformaya qoşulan zaman verilənlərin 

ötürülməsi imkanını verir. RX və TX işıq diodu platformada verilənləri, FTDİ 

mikrosxemi və ya USB ilə ötürülməsi zamanı yanır və sönür [77, s.388-391], [102, 

s.746-748], [105, s.2740-2744]. 

4.4. İnformasiyanı ölçmə və idarəetmə qurğusu 

Boru daxilində mikroçatların təyin olunması üçün istifadə olunan qurğunun 

avtomatlaşdırılmasında xüsusi təyinatlı vericilərdən istifadə olunmuşdur. Bu vericilər 

5-20 A sabit cərəyanından qidalanır. İstifadə olunan vericilərin funksiyaları və texniki 

xarakteristikaları aşağıda təqdim edilmişdir [70, s. 271-276], [81], [92, s.275-291], [99, 

s.184-186].  

Cihazın mexaniki hissələrinin yerdəyişməsi və yerləşdiyi mövqeini təyin etmək 

üçün müxtəlif vericilərdən (potensiometr, induktiv vericilər, enkoderlər) istifadə olu- 
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nur. Əsas məqsəd ölçməyə uyğun vericinin seçilməsidir. Bunun üçün onların dəqiqliyi, 

etibarlılığı, prosesi ölçmə tezliyi, tətbiq olunma şərtləri, dəyərini nəzərdən keçirək.  

Rezistiv vericilər sadə olduğundan çox ucuzdur, hasil etdiyi siqnalları xəttidir və 

yüksək tezlikli olduğundan emalı üçün xüsusi sxemlər tələb etmir. Amma bu vericinin 

çatışmayan cəhətləri də vardır. Ölçmə zamanı vericidə titrəyiş hesabına küylər 

yarandığından, alınan siqnalın dəqiqliyinə təsir edir. Həmçinin ətraf mühit şəraitində 

(rütubət, toz, temperatur) ölçməyə təsir edir. Sadaladığımız cəhətlərdən belə nəticəyə 

gəlmək olar ki, potensiometr sürətli, təkrarlanan və vibrasiya olan obyektlərdə ölçmələr 

aparmaq üçün əlverişli deyildir. Bu tip verici də defektoskop qurğusunda tətbiq oluna 

bilməz. Ölçmə aparılan borunun maksimum uzunluğu 12 m nəzərdə tutulmuşdur. 

Mövqe vericilərindən biri də xətti differensial transfarmatorlardır. Onun iş 

prinsipinin əsası xətti hərəkət edən obyektin yerdəyişməsinin transfarmatorun 

nüvəsinin vəziyyəti ilə mütənəsib olmasıdır. İnduktiv vericilər xətti və bucaq 

yerdəyişməsini ölçür, çox bahalı olmaqla yanaşı siqnalların emal üsulu da 

mürəkkəbdir. Bu səbəbdən vericinin elektrodun yerdəyişməsini təyin etmək üçün 

tətbiq etmək məqsədəuyğun deyildir. 

İnkremental vericilər ölçülən öbyektin vəziyyətini (fırlanmanı) hasil etdiyi 

impulslar hesabına ölçür. Bu impulsların sayı mikroprosessorla təyin edilir. Onların 

üstünlüyü uzunömürlüyü, iqtisadi səmərəliyi, ölçmənin sadəliyi, aqressiv mühitdə 

ölçmə aparmaq imkanına malik olmasıdır. Həmçinin dəqiqlik və etibarlılıq tələb 

olunan sistem-lərdə istifadə edilməsi daha əlverişlidir. Enkoderlər metallurgiyada, 

mexatronikada, səna-yedə hərəkət edən obyektlərin vəziyyətlərini təyin etmək üçün 

istifadə olunur. 

Bu səbəbdən hərəkət edən kiprikli elektrodun getdiyi məsafənin ölçülməsi və 

bununla da mikroçatın yerləşdiyi hissəni təyin etmək üçün KY-040 seriyalı enkoder 

seçilmişdir. Enkoderi fırlanan barabanın valına birləşdirib hərəkət edən obyektin 

yerdəyişməsini hasil etdiyi impulslar hesabına təyin edirik. O, vala xüsusi mufta ilə 

birləşmişdir. Verici şəbəkədən ayrılanda impulsların hasil edilməsi dayanır və 

şəbəkəyə qoşulanda dönmə bucağını sıfırdan başlayaraq ölçür. Ölçmənin əsas məqsədi 
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elektrodun getdiyi məsafəni təyin etməkdir. Qeyd edildiyi kimi, elektroda qoşulan 

naqil barabana dolanmışdır və fırlanma dövrlərinin sayına görə elektrodun getdiyi 

yolun uzunluğu L-i tapırıq. Çevrənin uzunluğu məlum düsturundan istifadə etməklə 

təyin etmək olar. 

 

𝐶 = 2𝜋𝑅 =  𝜋 𝐷 

 

Burada C-çevrənin uzunluğu, 𝜋-sabit kəmiyyət, R-barabanın radiusu, D-isə 

uyğun olaraq barabanın diametridir. 

 Amma ölçməni başlamazdan əvvəl kalibrasiya etmək lazımdır. Belə ki, 

elektrodun 1 sm yerdəyişməsi zamanı enkoder nə qədər impuls hasil edir. Tutaq ki, 

baraban bir dövr zamanı C məsafəsini qət edir. Bu zaman enkoder 1 dövr zamanı N 

sayda rəqəmli impuls hasil edir. Onda gedilən məsafəni belə hesablamaq olar. 

 

𝐿 =
𝑛

𝑁
 𝐶 =

𝑛

𝑁
 2𝜋𝑟 = (

𝑛

𝑁
)𝜋𝐷                                    ( 4.4.1) 

 

Burada L-müəyyən zaman müddətində gedilən yol və ona uyğun olaraq barabana 

qoşulan naqilin uzunluğu;  

n-enkoderin hasil etdiyi ümumi impulsların sayı; 

N-elektrodun 1 sm yerdəyişnəsi zamanı hasil etdiyi impulsların sayı;. 

D-barabanın diametridir. 

Arduino mikrokontrollerin rəqəmli siqnalarının emalı üçün qoşulmuş inkremental 

KY-040 seriyalı enkoder və onun iş prinsipini nəzərdən keçirək. 

Şəkil 4.4.1 b-də təsvir olunduğu kimi enkoderin 5 kontaktı və 3 çıxışı var. Bu 

çıxışlar A, B və C kimi adlandırılır. Enkoderin konstruksiyasına görə kontaktlar qapalı 

olduqda aşağı səviyyəli siqnal, kontaktlar açıldıqda isə yuxarı səviyyəli siqnal 
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                       c) 

Şəkil 4.4.1. Arduino mikrokontrollerinə qoşulan vericilər 

a) Gərginlik ölçən verici b)KY-040 seriyalı enkoder c) F249 Fc-03 vericisi 

.  
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yaranır. Aşağı səviyyəli siqnal C kontaktının ümumi naqilə qapanması, həmçinin bu 

zaman 0 impulsu CLK və DT çıxışına ötürülür və keçirici qapanır. Yüksək səviyyəli 

siqnal hasil olunduqda, 5 V gərginlik rezistora ötürülür CLK və DT çıxışında 1 siqnalı 

alınır. Bu zaman enkoder açılır.  

Enkoder barabanın fırlanma vəziyyətinə uyğun olaraq impulsların sayını 

Arduinoya göndərir. Mikrokontroller bu impulsları sayır və C# proqramı əsasında 

yazılmış “Mikroçatların diaqnostikası” proqramına ötürür. Proqramda məsafənin 

tapılması üçün istifadə edilən (4.3) düsturu tətbiq edilmişdir. Məlum verilənlərə əsasən 

kiprikli elektrodun hər saniyədə getdiyi yol monitorda əks olunur və cərəyan sızmasın 

görə çatın koordinatları dəqiq təyin olunur və informasiyanın sonrakı emalı üçün 

yaddaşda saxlanmasına imkan verir. Beləliklə, ölçmələr qeyd edilən verici ilə aparılır 

və tələb olunan parametrləri təyin edilir. 

Tətbiq edilən 2-ci verici isə taxometrdir. Taxometr F249FC-03 sensoru elektrik 

mühərrikin valının dövrlərinin sayını ölçür və elektromühərikin fırlanma sürətini 

tənzimlənməsi üçün məlumatı kontrollerə ötürür və müəyyən proqram əsasında 

tənzimlənir. O, LM393 komparatoru və optik sensor əsasında qurulmuşdur. 

Elektromühərrikin valına keçirilən xüsusi disklər də bu vericiyə daxildir. Verici 

mikrokontrollerə elektrik mühərrikinin valının dövrlərin sayını göndərir və onun 

fırlanma sürəti təyin olunur [105, s.2740-2744], [112, s.291-298]. Optik sensorun bir 

tərəfində infraqırmızı işıq diodu, digər tərəfində isə fototranzistor yerləşir. 

Elektromühərrkin valına çıxıntılı disk quraşdırılır.  Optik şüalandırıcı və qəbuledici 

arasındakı məsafə 5 mm olmalıdır. İşıqdiodu, hərəkət edən vala birləşdirilən diskə 

 işıq impulsunu göndərir, əgər işıq diskin boşluğundan keçmirsə, fototranzistor 

bağlanır  

Fototranzistor ancaq diskin məsamələrindən keçən işıq impulslarını qeyd edir. 

Verici dövrlərin sayını, işıq impulsların sayına əsasən təyin edir. Şəkil 4.4.1-də siqnal 

İT9608-dən komparatorun girişinə, onun çıxışından isə D0 kontaktına və işıq diodunun 

girişinə rəqəmli siqnal kimi daxil olur. Komparatorun tətbiqi bərabər impulslar almaq, 
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vericinin çıxışında gərginlik düşküsünü artırmaq və işıq diodunu işləməsini təmin 

etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Platanın üzərində 2 işıq diodu yerləşdirilmişdir. Biri FC-03 vericisinin 

qoşulduğunu, digəri isə optocütün arasında obyektin olmadığını göstərir.  

FC-03 vericisi xüsusi vintlə asinxron mühərikin valına birləşir. Diskin 

məsamələrindən keçən impulslar sayılır. Beləliklə, mikrokontroller 1 dəq ərzindəki 

impulsları sayaraq mühərikin dövrlərinin sayını və oradan da fırlanma sürətini alırıq 

[83, s.33-35], [91, s.90-94]. 

 4.5. Asinxron mühərrikin dövrlərinin sayının tənzimlənməsi 

Asinxron mühərriklərin tətbiq olunduğu bir çox proseslərdə texnoloji tələblərdən 

asılı olaraq onun valının fırlanma sürəti və dövrlərinin sayını tənzimləmək tələb olunur. 

Bu tənzimləmə, istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılmasının səmərəliliyi 

artırılmasına, elektrik enerjisinin qənaətinə, istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin 

artırılmasına səbəb olur. 

Beləliklə, asinxron mühərrikin rotorunun fırlanma tezliyi (dövrlərin sayı) 

aşağıdakı düsturla müəyyən olunur [71, s.114-122], [90, s.153-155], [96, s.57-83]. 

 

𝑛 =
60𝑓

𝑝
(1 − 𝑠)                                                  (4.5.1) 

 

Burada f-dəyişən cərəyanın tezliyi; p-statorun dolaqlarının qütblərinin sayı; s-

sürüşmə. 

Yuxarıda göstərilən düstura əsasən müəyyən olunur ki, asinxron mühərrikin 

fırlanma tezliyini 3 parametrdən birini dəyişməklə tənzimləmək olar.  

Qida mənbəyinin gərginliyinin tezliyini dəyişməklə mühərrikin dövrlərinin 

sayının tənzimlənməsi üçün mühərrikə invertor qoşulur. İnvertorun daxilindəki 

mikroprossesor sistemi mühərrikin işini və qəzaya səbəb olan bir çox parametrləri 



 

 

117 

 

nəzərə alır. İnvertor düzləndirici, LC-filtri və avtonom invertordan ibarətdir. [106, 515-

516 ], [113, s.986-988]. 

Tətbiq edilən qurğuda mühərrikin gücü sabit saxlanılır və U qida gərginliyinin 

dəyişməsi, f tezliyinin dəyişməsinin kvadrat kökü ilə düz mütənasibdir [90, 159-201], 

[ 95, s.1787-1793].  

Tətbiq edilən defektoskop qurğusunda AO2-92-8 seriyalı elektromühərik tətbiq 

olunmuşdur. Bu seriyalı asinxron mühərriklər əsasən stasionar qurğuların 

mexanizmlərini hərəkətə gətirmək üçündür və 50 Hs tezlikli dəyişən cərəyan 

şəbəkəsindən qidalanır. Mühərrikini texniki xarakteristikası aşağıda göstərilmişdir 

[107, s.1150-1153]. 

Nominal gücü, kVt 55 

Nominal gərginlik, V 220/380 

Nominal cərəyan, A 174 

Fırlanma tezliyi, dəq-1 735 

Cos j 0.9 

Çəkisi, kq 521 

Aparılan təcrübələr əsasında məlum olmuşdur ki, kiprikli elektrod borunun 

daxilində 05-1.2 m/dəq sürətlə hərəkət etməlidir. Müxtəlif diametrli borular üçün 

elekrodun hərəkət sürəti müxtəlifdir. Məlum düstura əsasən tənzimlənən dövrlər 

sayının qiymətini təyin edək. 

 

𝑉 =
𝜋𝐷𝑛

60
                                                                (4.5.1) 

 

Burada V-elektrodun hərəkət sürəti; 

𝜋-3.14 sabit kəmiyyətdir; 

D-barabanın diametri; 

n-barabanın valının fırlanan dövrlərinin sayıdır. 

Əgər naqil sarılmış barabanın diametrini 40 mm götürsək, müxtəlif diametrli 

borular üçün Cədvəl 4.5.1-də gəstərildiyi kimi, kiprikli elektrodun hərəkət sürətini və  
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kipliyinin təmin edilməsi üçün barabanın fırlanma sürətinə uyğun sayı hesablanmışdır. 

Cədvəl 4.5.1  

Elektrodun tənzimlənə parametrləri 

Borunun 

diametri 

D, m 

Borunun 

uzunluğu 

l, m 

Elektrodun 

hərəkət sürəti 

V, m/san 

Mühərrikin 

dövrlərinin  

sayı, 1/san 

∅ 0.1 4-6 0.003 1.58 

∅ 0.3 6-8 0.0008        3.9 

∅ 0.6 8-10 0.013        6.3 

∅ 0.9 8-12 0.02        9.5 

∅ 1.2 12-14 0.025       11.9 

 

Deməli, mühərrikin dövrlərinin sayı 1.58-11.9 m/san intervalındadır və cədvəldə 

göstərilən qiymətlər arasında tənzimləməlidir. Bunun üçün asinxron mühərrikin 

texniki parametrlərinə uyğun invertor seçilmişdir. Bu məqsədlə, qida gərginliyinin 5-

50 Hs tezliyi intervalında dəyişməklə 10 V gərginliklə qidalanan 8400 Vector Highline 

seriyalı invertordan istifadə edəcəyik.  

Beləliklə, diametri 900 mm və uzunluğu 12 m olan borunu diaqnostika etmək 

üçün mühərrik 12 m/san sürətlə fırlanmalıdır. Bunun üçün qida mənbəyinin 

gərginliyinin tezliyi 50 hs-dən 10 hs-ə salmaq üçün invertordan istifadə olunur. 

Mühərrikin valına qoşulan taxometr FC-03 dövrlər sayını impuls şəklində Arduino 

mikrokontrollerinə göndərir və informasiya USB ilə kompyuterə ötürülür. 

Kompyuterdə Arduino üçün yazılan proqram əsasında bu verilənlər (dövrlərin sayı) 

monitorda operatorun nəzarəti üçün əks olunur. Çatların dioqnostika prosesində 

kiprikli elektrodun müəyyən olunmuş sürətlə hərəkəti (4.4) düsturuna əsasən 

tənzimlənir. Tezliyin dəyişməsi ilə mühərrikin dövrlərinin sayının tənzimlənməsi 

metodu sənayedə daha çox tətbiq olunur. Belə ki, bu metodla valın fırlanma sürəti və 

tezliyini enerji itkisiz və mühərikin işinə mane olmadan geniş diapazonda dəyişmək 

olur. 

Borunun örtüyünün keyfiyyətini təmin etmək üçün baxılan qurğunun meteoroloji 

xarakteristikalarını nəzərdən keçirək. Ümumi halda ölçmə texnikasının meteoroloji 

xarakteristikalarına aşağıdakılar aiddir. Ölçmə diapazonu, ölçmə müddəti, ölçmə 
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xətası, həssaslığı və s. Silisium örtüklərin keyfiyyətinin bu defektoskop vasitəsi ilə 

yoxlanması aşağıdakı şərtlərlə mümkündür.  

Qurğunun qida mənbəyi dəyişən cərəyan mənbəyindən 50-60 Hs və gərginliyi 

220-380 V olmalıdır. Qurğu həmçinin ∅108× 4.0 dən ∅ 125 × 50  mm-ə ölçülü neft 

borularının defektlərinin təyini üçün nəzərdə tutulub. Us–sınaq gərginliyi örtüklərin 

diaqnostikası zamanı belə təyin olunur.  

Us =(4…5) 𝛿, burada 𝛿-örtüyün qalınlığıdır. 

Xəta  

 

∆𝑈𝑏𝑏 = ±(0.1𝑈𝑘 + 0.25)                                              (4.5.2) 

 

Xəta 1-3 % intervalında dəyişir . 

 

4.6. Borunun daxilində silisium örtüyünün qalınlığının ölçülməsi 

 

  Qalınlıqölçən cihazı qurğuda tətbiq etməyimizin məqsədi çəkilən silisium 

örtüyünün qalınlığını ölçmək və ölçmənin nəticəsində mikroçatın aşkar olunduğu 

hissədə örtüyün qalınlığını müəyyən etməkdir. 

Qalınlıqölçənin mexaniki, elektromaqnit, ultrasəs, maqnit və s kimi növləri var.  

İstifadə edilən qalınlıq ölçən cihazı ultrasəs tiplidir. Bu metod dağıtmadan 

nəzarət üsuluna aiddir və ölçmələr obyektin bütövlüyünə mexaniki təsir olmadan 

aparır. Həmçinin ultrasəs tipli qalınlıqölçənin digər qalınlıqölçən metodlardan 

üstünlüyü sürətli ölçmə aparmaq imkanı, tətbiqinin sadəliyi, universallığı, ölçmə 

diapazonun geniş olması və dəqiqliyidir. 

Tətbiq etdiyimiz UT Piglet seriyalı ultrasəs verici, fırlanan güzgü hesabına 

borunun çevrəsi boyunca ölçmə aparmaq imkanı verir. Boru örtüyünün qalınlığı, onun 

daxili radiusu, boru uzunuluğu boyunca ölçülən məsafə vericiyə birləşmiş 60 m 

uzunluğunda olan fiber-optik gövdəli naqil hesabına aparılır və hər saniyə ərzində 
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ölçmə prosesi monitorda əks olunur. Əks olunmayan ultrasəs dalğaları sonrakı analiz 

üçün verilənlər bazasında saxlanılır.  

Qalınlıqölçənin iş prinsipi ultrasəs dalğalarının vericidən borunun divarı 

istiqamətində göndərməsinə əsaslanır. Siqnal daxili örtüyün divarından əks olunur və 

verici tərəfindən qəbul edilir. Dalğanın digər hissəsi isə borunun xarici divarından əks 

olunur. Hər iki dalğanın əks olunma müddəti arasındakı fərq (daxili və xarici divar) bu 

nöqtədə örtüyün qalınlığını təyin etməyə imkan verir. UT Piglet seriyalı verici və onun 

ölçmə prinsipi Şəkil 4.6.1-də göstərilmişdir. 

Elektroqığılcım defetoskop qurğusu borunun daxilində yüksək voltlu 

elektroddan cərəyan keçməsi zamanı örtükdəki çatın müqavimətini ölçməyə imkanı 

verir. Ölçülən müqavimətə görə çatın həndəsi parametrləri belə təyin edilir. 

 

r = 𝜌
𝑙

𝑠
                                                        (4.6.1) 

 

Burada r-çatın elektrik müqavimətidir ki, təcrübə zamanı ölçülən sızma cərəyanı 

və gərginliyinə görə təyin olunur.  𝜌-örtüyün xüsusi müqavimətidir. 𝜌=10 Om/mm 

qəbul edilir, l-çatın uzunluğu, S-çatın səthinin sahəsidir.  

 

S=b δ                                                       (4.6.2) 

 

b-çatın enidir və maksimal olaraq b=1.0 mm qəbul edilir, δ-örtüyün qalınlığıdır. 

Məlum Om qanuna əsasən örtüyün qalınlığını nəzərə alaraq düstur aşağıdakı 

formanı alır. 

 

   J=
𝑈𝛿

𝑟
                                                          (4.6.3) 

 

U=40 kV qəbul edilir (4.7) və (4.8) düsturunu nəzərə alaraq cərəyan şiddəti 

aşağıdakı kimi hesablanır: 
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Şəkil 4.6.1 UT Piglet seriyalı qalınlıqölçən 
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                        𝐼 = 40 
𝛿2

𝜌𝑙
                                                        (4.6.4) 

 

Beləliklə (4.10) düsturuna əsasən biz (I) cərəyan şiddətinin (𝛿) silisium örtüyün 

qalınlığından asılılıq qrafikini qura bilərik. Beləliklə, tətbiq edilən ultrasəs 

qalınlıqölçənlə örtüyün qalınlığını ölçərək Qrafik.4.6.1 a-dakı asılılığı qururuq. Ölçmə 

nəticəsində 𝛿1 = 0,3  mm, 𝛿2 = 0,6 mm,  𝛿3 = 1,2 mm  qalınlıqlı örtüklərdə çatın 

uzunluğu (l)-dən asılı olaraq  Isız-cərəyanı azalır. Qrafikdən göründüyü kimi, 𝛿3 = 1,2  

mm qalınlıqlı örtükdə cərəyan şiddəti sürətlə azalır. Lakin örtüyün ölçülən 𝛿2 =

0,3 mm, 𝛿3 = 0,6 mm  qalınlığında çatın (l) uzunluğu artdıqca, aparılan ölçmələrə 

əsasən Isız-cərəyanın qiyməti az dəyişir. Qrafik 4.6.1 b-də mikroçatın uzunluğunun 

𝑙1 = 0,5 mm, 𝑙2 = 1,0 mm, 𝑙3 = 1,5 mm örtüyün qalınlığı artdıqca Isız- ani dəyişir. 

Bu da borunun daxilindəki metalla silisium örtük arasındakı adgeziya prosesi ilə 

əlaqədardır.  

4.7. Mikroçatların diaqnostika prosesinin proqram təminatı 

Elektoqığılcım defektoskop qurğusu ilə boru daxili silisium örtüklərində 

mikroçatların diaqnostikası zamanı aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirilir.  

-Kiprikli elektrodun boru daxilində hərəkətini tənzimləmək üçün asinxron 

mühərrikinin fırlanma sürətinin tənzimlənməsi 

- Sızma cərəyanın ölçülməsi ilə örtükdə olan mikroçatların təyin olunması 

-Aparılan ölçmələrə nəticələrinə görə mikroçatların həndəsi ölçüsü və 

parmaterlərinin təyin olunması 

Yuxarıdakı funksiyaları özündə əks etdirən və mikrokontrollerdən ölçmə 

nəticələrini əldə etmək üçün sistemə “Mikroçatların diaqnostikası” adlı proqram 

təminatı yazılmışdır. Bunun üçün idarəetmə blokunun alqoritmi və proqram təminatı 

tərtib olunmuşdur.  

İdarəetmə blokunun funksiyaları şəkil 4.7.1 göstərilmişdir. 
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         a) 

  

                   b)     

Qrafik 4.6.1 Silisium örtüyündə sızma cərəyanının çatların parametrlərindən 

asılılığı. 

a) İsız-borunun daxilindəki örtüyün qalınlığından asılılığı; 

b) İsız çatın uzunluğundan asılılığı   
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Şəkil 4.7.1 İdarəetmə blokunun funksiyaları 

  

Elektroqığılcım 

defektoskopunun 

idarə edilməsi 

Ölçmə nəticələrinin qəbulu 

1. Elektrodun yerləşməsini 

təyin edən verici  

2. Sızma cərəyanın qiyməti 

3. Mühərikin sürətinin 

tənzimlənmsi 

Hesablama 

1.Mikroçatın koordinatının təyini 

2.Həndəsi parametrlərin 

3.Boru daxilində çatların sayı  

Mikrokontroller 
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Mikroçatların diaqnostikası üçün C#-da yazılmış proqramı xüsusi texnologiya 

istifadə edərək borularda mövcud olan çatların tapılması üçün işlənmişdir. Proqrama 

daxil edilmiş funksiyalar silisium örtüklü borularda yaranan mikroçatları təyin etməyə 

imkan verir. Proqram Arduino mikrokontrollerinə qoşulmuş vericilərin ölçmə 

nəticələrinin emalı nəticəsində ekranda çatın boru daxilində yerləşmə koordinatları və 

həndəsi ölçüləri müəyyən olunur [85, s.107-109, [86, s104-114.]. 

 Proqram interfeysi 2 hissədən ibarətdir. Əsas hissə və arxiv hissə. Əsas hissənin təsviri 

Şəkil 4.7.2-də göstərilmişdir. Yerinə yetirdiyi funksiyalar görə proqramı şərti olaraq 3 

hissəyə bölmək olar. 

1. Ölçülən borunun parametrlərin daxil edilməsi 

2. Gələn informasiyanın qəbul və emal bloku 

3. Arxiv bloku və Excel rejimi 

Beləliklə, proqramın 1-ci funksiyasını nəzərdən keçirək. Ölçmə nəticəsində alınan 

informasiyanın emalı və proqramı verilənlər bazasında yadda saxlanılması üçün 

diaqnostika olunan borunun parametrləri proqrama daxil edilir. 

Bunları nəzərə alaraq, borunun uzunluğu, diametri və silisium örtüyün qalınlığı 

və mühərrikin dövrlərinin sayı ilkin verilənlər kimi müvafiq hissələrə əlavə olunur. 

Parametrlər daxil edildikdən sonra start duyməsi basılır. Arduino mikrokontrolleri 

müvafiq vericilərdən gələn informasiyanı USB ilə Arduino proqramına göndərir. Daha 

sonra COM3 portu ilə C# proqramı vasitəsi ilə informasiyanı qəbulu baş verir və 

proqramın 2-ci, əsas funksiyası, yerinə yetirilir. İnformasiyanın qəbul bloku özündə 

aşağıdakı əmrlər ardıcıllığını əks etdirir və bu proses 3 düymə vasitəsi ilə idarə olunur. 

  

 
Prosesi Arduinodan gələn informasiyasını ötürülməsi zamanı 

gözləmə rejiminə keçirmək 

 Zəruri halda prosesin gedişini saxlamaq. 

 Ölçmənin nəticələrini verilənlər bazasına yazmaq 
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Şəkil 4.7.2 “Mikroçatların diaqnostikası” proqramı. 

 

 

1
2
7
 



 

 

127 

 

 

Arduino mikrokontrolleri vasitəsi ilə alınan informasiya nəticəsinin real zaman 

rejimində qrafik şəklində təsvir olunur [80, s.864-866], [91, s.94-95], [105, s.2740-

2744]. Arduino mikrokontrollerinin və “Mikroçatların diaqnostikası” adlı proqramının 

funksional alqoritmi Şəkil 4.7.3-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 elektrdun 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.  

Diaqnostika zamanı boru örtüyünə 20-40 kV-a qədər gərginlik verilir. Çat olan 

yerdə cərəyan sızması hesabına verici siqnalı Arduino mikrokontrollerinə, oradan da 

proqrama ötürür. Alınan informasiya nəticəsində çatın koordinatını tapırıq. Belə ki, 

elektrodun hər an yerdəyişməsi haqqında informasiya enkoder ilə əldə etdiyimizdən, 

cərəyan sızmasının maksimum qiymətinə görə çatın koordinatını alınmış qrafiklə 

müəyyən edirik. Nəzərdən keçirdiyimiz (4.3) düstüruna əsasən aşkar olunan 

mikroçatın uzunluğunu proqramda hesablamaq mümkündür. Ölçmə nəticəsi Excel 

proqramında operatorun emalı üçün cədvəl Şəkillində təsvir olunur və sonradan 

borunun örtüyünün bərpa olunması üçün istifadə edilir. 

Beləliklə “Mikroçatların diaqnostikası” adlı proqramın digər əlavə funksiyalarını 

nəzərdən keçirək. Arxiv bloku -aşkar olunan çatları verilən bazasında yazmağa imkan 

verir. İnformasiya struktur verilən bazasında yazılır. Mikroçatın borunun hansı 

məsafəsində yerləşməsi, kiprikli elektroddan keçən gərginliyin qiyməti   
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Şəkil 4.7.3 Funksional alqoritmin blok-sxemi. 

A)Elektroqığılcım defektoskopunun qoşulmas və söndürülməsi  B) Elektrodun hərəkətinin idarəolunması 

 V)Mühərrikin sürətinin tənzimlənməsi C)Ölçmənin sonunda mühərikin söndürülməsi   
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və aşkar olunan çatın uzunluğu kimi ölçmə parametrləri qısa informasiya şəklində 

operatora verilir. İstənilən zaman anında hər hansı boru haqqında informasiya 

arxivdən yükləyə bilər. 

Göründüyü kimi, proqramda aşağıdakı düymələr əks olunmuşdur 

 
Arxivdən informasiyanın yüklənmə düyməsi 

 Yeni proses başlamaq 

 
Prosesin nəticəsini Excel-ə yazmaq 

 
Proqramdan çıxış 

Arxiv bloku Şəkil 4.7.4-də təsvir olunmuşdur. Arxiv blokunun interfeysi 

əsasan cədvəl (datagridview) və 4 düymədən ibarətdir. Cədvəldə verilən 

bazasında yazılan proseslərin adları və tarixi göstərilir.  

 
Seçmənin təsdiq düyməsi. Qeyd olunan prosess əsas pəncərəyə 

yüklənir. 

 
Cədvəldə seçilmiş prosesin adının redaktə olunması. 

 Cədvəldə seçilmiş prosesin verilənlər bazasından silinməsi. 

 
Arxiv rejimindən çıxış. 
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Şəkil 4.7.4 Mikroçatların diaqnostikasının nəticələri. 
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IV Fəslin nəticəsi 

1. Korona-12 elektroqığılcım defektoskopu ilə mikroçatların diaqnostikası 

üçün ölçmə rejimlərində gərginliyin yüksəldilməsi (40kV qədər) və qurğunun 

təkmilləşdirilməsi sayəsində 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.  

2. İşlənib hazırlanmış elektroqığılcımlı qurğu üçün istənilən diametrli 

(düyümlə ölçmədə (2II−12II) və uzunluqlu (4-12 metr) borunun örtüyündə sızma 

cərəyanını ölçməklə mikroçatların koordinatlarını təyin edən proqram təminatı 

işlənib hazırlanmışdır. Boru örtüyünün qalınlığın ilə sızma cərəyanım qiyməti 

arasında asılılığın qrafik interpretasiyası alınmışdır. 
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V  FƏSİL. DƏNİZ NEFT- QAZ MƏDƏN ŞƏRAİTİNDƏ SİLİSİUM 

ÖRTÜKLÜ BORULARDA ÇATLARIN DİAQNOSTİKASI 

 

5.1.Hidrometeoroloji amillərin təsirindən silisium örtüklü 

borularda yaranan çatların diaqnostikası 

 

Çoxillik tədqiqat işləri göstərir ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi daima 

dəyişmişdir və bu dəyişiklik hal hazırda davam edir. Xəzər dənizinin səviyyəsinin 

dəyişilməsi 1937-ci ildə aparılan ölçmə işlərinə əsasən mülahizə yürüdülür. 

Ondan əvvəlki ölçmələr barədə dəqiq məlumatlar demək olar ki, yox 

dərəcəsindədir.  

Hal-hazırda Abşeronda dəniz səviyyəsinin dəyişməsi qısa müddətli 

fasilələr üzrə 30-40 m olur. Bəzən bu dəyişkənlik 80-90 m-ə çatır. Dəniz 

səviyyəsinin əsrlər və fasilələrlə dəyişməsilə yanaşı külək vasitəsilə suyun 

gətirilməsi və suyun qovulması nəticəsində baş verir.  

Dəniz səviyyəsinin bu dəyişkənliyi dəniz neftmədən silisium örtüklü 

boruların  layihələndirilməsində hökmən nəzərə alınmalıdır. Tədqiqatçıların 

gəldikləri nəticələrə əsasən silisium örtüklü boruların layihələndirilməsi üçün 

Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi 27-30 m qəbul edilmişdir. 

Xəzər dəniz səviyyəsinin intensiv dəyişməsinin əsas səbəbi bir sıra 

amillərdən, bunlardan: atmosferdə baş verən sinoptik proseslər-dənizə tökülən 

çayların səviyyəsinin illər üzrə dəyişməsi, günəş fəallığı göstəricilərinin çox illik 

dəyişmələri nəzərdə tutulur.   

Əsas amillərdən külək dalğalarının parametrlərinin hesablanmasında dəniz 

dibi relyefinin və akvatoriyanın, sahil görünüşünün təsiri də vardır. Buna görə də 

dəniz dalğalarının, dəniz axınının və külək parametrlərinin xarakteriskalarını 

analiz etməkdən qabaq dənizin müxtəlif rayonlarında yerləşən neft yataqları 

akvatoriyalarının təbii şəraitlərini bilmək lazımdır [61, s.554-556], [64, s.214-

216], [94, s.112-115].  
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Dəniz dalğa və axının hidroloji elementləri əsas etibarı ilə külək rejimindən 

asılı olduğu üçün sonuncu neft rayonlarının əsas meteoroloji faktorunu təşkil edir. 

Məhz buna görə də silisium örtüklü boruların quraşdırılması zamanı aparılan neft 

mədən akvatoriyalarında külək rejimini bilmək çox vacibdir.   

Külək rejiminin xassələri güclü və qasırğalı küləklərin əsmə və müxtəlif 

istiqamətlərdə küləyin əsmə sürətinin təkrarlanması qrafik olaraq çəkilir və bu 

küləyin əsmə sürətinin təkrarlanması qrafiki adlanır. Cədvəl 5.1.1-də göründüyü 

kimi “Neft Daşları” yatağında ən çox təkrarlanan şimal istiqamətində (32%) surəti 

16 m/s-30 m/s-dən böyük olan küləklərin istiqaməti göstərilmişdir [63, s. 125-

130], [67, s.3-8], [99, s.74-78]. 

Cədvəl 5.1.1.“ 

Neft daşları “ rayonunda küləyin sürətinin  dəyişməsi 

Küləyin 

sürəti m/s 

Küləyin istiqaməti  % 

Cəmi 
Şm Şm Şq Şm CŞq C CQ Q ŞmQ 

1-3 4,9 3,1 2,8 3,5 3,4 2,7 2,6 2,5 25,5 

4-9 18,0 7,4 5,3 5,2 7,8 4,5 2,0 3,6 53.8 

10-15 10,6 1,7 0,6 0,5 0,8 1,3 0,3 1,1 16,9 

16> 3,2 0,1 0,02 0,01 0,02 0,2 0,01 0,2 3,8 

Cəmi 36,8 12,3 8,8 9,2 12.0 8,7 4,9 7,4 100 

SAKİT HAVANIN ORTA QİYMƏTİ 

Aylar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5,8 5,0 5,9 16,3 18,9 20,6 12,3 14,0 11,7 9,9 6,4 6,5 

                                                                                                          cəmi   İl        133,3 

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 rejimini mükəmməl bilmək lazımdır. Dalğa rejimini xarakterizə edən 

kəmiyyətlər dalğa elementləridir. Dalğa elementlərinə dalğanın hündürlüyü, onun 

uzunluğu, döv- 
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rü, dəniz səviyyəsinə görə dalğa zirvəsinin vəziyyəti və s. aiddir.  

İstənilən nöqtədə dalğa elementləri küləyin sürətindən, onun əsmə 

müddətindən, dəniz dibinin relyefindən, dəniz dərinliyindən aslıdır. 

Dalğalanmanın təkrarlanması külək əsməsinin təkrarlanması istiqamət ilə üst-üstə 

düşür. Nadir hallarda, əgər akvatoriya adalarında, qayalarla, silisium örtüklü 

borular əhatə olunubsa, bu maneələr dalğalarda deformasiya yaradaraq 

dalğalanma istiqamətini külək istiqamətindən yayındırır, bunlarda çatların 

yaranmasına zəmin yaradır [65, s.33-36], [94, s.87-90]. 

Dalğa rejiminin xassələri güclü əsən küləyin əmələ gətirdiyi dalğalanmanın 

müxtəlif istiqamətlərdə paylanmasının təkrarlanma dərəcəsidir. Dalğalanma 

istiqamətlər üzrə paylanma dərəcəsi qrafiki olaraq göstərilir. Cədvəl 5.1.2-də 

“Neft Daşları” rayonunda dalğalanmanın paylanması ən çox şimal istiqamətində 

təkrarlanması /50%) intervalında dəyişməsi göstərilmişdir. 

Cədvəl 5.1.2 

Dalğalanma dərəcəsinin cəhətlər üzrə  təkrarlanması,%  “Neft Daşları” 

Dalğanın 

hündürlüyü, 

m 

Dalğalanma  istiqaməti Cəmi 

Şm 
Şm 

Şq 
Şm CŞq C CQ Q ŞmQ 

 

 

<0,25 4,9 3,1 2,8 3,5 3,4 2,7 2,6 2,5 25,5 

0,25- 0,74 18,0 7,4 5,3 5,2 7,8 4,5 2,0 3,6 53.8 

0,75-1,24 10,6 1,7 0,6 0,5 0,8 1,3 0,3 1,1 16,9 

2,0-3,4 36,8 12,3 8,8 9,2 12,0 8,7 4,9 7,4 100 

3,5-5,9 1,7 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 - 0,01 1,9 

6,0- 8,4 0,1 - - - - - - 0,01 0,10 

- 40,9 13,8 9,0 9,3 10,9 8,7 2,8 4,6 100 

Sürətin istiqmətinin dəyişməsi 

AY- 

LAR 

 

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

- - 1,1 1,3 2,0 0.8 0,9 0,3 0,7 - 0,1 7,5 

5.2 . Boru örtüyündə çatların diaqnostik təhlili 
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Silisium örtüklü borularda suüstü və sualtı sahələrdə korroziya prosesləri 

uzun müddətdə xüsusi üsullar vasitəsilə yerinə yetirilir. Sualtı hissələrin tədqiqi 

zamanı boru konstruksiyaların elektrokimyəvi mühafizəsinin, suüstü hissələrin 

tədqiqi zamanı isə konstruksiyaların silisium örtüyünün  borularda vəziyyətləri 

təyin edilir. 

Silisium örtülən boruların təbəqələrində çatların, axmaların, örtük 

təbəqələrin xırda-xırda qopması və sairə dağılma əlamətlərinin olması mühafizə 

təbəqələrinin sonrakı xidmət müddətləri və onların əsaslı təmir olunmasını 

müəyyənləşdirir.  

Daxilinə örtük çəkilmiş boruların istismar müdəti örtüksüz borulara nisbətən 

səkkiz-on dəfə çoxdur. Bu da silisium örtüklü boruların daha perspektiv və 

səmərəli olmasını göstərir. Bu örtüklər borunu korroziyadan və xarici təsirlərdən 

qoruyur. Lakin örtükdə çat əmələ gələn zaman metal borular korroziyaya uğraya 

bilər. Bu mikro-makro çatlar borunun istismarı və montajı zamanı, həmçinin 

örtüklü borunun istehsalı zamanı yaranan  nasazlıqlar nəticəsində əmələ gəlir. 

Boruya örtük çəkilməsi zamanı texnoloji prosesin dəqiq yerinə yetirilməsi sonrakı 

istismar mərhələsində borunun daha keyfiyyətli olmasına zəmanət verir.  

Zavod mühitində örtüklü borunun keyfiyyətinə nəzarət prosesinə aşağıdakı 

mərhələlər daxildir. 

1. Vizual baxış 

2. Dielektrik örtüyün möhkəmliyinin müəyyən olunması 

3. Dielektik örtüyün qalınlığının ölçülməsi 

4.  Adgeziyanın təyini 

Boruların 100% vizual baxışdan keçirilir. Vizual nəzarət güclü işıqlandırma 

rejimində borunun başlanğıcından sonuna kimi aparılır. 

İkinci mərhələdə elektroqığılcım defetoskopu ilə bütün örtüklü borular 

diaqnostika olunur. 3-5V/mkm qalınlıqlı quru örtüklərdə NACE TMO 186-94 

standartına uyğun olaraq diaqnostika aparılır. 
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Boruda örtüklərin qalınlığı 100% boruların başında və sonunda maqnit və 

ultrasəs qalınlıq ölçənlə aparılır. Örtüyün qalınlığı 350 mkmdən az olmlıdır. 

Adgeziyanın yoxlanması X-ə bənzər kəsim nəticəsində AO ВНИИСТ 

metoduna əsasən borunun əvvəlində, mərkəzində və sonunda, həmçinin borunu 

quraşdırma zamanı və qoruyucu örtük çəkildikdən sonra aparılır. 

Hal-hazrda zovod şəaraitində borularda makro-mikroçatların diaqnostikası 

üçün elektroqığılcımlı defektoskopdan istifadə olunur. Bu diaqnostika prosesi  iki 

mərhələdə aparılır. Zavoda təhvil verənə qədər və istismar zamanı. Belə ki, örtük 

çəkilən zaman yaranan mikro çatlar vaxtında aşkar olunmadıqda borular daha tez 

sıradan çıxır. Borunun zədələnmiş hissəsində nasazlıqlar yaranır və istifadəyə 

yararsız olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, örtüklü borular az təmirə yararlı olduğu 

üçün borunun istehsalı və örtük çəkilmə prosesi zamanı texnoloji prosesin 

aparılmasına diqqətli yanaşmaq və dəqiq aparmaq lazımdır.  

Borunun sıradan çıxma halları istismar müddətinin və daxili silisium örtüklü 

boruların konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə müəyyən olunur. Daxili silisium örtük 

çəkilmiş boruların qaynaq hissələrində nasazlıqlar aşağıdakı hallarda aşkar oluna 

bilər. 

1.  Korroziya nəticəsində boruda yaranan nasazlıqlar 

2. Daxili silisium örtüyünün zədələnməsi zamanı yaranan korroziya  

3. İstismar müddəti zamanı borunun istehsalı prosesində yaranan 

nasazlıqlardan sıradan çıxma halları 

4. Hava yerləşən boru örtüklərinə soyuq temperaturun təsiri nəticəsində   

 Suüstü boru örtüklərində termodiffuziya üsulundan, qaynaq tikişlərdə 

metalizasiya təbəqələrin qalınlıqları MİP-20 / təbəqəni ölçən maqnit cihaz/ və ya 

MT-30K/ maqnit impulsla qalınlıq ölçülür [98, s.211-215]. 

Silisium örtüklü borulardan yerinə yetirilmiş qurğuların suüstü qaynaq 

hissələrin, korroziya əleyhinə silisium örtüyün vəziyyəti cəhətlərə görə vizual 

yoxlanılır. Örtüyün qalıq qalınlığı MİP-10 və ya MT-30K  cihazları ilə ölçülür. 

Dayaqları qara metaldan olan suüstü hissələrinin korroziya əleyhinə örtüyün 
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vəziyyəti cəhətlərə görə yoxlanılır. Bıçaqla qaşımaqla örtüyün keyfiyyəti, onun 

altındakı pas təbəqəsi örtüyün kövrəkliyini müəyyənləşdirilir. 

 Boruların silisium örtüklərinin korroziyadan mühafizəsinin bərpası onun 

xidmət müddətindən deyil, tədqiqatın nəticəsindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. 

Silisium örtüklü boruların konstruksiyaların korroziyadan mühafizəsi 

yoxlanıldıqda aşağıdakı mərhələlər yerinə yetirilməlidir [63, s.125-130], [83, 

s.107-109]. 

- Konstruksiya boru örtüklərinin elementlərinin birləşmə düyünlərində 

çatların korroziyaya məruz qalması; 

 -Konstruksiya boru örtüklərinin elementlərinin korroziyadan aşınma 

ölçüləri və yerlərinin təyini; 

 -Mühafizə silisium örtüklü borular makroçatların təsirilə dağılma prosesi;  

-Silisium örtüyünün təbəqəsi metalın borunun səthinə qədər çat qatları ilə 

tam mühafizə  olunması;    

-Silisium örtüklü boruların təbəqəsinin şişməsi, metal səthdə paslanmanın 

və qopmasının baş verməsi ilə dağılması; 

-Gil-qum qatlarının təsir etdiyi hissələrdə köhnə qatının şişməsi, qopması 

metal boruların ayrı-ayrı hissələrində çatların mühafizə təbəqələri, bütün 

sahələrin əsaslı təmirini gözləmədən bərpa edilməlidir.  

Metal konstruksiyaların dəniz səviyyəsindən yuxarı hissələrinin 

korroziyadan mühafizəsinin bərpası hava püskürdücüləri vasitəsilə yerinə 

yetirilir.  

Boruların sualtı hissələrinin  mühafizəsi üçün püskürləmə üsulu ilə çatlar 

boyu örtüyün təyin edilməsi mühafizə boru silisium təbəqələrinin 30% hissəsi 

sıradan çıxdıqda o bərpa edilir, 50% və daha çox hissəsi sıradan çıxdıqda 

mühafizə silisium təbəqəsi  tam bərpa edilir.   

Sınaqdan keçirilən örtüyü adiqeziyasının şəbəkə çərtmə üsulu ilə təyin 

etdikdə örtüyün üzərində bir-birindən 1-2 mm aralı olan ən azı beş ədəd  paralel 
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və bunlara perpendikulyar xətlərdən şəbəkə çəkilir. Nəticədə eyni ölçülü standart 

kvadratlar alınır.  

Örtüyün qalınlığı 200 mkm-dən az olduğu kvadratların ölçüləri 1x1mm, 

örtüyün qalınlığı 200 mkm-dən çox olduqda kvadratların ölçüləri 2x2 mm qəbul 

edilir. 

Şəbəkə çəkildikdən sonra, örtüyün səthindəki kiçik xırda-xırda qopan 

pərdələr kist vasitəsilə təmizlənilir və örtüyün adiqeziyası beş bal bölgüsü ilə 

qiymətləndirilir. Cədvəl 5.2.1-də silisium örtüklü boruların adgeziyasının təyin 

edilməsi göstərilmişdir [51], [55, s.806-814], [85, s.107-109].  

 

5.3. Dəniz istismar şəraitində  boru örtüklərinin cihazlarla 

tenzometrik ölçmə metodları 

Neft mədən boru örtükləri sabit və təkrar dəyişən yüklərin təsirinə məruz 

qalaraq çox çətin şəraitdə işləyirlər. Daimi yüklər qazma və istismar 

avadanlıqların  konstruksiyanın öz çəkisindən yaranır. Təkrar dəyişən yüklərin 

əmələ gəlməsinin səbəbi küləyin, dalğaların, sualtı axınların və seysmik 

qüvvələrin borulara təsiridir. 

Küləyin və dalğaların təsiri eninə titrəmələr, işləyən qazma avadanlığının tit 

rəməsi və qaldırma-endirmə əməliyyatları isə sistemdə boyuna yırğalanma 

yaradır. Bütün bunlar konstruksiyanın bütövlükdə uzun müddət dəniz suyunda 

ağır yeyilmə mühitində qalaraq intensiv yeyilməyə məruz qalması ilə daha da 

çətinləşir. 

Buna görə də naturada eksperiment aparmaq zərurəti meydana çıxır dalğa 

təsiri xüsusiyyətlərinin müəyyən zaman ərzində fasiləsiz qeydiyyatı yolu ilə tə- 

 

 

Cədvəl 5.2.1  

Adiqeziyanın qiymətləndirilməsi və örtüyün səthinin təsviri 
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Balla 

qiymət- 

ləndirilmə 

Şəbəkə çəkildikdən sonra silisium  örtüklü səthin təsviri 

1.  Çəkilmənin kənarları xırda-xırda qoparmalıdır. 

2.  Hamar olmalıdır. 

3.  
Çəkilmə xətt boyunca və ya bu xəttlərin kəsişmə hissəsində örtüyün cuzi 

hissəsinin qabarma şəklində xırda-xırda qopması/ hər şəbəkədə 5 %-nə kimi/ 

4.  
Çəkilmə  xətti və ya zolaq boyunca örtüyün xırda-xırda qopması/ hər 

şəbəkədə səthin 35%-i qədər/ 

5.  
Çəkilmə xətti  boyunca silisium  örtüyün tam və ya hissə-hissə zolaqla və ya 

kvadratlarla qopması / hər şəbəkədə səthin 35%-dən çoxu/ 

 

yini,müşahidələrin işlənməsi zamanı ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 

metodunun müvəffəqiyyətlə istifadə olunması üçün kifayət edir [55, s.806-814], 

[62, s.29-32], [83, s.33-35]. 

 Hər hansı qeyri stasionar prosesin eksperiment yolu ilə öyrənilməsi üçün  

onun zamandan asılı olaraq baş verməsini müəyyən müddət qeydiyyat  

metodlarının seçilməsi  isə öyrənilən kəmiyyətlərin xüsusiyyətlərindən və 

eskperimentin şərtindən aslıdır.  

Texniki ölçmələrdə belə keyfiyyətlər kimi yerdəyişmə və deformasiya 

(qüvvə və gərginlik) götürülür ki, onların qeydiyyatı üçün etibarlı elektrik 

metodları və müvafiq aparatlar və cihazlar  yaradılmışdır. Müasir dövrdə bunların 

ən geniş yayılanı simli tenzometrlərdir. 

Estakada elementlərinin yüklənmə xüsusiyyətini təyin etmək üçün 

gərginliyin 

 qeydiyyatının vacibliyini nəzərə alaraq, simli tenzometrin köməyi ilə 

gərginlikləri öl- 

çülərək ossiloqrafın lentinə qeyd edilmişdir.  

Eksperiment Neft Daşları rayonu akvatoriyasında aparılmışdır.                                                                                                     

Bu rayonda açıq dənizdə iri neft mədən idarəsinin yerləşməsi eksperimentin 

aparılması üçün lazımi şəraitin yaradılmasına kömək etmişdir. Bunlardan əlavə 

qasırğalı külək dalğalarının sürəti 40 m/san çataraq okean dalğalarına yaxınlaşır.                                                                                                                  
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Tədqiqat bankanın mərkəzi hissəsinin şimal şərqində, estakadayanı meydançada, 

dalğa ölçülən məntəqədə aparılmışdır. Meydança rayonunda dənizin dərinliyi 25 

m-ə çatır, külək və dalğanın əsən istiqaməti şimala doğrudur. 

Gərginliklərin ölçülməsi 40 mm-lik bazalı , 100 omlu nominal müqavimətli 

simli tenzoo ötürücü ilə aparılmışdır.  

 Silisium örtüklü boruların elementlərinə yapışdırılan göstəricilər 40-50 

ədəddən ibarət partiyadan götürülmüşdür. Onların bir hissəsi tenzohəssaslığın 

təyin olumasında istifadə edilmişdir. Göstəricilərə görə həssaslığın səpələməsi 1-

2% təşkil edir. Göstəricilərin işarələrinin gücləndirilməsi üçün 8 kanallı 

gücləndiricilərdən (8ANÇ-7m) istifadə edilmişdir. 

 Silisium örtüklü boruların elementlərinə yapışdırılan tenzo göstəricilər 

bərabər qollu körpü sxemi üzrə birləşdirilmişdir. Körpünün prinsipal Şəkil 5.3.1–

də göstərilmişdir [53, s.4-15], [62, s.29-32], [64, s.114-116 ], [85, s.107-109]. 

Montaj işlərinin ən çox zəhmət tələb edən hissəsi konstruksiya elementləri 

səthinin tenzogöstəricilər yapışdırılması üçün hazırlanması və onların 

nəmlənmədən qorunmasıdır.  

Körpülərin montajı üçün nəzərdə tutulan birləşdirmə yerlərin səthi 500x400 

mm ölçüdə təmizlənmişdir. Pas, yanıq və başqa çirkap qalıqları qum vuran 

aqreqatla təmizlənmişdir. Ancaq belə səth göstərici və rezin lövhələrin 

yapışdırılması üçün kifayət qədər etibarlı deyil. Ona görə də göstərilən yerlər 

abrazivlərin köməyi ilə metalın parıltısı görünənədək təmizlənir. Təmizlənmiş 

sahələr aviayanacaqla yağlardan təmizlənir. Göstəricilərin yapışdırılması zamanı 

yapışdırma texnologiyası 
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Şəkil 5.3.1. Körpünün prinsipial sxemi. 

təlimatının tələblərinə əməl olunmuşdur. 

 Yapışdırmaq üçün tez quruyan 192-T markalı yapışqandan istifadə 

edilmişdir.192-T yapışqanı göstəricilərin hissə ilə etibarlı yapışdırılmasını təmin 

edərək tez adgeziyalaşdır. Digər tərəfdən 192-T yapışqanı başqa yapışqanlara 

nisbətən yüksək rütubətə davamlılıq xassəsinə malikdir.  

  Göstəricilərin qorunması üçün E-40 markalı epoksid qətranından istifadə 

olunmuşdur. Bu qətran simli göstəriciləri xarici təsirdən daha yaxşı qoruyur. 

Bərkimiş qətran suya, neft məhsullarına, atmosfer təsirinə davamlı olub, 

göstəriciləri yaxşı dielektrik xassələri ilə mexaniki zədələnmədən etibarlı 

qoruyur. 

 Məlum estakadayanı meydançada aparılmış statik hesablama nəticəsində 

buruqaltı blokun ən çox yüklənmiş elementləri aşkar edilmişdir. Buna əsasən 

tenzometrik göstəricilərin yapışdırılacağı elementlər seçilmişdir. Bu elementlər 

havada daim çürüməyə məruz qalırlar (baxılan halda metalın çürüməsi dəniz 

səviyyəsindən 3-4 m yüksəklikdə baş verir). Təcrübələr göstərir ki, bu zonada 

metalın havada çürüməsi il ərzində 0,03-0,06 mm çatır. Yuxarıdakıları və istismar 

zamanı dağılmalar haqqındakı məlumatları nəzərə alaraq adgeziya zonasında 

göstəriciləri yerləşdirmək üçün yer seçilir.  
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Dalğa elementlərinin sinxron yayılması üçün meydançanın ortasında 

QOİNa 

-QM-16 markalı tenzometrik dalğa ölçən quraşdırılır. Qeydedici aparat 

kimi çox şleyfli ossiloqraf tətbiq edilmişdir. (OT-24-51 Geofizika)  

Gərginlik uzunluğu 3-5 m, eni 20 sm olan işığa həssas kağızın zolaqlarına 

yazılır.  

 Aparatlar 250 V, 125 V, 24 V, 36 V və 6 V gərginlik verən  

akkumulyatorların iki bloku vasitəsilə qidalandırılır. Akkumulyatorlar isə VSA-6 

düzləndiriciləri vasitəsilə şəbəkədən doldurulur.  

 Bütün qeydedici və gücləndirici aparatlar qidalanma blokları ilə dəniz 

səviyyəsindən 12 m hündürlükdə yerləşən otaqları quraşdırılır ki, bu otaqlara 

külək axının sərbəst daxil olmasını təmin edir.  

 Ölçücü dioqanalları osilloqrafa birləşməzdən əvvəl, qasırğanın 

başlanmasına qədər körpülər tarazlaşdırılır, yəni körpünün ölçücü çıxışlarına 

paralel birləşdirilmiş müqavimət qolları bərabərləşdirilir. Tarazlaşdırma M-82 

markalı milli voltampermetrlə aparılır. Cihazın elektrik həssaslığı 10 m.a-ə 

bərabərdir. Körpü təmizləşdirici blokun girişində körpü qollarından birinə paralel 

şəkildə yüksək Om-lu müqavimət lehimləməklə tarazlaşdırılır [2, s.65-68], [27, 

s.62-70], [39, s.514-526].   

Uyğun qeydiyyatın təmini və qeydiyyat zamanı siqnalların güclənmə 

dərəcəsinin, düzbucaqlı impluslu tullanmaların ossiloqramda qiymətləndirilməsi 

üçün ona miqyas müqaviməti daxil edilir.  

Ossiloqramda ayrı-ayrı elementlərin gərginliklərinə uyğun gələn işıq şüası 

meyillərinin təyin edilməsi üçün bütün göstəricilərin və QM-16 göstəricisinin 

tarasının təyin edilməsi tam sakit havada aparılmışdır.  

Göstəricilərin tarasının təyin edilməsi bərabər müqavimətli tirlərin ardıcıl 

pilləli yüklənməsi ilə aparılır. Verilənlərin tara təyin edilməsinin qrafiki təsviri 

məlum gərginliklərin absis oxu üzrə ossilloqrafın işıq şüasına uyğun, meyilləri isə 

ordinat oxu üzrə ayrılmış və asıllılıq xətti alınmışdır. Beləliklə, hər körpü üçün 
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xüsusi tara çəkilməsi hesablanmışdır ki, mütləq qiyməti qeydedici kanalın 

həssaslığından asılı olur. 

 

5.4.“Caspian Pipe Coatings” MMC və SOCAR şirkətlərində Boru 

daxili örtüklərdə çatların statistik təhlili və xətaların təyini 

 

Əsas Ümumilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü ildə “Əsrin 

müqaviləsi”nin imzalanması ilə qoyulan “Yeni Neft Strategiyasının” icrası 

məqsədi ilə, o dövrdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci 

vitse-prezidenti olan cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2002-ci ildə boruların 

izolyasiya və betonla örtüklənməsi üzrə zavod Bakıda yaradılmışdır. 2007-ci 

ildən etibarən tam yerli müəssisə kimi yenidən qeydiyyatdan keçən “Caspian Pipe 

Coatings” MMC-nin təsisçiləri SOCAR və Azərtrans, əsas sifarişçilər ilə SOCAR 

və BP şirkətləridir. Öz sahəsində Xəzər regionunda fəaliyyət göstərən yeganə 

müəssisə olan CPC-nin əsas fəaliyyət sahəsi neft-qaz sənayesində magistral boru 

xətlərinin tikintisində istifadə olunan boruların xarici və daxili səthlərinin 

korroziyaya qarşı izolyasiyası və yəni silsium-beton və emal örtüklənməsindən 

ibarətdir. 

“Caspian Pipe Coatings” MMC, yarandığı dövrdən başlayaraq 

Azərbaycanda və ölkə hüdudlarından kənarda BP/ABƏŞ, SOCAR və digər yerli 

və xarici şirkətlərin sifarişi ilə bir sıra iri layihələrdə iştirak etmişdir. Ötən 15 il 

ərzində CPC 2500 km uzunluğunda müxtəlif diametrli boruların izolyasiyasını 

həyata keçirmişdir. 

CPC-nın texnoloji qurğularında alınan boruların səthlərində makro və mikro 

çat qatların yaranması müşahidə olunur. Yüksək aktiv kimyəvi mühit və Xəzər 

dənizi sularında pittinq korroziyaların yaranması ilə borunun ayrı-ayrı sahələrində 

qabarıqlar, sıyrılmalar və xırda-xırda qopmalar yaranaraq boruların sıradan 

çıxmasına səbəb olur. Qurğuda texnoloji prosesin dəqiqləşdirilməsi və idarəetmə 

sistemləri ilə bu qüsurların aradan qaldırmaq mümkündür. 
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Socar-ın 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 

hərəkətinin onların həndəsi ölçülərindən asılı olaraq bu parametrlərin dəqiq 

modelləşdirilməsi ilə avtomatik idarəetmə sistemi işlənmişdir. Alınmış 

modelləşmə və idarəetmə sistemi ilə xətaların 8-10%-dən 1-3% dəqiqliyə qədər 

azalması texnoloji rejimdə müsbət nəticələr əldə edilmişdir. İstisna hallarda bu 

qüsurların sayı minimum həddə çataraq, onların bərpası üçün də texnologiya 

işlənib təqdim edilmişdir. 

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

40x20 mm boru xətlərində alınan qüsurlar 1.5-2% intervalında olmaqla əlverişli 

quraşdırma prosesini daha da keyfiyyətli olmasına zəmin yaradılmışdır. 

İdarəetmə sistemində ucuz başa gələn proqramlaşdırılan kontrollerdən Panasonic 

FPWIN pro7-dən istifadə olunması tövsiyyə olunmuşdur [51], [54, s.24-29], [73, 

s.334-336]. 

Xüsusi olaraq ∅630𝑥30 mm diametrli boru kəmərlərinin səthinə örtük 

çəkilməsinin prosesinin riyazi modeli qurulmuş və texnoloji prosesin daha dəqiq 

aparılması üçün qrafiki asılıqlarla hesabat aparılmışdır. Bu hesabatla istənilən 

həndəsi ölçüyə malik olan polad boruların səthinə silisium beton və emal örtük 

çəkməklə texnoloji daha dəqiq nəticələr əldə etmək mümkündür.  

Bütün bunları nəzərə alaraq, boruların səthlərinə örtük çəkilməsi 

texnologiyası təhkimləşdirilərək yaranan qüsurların sayı minimum həddə 

çatdırılmışdır. Bu tədqiqatın nəticələrini istənilən ölkəyə müxtəlif diametrli polad 

boruların səthlərinə örtük çəkilməsi üçün tövsiyyə edilə bilər.  

Aparılan nəzəri, eksperimental və sənaye tətbiqli tədqiqatları bu boru 

kəmərlərinin etibarlığını və uzunömürlüyünü bir neçə dəfə artıra bilər. 

Tədqiqatlar əsasında boruların səthlərinə çəkilən örtüklərin və onların 

qüsurlarının 1-3% qədər azalması ilə iqtisadi səmərəliliyinin hesabatı 

aparılmışdır. Bu hesabatla xəta 8-10% dən 1-3%  qədər azalmış, keyfiyyətli boru 
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örtüklərinin iqtisadi səmərililiyi borunun 1 rm uzunluğunda 40-50% -ə qədər əldə 

edilmişdir. 

Boru daxilində çatların yaranma ehtimalı borunun həndəsi ölçüsündən 

variasiyası intervalının ehtimalından və boruların örtüklərində olan çatların sayına 

görə aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir [14, s.29-34.]:, [32, s.3-8]: 

 

P= √1 − 𝛾𝑁
                                                    (5.4.1) 

 

Burada N - çatlar yaranan örtüklərdə boruların sayı,  𝛾 - variasiya intervalının 

ehtimalının dəyişmə əmsalıdır. 𝛾=0.65-0.92 intervalında qəbul edilir.  

Şəkil 5.4.1-ə əsaslanaraq müxtəlif diametrli örtüklü borularda yaranan 

çatların yararlı və yararsızlığının CPC şirkətinin göstəriciləri ilə Cədvəl 5.4.1-də 

təhlili göstərilmişdir.  

Cədvəl 5.4.1  

Diaqnostika qurğusunda boru örtüklərində çatların təyini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boru örtüyünün daxili səthində yaranan çatların dəyişmə xarakteristikası 

örtüklərin səthlərində göstərilmişdir. Bunlar nəzərə alınaraq, aparılan müşahidə, 

tədqiqatlar və uzunmüddətli təcrübələrə əsaslanmış diaqnostik təhlil nəticələrinin 

asılılığı Qrafik 5.4.1-də təqdim edilmişdir [86, s.104-114], [98, s.118-120]. Bu 

statistik təhlil göstərir ki, silisium emal örtüklü borular 1-3% xəta ilə alınması 

aşkar olunmuşdur.  

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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Şəkil 5.4.1. Boru örtüyünün səthlərində yaranan çatların yerləşmə 

koordinatlarının xarakteristikası.  

Burada 1,2,3,4 – örtüyün səthindəki çatların nüfuzetmə dərinliyi, l1, l2, l3, l4 – 

çatların borunun uclarından olan məsafəsidir. 𝜑1, 𝜑2,  𝜑3, 𝜑4 –borunun diametral 

müstəvidə çatların yerləşmə meyillilik bucağıdır. 
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Qrafik 5.4.1. Diaqnostikanın  nəticələri 

Ölçmə və hesabat xətaların statistik təhlilə əsaslanaraq təhlil edilir [25, 

s.154-167], [31, s.25-31], [48, s.481-486], [99, s.189-191]. 

Aparılan tədqiqatlarda çatların sayı, bu çatların həndəsi ölçülərindən, yəni 

qalınlığı və uzunluğundan asılı olaraq gərginlik və cərəyan şiddətinin artması ilə 

təyin edilir. Ona görə də orta hesabı xətalar məlum ifadələrlə aşağıdakı kimi təyin 

edilir [86, s.414-418], [98, s.211-216]. 

 

𝑥𝑐 =
𝑥1+𝑥2+ 𝑥𝑛

𝑁
=

1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                                      (5.4.2) 

 

Burada: 𝑥𝑖-hər bir boruda yaranan çatların sayları 

n-çat yaranan boruların sayıdır. 

          N-ümumi örtüklü boruların sayıdır. 

İstənilən borudakı örtüyün çatların mütləq xətaların sayı hesablanılır  

 

                            ∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑐 − 𝑥𝑖                                                       (5.4.3) 

                              i= 1 2 3 ..n 

 

Bununla orta mütləq xətalara belə hesablanılır. 
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                    ∆𝑥𝑖 =
1

𝑁
∑ ∆𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                                                             (5.4.4) 

 

 Nisbi xətalar isə 휀 =
∆𝑥

𝑥𝑐
 hesablanır. Eyni zamanda orta kvadratik meyletmə 

xətası aşağıdakı kimi təyin edilir  [47, s.12-15], [48, s.489-490]. 

 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑐−𝑥𝑖)2𝑁

𝑖

𝑛
                                                         (5.4.5) 

və ya  

𝑠 =
𝑠√𝑛−1

√𝑛
= √

∑ (𝑥𝑐−𝑥𝑖)2𝑁
𝑖

𝑛
                                                (5.4.6) 

 

Kornfeldin üsuluna əsaslanaraq maksimum və minimum nöqtələrin mütləq 

xəta təyin olunur. 100 sayda müxtəlif diametrli polad borunun örtüklərində 

müşahidə olunan çatların sayının xətaların qiyməti Cədvəl 5.4.2-də 

göstərilmişdir. 

Göründüyü kimi, silisium emal örtüyünün digər örtük növlərinə nisbətən 

daha güclü mühafizə qabiliyyətinin olmasına baxmayaraq, bu örtüyün 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi problemi vardır və həmin problem əsasən örtüyün 

çəkilməsi prosesinin xarakteri, mürəkkəbliyi ilə, örtüyün çəkilməsi prosesindən 

sonrakı diaqnostika üçün mövcud üsul, qurğu və müvafiq alqoritmlərin tələb 

olunan səviyyədə olmaması ilə əlaqədardır. Diaqnostika üsul və vasitələrinin 

təhlili göstərir ki, bu sahədə statistik 

Cədvəl 5.4.2 Ölçmə xətalarının təyini 

Borunun diametri 

və qalınlığı 

𝛿, 𝑚𝑚 Orta hesabı xəta-

ların qiyməti, % 

Xətaların qiyməti, 

% 

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 
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∅800𝑥40 3.0-3.5 5.21 5.12 4-5 

 

hesablama və (5.6) düsturu əlaqələndirmə əsasında aşağıdakı nəticələr alınmışdır.  

Statistik təhlil əsasında tədqiqatlarda aparılan ölçmələrin xətalarının təyin 

edilməsi dəqiqliyi aşkar etməsi məqsədi qarşıya qoyur. 
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5.5. Silisium-emal örtüklü boruların diaqnostikasında 

      iqtisadi səmərəliliyinin təyini 
 

Metal boruları korroziyadan qorumaq üçün daxilinə silisium örtüklər 

çəkirlər. Silisium emal örtüklər həmçinin boruya parafin, duzların çökməsinin 

qarşısı alınır və onun hidrodinamik xüsusiyyətinim artırır.  

Silisium örtüklərin sənayedə tədbiqini aşağıdakı üstünlükləri vardır. 

1. Əgər borunun daxilinə örtük çəkilmə prosesinin texnologiyasına düzgün 

riayət olunmuşsa, örtüklü boruların istismar müddətinin 50 ilə yaxın 

uzanması.  

2. Boruların temperatur dəyişməsinə qarşı dözümlü olur 

3. Silisium örtüklü boruların istehsalı metalın sərfini azaldır. Həmçinin 

onların təmiri üçün nəzərdə tutulmuş iqtisadi xərcləri minimuma endirir. 

4. Korroziyalı-aqressiv mühitdə silisium örtüklər hesabına boruların 

etibarlılığı artır. 

Boru daxili silisium örtüklər aşağıdakı sənaye sahələrində istifadə olunur. 

-Neft emal və neft-qaz boru kəmərlərində 

-Qida və kimya sənayesində 

-Atom sənayesində 

-Qaz boru kəmərlərində 

-Aerokosmik sənayedə 

Neft sənayesində silisium örtüklü borulardan daha çox istifadə olunur. Çünki 

yüksək ötürücü xüsusiyyətə malikdirlər. Həmçinin neftin nəqli zamanı tamamilə 

ekoloji təhlükəsizliyi təmin olunur. Bu örtüklərin divarında nəql olunan məhlulun 

çöküntləri qalmır. Neftin tərkibinə təsir edən digər qarışıqlar olmadığı üçün xam 

məhsulun ötürülməsi təmin olunur. 

Texnoloji qurğunun avtomatlaşdırılması və keyfiyyətin təmin edilməsi boru 

kəmərlərində istismar zamanı iqtisadi səmərəlilik əldə etməyə imkan verir. Bu 

zaman boruların materiallarından, onların markasından və istismar şəraitindən 

asılı olaraq onların etibarlılığı təmin edib, uzun-ömürlüyünü artırmaq 
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mümkündür. Lakin əldə olunanan səmərəlilik həmişə özünü doğrultmur. Belə ki, 

istismarın başlanğıcında əldə olunan səmərəlilik, istismar müddətindən asılı 

olaraq sonradan azalır [15, s.100-108], [28, s.24-27]. 

Bu hesablamalarda məlum ifadələrdən istifadə edərək, uzunömürlüyə görə 

səmərəliliyi hesablamaq mümkündür. Boruların etibarlılığı və uzunömürlüyünü 

artırmaq üçün onların səthlərinə müxtəlif örtüklərin çəkilməsi istismar müddətini 

bir neçə dəfə artırır. Örtüklərin alınmasına çəkilən xərclərin nəzərə almaqla 

onların istismar müddətini artırmaqla iqtisadi səmərəliliyin hesablanmasında 

örtüyün ətraf mühitə və korroziyaya davamlılıq müddəti də əsas rol oynayır [38, 

s.35-37], [39, s.514-516].   

Son zamanlar polad borulara əlvan metal örtüklərin çəkilməsi ilə əldə olunan 

səmərəlilik özünü doğrultmur. Belə ki, baha başa gələn örtüklər lazımı səmərəlilik 

əldə etməyə imkan verir. 

Bunları nəzərə alaraq, istehsalatda çox ucuz başa gələn qeyri-metal örtüklərə 

üstünlük verilir. Polimer, polistirol, poliamid, polietilen və s. üzvi birləşmələrdən 

olan örtüklər istismar şəraitində qısa müddətdə sıradan çıxır. Hal–hazırda bu 

materiallardan və onların örtüklərindən geniş istifadə edilərək kifayət iqtisadi 

səmərəlilik əldə edilmir. Ancaq  bu materialların istismar şəraitində müəyyən 

çatışmazlıqları onların tətbiq sahəsini məhdudlaşdırır [11, s.31-34], [43, s.115-

117 ]. 

Təcrübə göstərir ki, indiki zamanda daha ucuz başa gələn qeyri-üzvi 

materiallların tətbiqi və keyfiyyətinin təmini daha çox səmərəlilik verə bilər. Hal-

hazırda daha çox tətbiq edilən keramik materialların və onların örtüklərinin tətbiq 

edilməsi, boru xətlərində iqtisadi səmərəliliyi dəfələrlə artıra bilər. 

Ona görə də neft-kimya və qaz sənayesində bu materialların tətbiq edilməsi 

ilə, etibarlılıq və uzun ömürlülüyün təmin edilməsi əsasında iqtisadi səmərəlilik 

artırılması məqsədəuyğundur [18, s.119-121], [21, s.157-159], [88, s.78-80.].  

Çox ağır şəraitdə işləyən boru kəmərlərinin etibarlığını təmin etmək üçün bu 

keramik materiallardan, o cümlədən şüşə, emal və onların qarışığından örtük 
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çəkilməsindən istifadə edilir. Bu örtüklər çox ucuz başa gəldiyindən, onların 

tətbiqi daha əlverişlidir. Həmçinin, bu örtüklər ağır və aktiv mühitlərdə istifadə 

olunma imkanı məqsədəuyğun olmaqla səmərəliliyi bir neçə dəfə artırır.  

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 təmizlənməlidir. 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 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. Örtüklü və örtüksüz boruların 

hazırlanmasına çəkilən xərclər aşağıdakı kimi hesablanır. 

Эк =  Ск + ЕкКк – 8-10%-li çatları olan örtüksüz borular üçün; 

Эт =  Ст + ЕкКT – 1-3%-li çatları olan örtüklü borular üçün;  

Burada: Ck, Cт - örtüksüz və örtüklü borulara çəkilən orta xərclərin miqdarı. 

E – boruların normativ əmsalları. Ek = 0.15, Eт= 0.20 qəbul edilir. 
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Kk, Kт - cari və ya əsaslı təmirə sərf olunan örtüklü və örtüksüz boruların 

xərcləridir [61, s.554-556]. 

Kk= 50 manat,  Kт= 70 manat 

Ck1= 120 manat, Cт=125 manat ən böyük diametrli d=1000÷1200 mm polad 

boruların normativ cədvəlindən götürülmüşdür [43, s.116-118], [44, s.78-80]. 

Bunları nəzərə alıb, Эк və  Эт hesablayaq. 

Эк = 120+0.15x50 = 127.5 manatla 

Э𝑇 = = 125+0,20x70 =126.4 manatla 

Bunların daha dəqiq hesablanması üçün normativ və yeni müasir texnoloji 

üsulların tətbiqini nəzərə alan əmsallarla aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 

Э = [Эк +
Рк+Ен

Рт+Ен
− Эт]𝑁т                                            (5.5.1) 

 

Burada: 𝑃𝑘 , 𝑃т  – müasir yeni texnoloji üsulların tətbiqini nəzərə alan 

əmsallardır. Belə ki,  

𝑃𝑘 =  
𝐸𝐻

(1+𝐸𝐻)𝐷𝑘−1
                                                   (5.5.2) 

 

𝑃Т =  
𝐸𝐻

(1+𝐸𝐻)𝐷Т−1
                                                   (5.5.3) 

 

(5.8)-örtüksüz borular,  (5.9) isə örtüklü borular üçündür. 

Dk , DT- tətbiq olunan müasir texnologiyasından sayıdır. 

Dk  = 2.0, DT-3 qəbul edilir. 

Buradan:  

PK=
0.15

(1+0.15)2−1
= 0.115 

PT=
0.20

(1+0.20)3−1
= 0.092 
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NT -1km, uzunluğun ifadəsi kimi qəbul edilir. Ümumiyyətlə, boru kəmərinin 

ümumi uzunluğu metrlərlə sayına bölünür. 

Bunları nəzərə alaraq aşağıdakı hesablama aparılır. 

 

Эк = [127.5 +
0.15+0.115

0.15+0.092
− 126.4] 𝑥1 = 2.25 manat 

 

Bu alınan iqtisadi səmərəlilik standart boru bir üçün alınan iqtisadi 

səmərəlilikdir. Alınan hesablama ilə iqtisadi səmərəlilik istənilən boru xətlərinin 

uzunluğundan və işləmə müddəti ilə (gün və aylarla) dəqiqləşdirə bilər. Alınmış 

nəticə praktiki olaraq sənayenin bütün sahələrində tətbiq oluna bilər.  

İqtisadi ekspertlər hesab edir ki, silisum örtüklü boruların istifadə olunması 

antikorroziyalı və uzunöümrlü boruları əldə etməyə imkan verir.  
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NƏTİCƏ 

1. Boru daxilinə silisium örtüyün çəkilmə texnologiyası zamanı makro və 

mikro çatların yaranma səbəbləri təhlil edilmişdir. Müxtəlif defektoskop cihazları 

ilə örtüyün səthlərində yaranmış qüsurların və mikro-makro çatların təyini 

üsulları müqayisə edilmişdir. Yüksək temperaturda sobalı qurğuda alınan örtüyün 

qızma və soyuma zamanı temperatur artması və azalması nəticəsində yaranan 

makro və mikroçatların diaqnostikası üsulları araşdırılmışdır. SOCAR və CPС 

şirkətlərində boru örtüyündə yaranan çatların statistik təhlili verilmişdir. 

2. Silisium örtüyün çəkilməsi üçün soba qurğusunu və texnoloji prosesi 

avtomatik tənzimləmə sistemi işlənmişdir. Texnoloji proses zamanı fırlanan 

borunun dövrlər sayı (n), irəliləmə sürəti (V) və (d) diametrindən asılı olaraq 

Panasonic FPWIN Pro7 proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerli avtomatik 

tənzimləmə sistemi təqdim olunmuşdur, işləmə 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 asılılıqları alınmışdır. Örtüyün markasından asılı olaraq qızma 

temperaturunun qiyməti hesablanmışdır. 

4. Korona-12 elektroqığılcım defektoskopu ilə mikroçatların diaqnostikası 

üçün ölçmə rejimlərində gərginliyin yüksəldilməsi (40 kV qədər) və qurğunun 

təkmilləşdirilməsi sayəsində 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. Bu qurğu əsasında informasiya-ölçmə və idarəetmə 

sistemi işlənmişdir və bütün yaranan mikroçatların aşkar olunmasını mümkün 

olmuşdur. 

5. İşlənib hazırlanmış elektroqığılcımlı qurğu üçün istənilən diametrli 

(düyümlə ölçmədə (2II−12II) və uzunluqlu (4-12 metr) borunun örtüyündə sızma 
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cərəyanını ölçməklə, mikroçatların koordinatlarını təyin edən proqram təminatı 

işlənib hazırlanmışdır. Boru örtüyünün qalınlığın ilə sızma cərəyanım qiyməti 

arasında asılılığın qrafik interpretasiyası alınmışdır. 

6. Silisium örtüklü borunun soyutma rejiminin avtomatik idarəetmə prosesi 

işlənməklə onların qrafiki asılılıqları təqdim edilmişdir. Yüksək temperaturlu 

boru örtüyünün soyuma prosesində temperatur sahəsinin riyazi modeli tərtib 

olunmuşdur. Matlab proqramının Simulink paketində yüksək temperaturda 

soyutma rejiminin avtomatik tənzimlənməsi modeli tərtib olunmuşdur.  

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

örtüklərinin səthindəki qüsurların təyin edilmə xətaları 8-10% dən 1-5% qədər 

azalaraq, etibarlılıq və uzunömürlülük bir neçə dəfə artırılmışdır. Uzun müddətli 

statistik təhlil əsasında bu şirkətlərdə müxtəlif diametrli örtüklü borularda yaranan 

qüsurların, çatların, təqdim olunan tədqiqatın nəticələri ilə müqayisəsi qrafiki 

asılılıqlar şəklində tərtib olunmuşdur.  
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ƏLAVƏLƏR 

 

Mikroçatların təyini proqramın c#-da yazılmış listinqi. 

MainForm.cs 

//  lazım olan sistem kitabxanasına qoşulma 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Globalization; 

using System.IO; 

using System.IO.Ports; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting; 

using System.Xml; 

using System.Xml.Serialization; 

using System.Runtime.InteropServices; 

using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 

 

namespace Dis01 

{ 

    public partial class MainForm : Form 

    { 

// deleqatların təyin edilməsi 

        private delegate void ChartAddPoint(double x, double y); 

        ChartAddPoint dChartAddPoint; 

        private delegate void ChartPointClear(); 

        ChartPointClear dChartPointClear; 

        private delegate void ListViewcatAddItem(ListViewItem lvi); 

        ListViewcatAddItem dListViewcatAddItem; 

        private delegate void ProcessStatusWrite(string s); 

        ProcessStatusWrite dProcessStatusWrite; 

        private delegate void ProcessCheckedNummber(double len); 

        ProcessCheckedNummber dProcessCheckedNummber; 

        private delegate void ProcessProgressValue(int val); 

        ProcessProgressValue dProcessProgressValue; 

        private delegate void ProcessProgressVisible(bool val); 

        ProcessProgressVisible dProcessProgressVisible; 

 

        public MainForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

// əsas formanı yükləyəndə təyin etmə funksiyası 

        private void OnLoad(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            this.Width = 1100; 

            MyInit(); 

        } 

 

// forma bağlananda əsas resursların bağlanması 

        private void OnFormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

        { 

            if (winRich != null) 

            { 

                winRich.visaWrite = false; 

                System.Threading.Thread.Sleep(200); 

                winRich.Close(); 

            } 

            if (serPo.IsOpen) serPo.Close(); 

 

            if (arxivChanged) 

            { 

                XmlWrite(); 

                arxivChanged = false; 

            } 

        } 

// delegate funksiyaların təsviri 

        #region D E L E G A T E 

        private void fChartAddPoint(double x, double y) 

        { 

            chartInfo.Series[0].Points.AddXY(x, y); 

        } 

        private void fChartPointClear() 

        { 

            chartInfo.Series[0].Points.Clear(); 

        } 

        private void fListViewcatAddItem(ListViewItem lvi) 

        { 

            listViewCat.Items.Add(lvi); 

        } 

        private void fProcessStatusWrite(string s) 

        { 

            lb_StatusInfo.Text = s; 

        } 

        private void fProcessCheckedNummber(double len) 

        { 

            lb_BoruCheckedLen.Text = passedLen.ToString("f2"); 

            int faiz = (int)(passedLen * 100 / boruLen); 

            if (faiz > 100) faiz = 100; 

            lb_BoruCheckedFaiz.Text = faiz.ToString(); 

            progressProcess.Invoke(dProcessProgressValue, faiz); 

        } 

        private void fProcessProgressValue(int val) 

        { 

            progressProcess.Value = val; 

        } 
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        private void fProcessProgressVisible(bool visa) 

        { 

            progressProcess.Visible = visa; 

        } 

        #endregion D E L E G A T E 

// proqramın parametrlərinin ilkin təyin edilməsi və qiymətləndirilməsi (INIT regionu) 

        #region I N I T 

        private void MyInit() 

        { 

            MyInit_LabelTransparent(); 

            MyInit_Bool(); 

            MyInit_TableGraph(); 

            MyInit_Delegate(); 

            dMaxVoltageAsZero = 0; 

            maxOm = 9.5; 

            dChartAddPoint = new ChartAddPoint(fChartAddPoint); 

            MyInit_Chart(); 

            clCrackPipes = new ClassCrackPipes(); 

            cpo = new ClassCrackPipeOne(); 

            XmlRead(); 

            rejimInfo = "new"; 

            indexSelected = -1; 

            arxivChanged = false; 

            SetControlReadOnly(); 

            MayInit_PortName(); 

            this.Text = "Pipe crack - Mikroçatların  təyin  " + serPo.PortName; 

        } 

// label elementlərinin şəffaf rejiminə keçirilməsi 

        private void MyInit_LabelTransparent() 

        { 

            lb_BoruCheckedFaiz.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_BoruCheckedFaizString.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_BoruCheckedMetrString.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_BoruLen_Metr.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_BoruCheckedLen.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_BoruCheckedString.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_CarpetDiamMm.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_CarpetDiamString.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_CarpetResistOm.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_CarpetResistString.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_Excel.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_Exit.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_FileOpen.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_NewDoc.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_PipeDiameter_Millimetr.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_PipeDiameterString.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_PipeLenString.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_ProcessStart.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_ProcessStop.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_TurnoverString.BackColor = Color.Transparent; 

            lb_Turnover_mdeq.BackColor = Color.Transparent; 
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            lb_WriteDatabase.BackColor = Color.Transparent; 

        } 

 

// məntiq dəyişinlərin qiymətləndirilməsi 

        private void MyInit_Bool() 

        { 

            visaStart = false; 

            started = false; 

            finished = false; 

        } 

 

// qrafikanın bəzi paratmetrlərin qiymətləndirilməsi 

        private void MyInit_Chart() 

        { 

            chartInfo.Legends[0].LegendStyle = LegendStyle.Row; 

            chartInfo.Legends[0].Alignment = StringAlignment.Center; 

            chartInfo.Legends[0].Docking = Docking.Top; 

            chartInfo.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Format = "f1"; 

            chartInfo.ChartAreas[0].AxisX.Minimum = 0; 

            chartInfo.ChartAreas[0].AxisY.Minimum = 0; 

            chartInfo.ChartAreas[0].AxisY.Maximum = 9.5; 

        } 

// delegate funksiyaların yaradılması 

        private void MyInit_Delegate() 

        { 

            dListViewcatAddItem = new ListViewcatAddItem(fListViewcatAddItem); 

            dProcessStatusWrite = new ProcessStatusWrite(fProcessStatusWrite); 

            dProcessCheckedNummber = new 

ProcessCheckedNummber(fProcessCheckedNummber); 

            dProcessProgressValue = new ProcessProgressValue(fProcessProgressValue); 

            dProcessProgressVisible = new ProcessProgressVisible(fProcessProgressVisible); 

            dChartPointClear = new ChartPointClear(fChartPointClear); 

        } 

// Serial portun adını text-fayldan oxunması 

        private void MayInit_PortName() 

        { 

            StreamReader sr = new StreamReader("PortName.txt"); 

            string sPortName = sr.ReadLine(); 

            sr.Close(); 

            serPo.PortName = sPortName; 

        } 

        #endregion I N I T 

        //......................................................... 

        #region   R E G I O N   C L I C K 

// proqramdan çıxış düyməsini basanda çağırılan funksiya 

        private void lb_Exit_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (arxivChanged) 

            { 

                XmlWrite(); 

                arxivChanged = false; 
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            } 

            if (winRich != null) 

            { 

                winRich.visaWrite = false; 

                winRich.Close(); 

            } 

            if (serPo.IsOpen) serPo.Close(); 

            this.Close(); 

        } 

// prosessdə "Stop" düyməsinin basanda çağırılan funksiya 

        private void lb_ProcessStop_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            started = false; 

            finished = false; 

            visaStart = false; 

            passedLen = 0; 

            passedLenOld = 0; 

            System.Threading.Thread.Sleep(1000); 

            listViewCat.Items.Clear(); 

            cpo.list.Clear(); 

            chartInfo.Series[0].Points.Clear(); 

            lb_BoruCheckedFaizString.Invoke(dProcessCheckedNummber, passedLen); 

            lb_StatusInfo.Invoke(dProcessStatusWrite, "Prosessin gedişi kəsilib"); 

            progressProcess.Invoke(dProcessProgressValue, 0); 

            progressProcess.Invoke(dProcessProgressVisible, false); 

        } 

// proqramdan prosessi arxivə yazmaq düyməsinin basanda çağırılan funksiya 

        private void lb_WriteDatabase_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ClassCrackPipeOne newCCPO = new ClassCrackPipeOne(cpo); 

            clCrackPipes.list.Add(newCCPO); 

            XmlWrite(); 

            MessageBox.Show("Process parametrləri\nyaddaşına yazılıb", "İsmaric", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

        } 

// prosess "Start" düyməsinin basanda çağırılan funksiya 

        private void lb_ProcessStart_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string sShortInfo = tb_ShortInfo.Text.Trim(); 

            string sBoruLen = tb_PipeLen.Text.Trim(); 

            string sBoruDiam = tb_PipeDiameter.Text.Trim(); 

            string sCarpetThickness = tb_CarpetThickness.Text.Trim(); 

            string sCarpetResist = tb_CarpetResist.Text.Trim(); 

            string sTurnover = tb_EngineTurnoverMax.Text.Trim(); 

            visaStart = true; 

            started = false; 

            finished = false; 

            passedLen = 0.0; passedLenOld = 0; 

 

            if(sShortInfo.Length == 0) visaStart = false; 
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            if (visaStart) 

            { 

                if (sBoruLen.Length == 0) visaStart = false; 

                else 

                { 

                    try 

                    { 

                        boruLen = double.Parse(sBoruLen); 

                        visaStart = true; 

                    } 

                    catch (Exception) 

                    { 

                        visaStart = false; 

                    } 

                } 

            } 

            if (visaStart) 

            { 

                if (sBoruDiam.Length == 0) visaStart = false; 

                else 

                { 

                    try 

                    { 

                        boruDiam = double.Parse(sBoruDiam); 

                        visaStart = true; 

                    } 

                    catch (Exception) 

                    { 

                        visaStart = false; 

                    } 

                } 

            } 

            if (visaStart) 

            { 

                if (sCarpetThickness.Length == 0) visaStart = false; 

                else 

                { 

                    try 

                    { 

                        carpetThickness = double.Parse(sCarpetThickness); 

                        visaStart = true; 

                    } 

                    catch (Exception) 

                    { 

                        visaStart = false; 

                    } 

                } 

            } 

 

            if (visaStart) 

            { 
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                if (sCarpetResist.Length == 0) visaStart = false; 

                else 

                { 

                    try 

                    { 

                        carpetResist = double.Parse(sCarpetResist); 

                        visaStart = true; 

                    } 

                    catch (Exception) 

                    { 

                        visaStart = false; 

                    } 

                } 

            } 

 

            if (visaStart) 

            { 

                if (sTurnover.Length == 0) visaStart = false; 

                if (visaStart) 

                { 

                    try 

                    { 

                        turnoverMax = double.Parse(sTurnover); 

                        visaStart = true; 

                    } 

                    catch (Exception) 

                    { 

                        visaStart = false; 

                    } 

                } 

            } 

 

            if (visaStart && serPo != null) 

            { 

                try 

                { 

                    speed = Math.PI * boruDiam * turnoverMax * 0.001 / 60; 

                     

                    lb_StatusInfo.Invoke(dProcessStatusWrite, "Prosess informasiyanın 

gözləməkdədir"); 

                    cpo.SetValue(sShortInfo, boruLen, boruDiam, carpetThickness, carpetResist, 

speed, turnoverMax); 

                    chartInfo.ChartAreas[0].AxisX.Maximum = boruLen; 

                    chartInfo.Series[0].Points.Clear(); 

                    serPo.Open(); 

                    serPo.DiscardInBuffer(); 

                    progressProcess.Visible = true; 

                } 

                catch (Exception) 

                { 

                } 
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            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Check edited information", "Mistake by edit", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                //serPo.Open(); 

            } 

        } 

// "Start" düyməsinin basanda çağırılan funksiya 

        private void lb_Excel_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Excel_Write(); 

        } 

// FileOpen düyməsinin basanda arxivdən prosessi yükləmək üçün çağırılan funksiya 

        private void lb_FileOpen_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (clCrackPipes.list.Count == 0) indexSelected = -1; 

            if (indexSelected == -1 && clCrackPipes.list.Count > 0) indexSelected = 0; 

 

            WinEdit winEdit = new WinEdit(); 

            if (winEdit.ShowDialog(this) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 

            { 

                rejimInfo = "edit"; 

                ClassCrackPipeOne oCCPO = clCrackPipes.list[indexSelected]; 

                cpo = new ClassCrackPipeOne(oCCPO); 

 

                tb_ShortInfo.Text = cpo.shortInfo; 

                tb_PipeLen.Text = cpo.pipeLen.ToString(); 

                tb_PipeDiameter.Text = cpo.pipeDiam.ToString(); 

                tb_CarpetThickness.Text = cpo.carpetThickness.ToString(); 

                tb_CarpetResist.Text = cpo.carpetOm.ToString(); 

                tb_EngineTurnoverMax.Text = cpo.turnoverMax.ToString(); 

                lb_BoruCheckedLen.Text = cpo.pipeLen.ToString(); 

                lb_BoruCheckedFaiz.Text = "100"; 

                listViewCat.Items.Clear(); 

                foreach (ClassCrackOne co in cpo.list) 

                { 

                    ListViewItem lvi = new ListViewItem(); 

                    lvi.Text = co.distance.ToString("f3"); 

                    lvi.SubItems.Add(co.om.ToString("f3")); 

                    lvi.SubItems.Add(co.len.ToString("f3")); 

                    listViewCat.Invoke(dListViewcatAddItem, lvi); 

                } 

                //MessageBox.Show(cpo.speed.ToString()); 

 

                chartInfo.Series[0].Points.Clear(); 

 

                int kPoint = 32; 

                double deltaX = cpo.pipeLen / (kPoint - 1); 

 

                PointDoubleList XY = new PointDoubleList(); 
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                for (int i = 0; i < kPoint; i++) XY.list.Add(new PointDouble(Math.Round(deltaX * 

i,1), 0)); 

                XY.list[kPoint - 1].x = cpo.pipeLen; 

                foreach (ClassCrackOne cco in cpo.list) 

                { 

                    XY.list.Add(new PointDouble(cco.distance, cco.om)); 

                } 

                XY.SortByX(); 

                foreach (PointDouble pd in XY.list) 

                { 

                    chartInfo.Series[0].Points.AddXY(pd.x, pd.y); 

                } 

                chartInfo.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Format = "f1"; 

                rejimInfo = "view"; 

                SetControlReadOnly(); 

                /* 

                winRich.Text = String.Empty; 

                for (int i = 0; i < XY.list.Count; i++) 

                { 

                    string s = String.Format("{0:d2}   {1:f3} - {2:f3}", i, XY.list[i].x, XY.list[i].y); 

                    winRich.Public_WriteRich(s); 

                } 

                */ 

            } 

        } 

// "NewDoc" düyməsinin basanda yeni prosessin çağıran funksiya 

        private void lb_NewDoc_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            rejimInfo = "new"; 

            cpo.SetValueZeo(); 

            //cpo.list.Clear(); 

            SetControlReadOnly(); 

        } 

 

        #endregion   R E G I O N   C L I C K 

        //.................................................. 

 

        #region R E G I O N   E X C E L 

// prosessi Excel-a yazmaq funksiyası 

        private void Excel_Write() 

        { 

            string nameBitmap = Environment.CurrentDirectory + @"/BitmapChart.jpg"; 

            oXL = new Excel.Application(); 

            oXL.Visible = true; 

            oWB = (Excel.Workbook)(oXL.Workbooks.Add(Type.Missing)); 

            oSheet = (Excel._Worksheet)oXL.Worksheets.Add(Type.Missing, Type.Missing, 

Type.Missing, Type.Missing); 

            Excel.Range range; 

            //          ........................................... 

            oSheet.Range[oSheet.Cells[1, 1], oSheet.Cells[1, 5]].Merge(); 

            range = oSheet.get_Range("A1"); 
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            range.Font.Name = "Arial"; 

            range.Font.Size = 14; 

            range.Font.Bold = true; 

            range.Font.Color = Color.Black; 

            range.Cells.RowHeight = 28; 

            range.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter; 

            range.VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter; 

            oSheet.Cells[1, 1] = cpo.shortInfo; 

 

            nRowExcel = 2; 

            ExcelTableHeaderBoldCenter("A", 1, 30, lb_PipeLenString.Text); 

            ExcelTableHeaderBoldCenter("B", 2, 30, lb_PipeDiameterString.Text); 

            ExcelTableHeaderBoldCenter("C", 3, 30, lb_CarpetDiamString.Text); 

            ExcelTableHeaderBoldCenter("D", 4, 20, lb_CarpetResistString.Text); 

            ExcelTableHeaderBoldCenter("E", 5, 20, lb_TurnoverString.Text); 

 

            nRowExcel++; 

            ExcelPipeParam(); 

 

            nRowExcel +=2;  

            ExcelTableHeaderBoldCenter("A", 1, 30, listViewCat.Columns[0].Text); 

            ExcelTableHeaderBoldCenter("B", 2, 30, listViewCat.Columns[1].Text); 

            ExcelTableHeaderBoldCenter("C", 3, 30, listViewCat.Columns[2].Text); 

 

            int n = 0; 

            foreach (ClassCrackOne cron in cpo.list) 

            { 

                nRowExcel++; 

                ExcelTableValue(n); 

                n++; 

            } 

            nRowExcel += 2; 

            string s1 = String.Format("A{0}", nRowExcel); 

            range = oSheet.get_Range(s1); 

            chartInfo.SaveImage(nameBitmap, ChartImageFormat.Jpeg); 

            Excel.Range oRange = (Excel.Range)oSheet.Cells[nRowExcel, 1]; 

            float Left = (float)((double)range.Left); 

            float Top = (float)((double)range.Top); 

            int x = (int)(chartInfo.Width * 0.7); 

            int y = (int)(chartInfo.Height * 0.7); 

            oSheet.Shapes.AddPicture(nameBitmap, 

Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoFalse, Microsoft.Office.Core.MsoTriState.msoCTrue, 

Left, Top, x, y); 

        } 

// Excelda cədvəlin başlığı yaradan funksiya 

        private void ExcelTableHeaderBoldCenter(string sColumn, int nColumn, int lenColumn, 

string ss) 

        { 

            string sRange1 = String.Format("{0}{1}", sColumn, nRowExcel); 

            Excel.Range range1 = oSheet.get_Range(sRange1); 

            range1.EntireColumn.ColumnWidth = lenColumn; 
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            range1.Font.Name = "Arial"; 

            range1.Font.Bold = true; 

            range1.Font.Size = 12; 

            range1.Interior.Color = Color.PeachPuff; 

            range1.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter; 

            range1.VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter; 

            range1.WrapText = true; 

            range1.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlInsideHorizontal].LineStyle = 

Excel.XlLineStyle.xlContinuous; 

            range1.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlInsideVertical].LineStyle = 

Excel.XlLineStyle.xlContinuous; 

            range1.Borders.Color = Color.Gray; 

            oSheet.Cells[nRowExcel, nColumn] = ss; 

        } 

// Excel-da prosessin parametrlərini yazan  funksiya 

        private void ExcelPipeParam() 

        { 

            string sRange1 = String.Format("A{0}", nRowExcel); 

            string sRange2 = String.Format("E{0}", nRowExcel); 

            Excel.Range range1 = oSheet.get_Range(sRange1, sRange2); 

            range1.Font.Name = "Arial"; 

            range1.Font.Bold = true; 

            range1.Font.Size = 12; 

            range1.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter; 

            range1.VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter; 

            range1.WrapText = true; 

            range1.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlInsideHorizontal].LineStyle = 

Excel.XlLineStyle.xlContinuous; 

            range1.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlInsideVertical].LineStyle = 

Excel.XlLineStyle.xlContinuous; 

            range1.Borders.Color = Color.Gray; 

            oSheet.Cells[nRowExcel, 1] = cpo.pipeLen.ToString("F1", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

            oSheet.Cells[nRowExcel, 2] = cpo.pipeDiam.ToString("F0", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

            oSheet.Cells[nRowExcel, 3] = cpo.carpetThickness.ToString("F4", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

            oSheet.Cells[nRowExcel, 4] = cpo.carpetOm.ToString("F0", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

            oSheet.Cells[nRowExcel, 5] = cpo.turnoverMax.ToString("F1", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

        } 

// Excel-da çatların cədvəli yazan  funksiya 

        private void ExcelTableValue(int n) 

        { 

            string sRange1 = String.Format("A{0}", nRowExcel); 

            string sRange2 = String.Format("C{0}", nRowExcel); 

            Excel.Range range1 = oSheet.get_Range(sRange1, sRange2); 

            range1.Font.Name = "Arial"; 

            range1.Font.Bold = true; 

            range1.Font.Size = 12; 
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            range1.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter; 

            range1.VerticalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter; 

            range1.WrapText = true; 

            range1.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlInsideHorizontal].LineStyle = 

Excel.XlLineStyle.xlContinuous; 

            range1.Borders[Excel.XlBordersIndex.xlInsideVertical].LineStyle = 

Excel.XlLineStyle.xlContinuous; 

            range1.Borders.Color = Color.Gray; 

            oSheet.Cells[nRowExcel, 1] = cpo.list[n].distance.ToString("F3", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

            oSheet.Cells[nRowExcel, 2] = cpo.list[n].om.ToString("F3", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

            oSheet.Cells[nRowExcel, 3] = cpo.list[n].len.ToString("F4", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

        } 

        #endregion R E G I O N   E X C E L 

        #region R E G I O N   D A T A 

// Serial portundan gələn informasiyasının  qəbul  funksiyası 

 

        private void OnDataReceived(object sender, 

System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) 

        { 

            SerialPort port = (SerialPort)sender; 

            int kReceived = port.BytesToRead; 

            if (kReceived > 0) 

            { 

                byte[] bytes = new byte[kReceived]; 

                port.Read(bytes, 0, kReceived); 

                if (visaStart) 

                { 

                    ASCIIEncoding ascii = new ASCIIEncoding(); 

                    string sArdo = ascii.GetString(bytes); 

                    sInfo += sArdo; 

                    CountInfoPacket(); 

                } 

            } 

        } 

// Serial portundan gələn informasiyanın təhlili və paketlərə bölünmə  funksiyası 

        private void CountInfoPacket() 

        { 

            char cEqual = '='; 

            char cMinus = '-'; 

            s123 = string.Empty; 

            int nEqual = sInfo.IndexOf(cEqual); 

            int nMinu1 = sInfo.IndexOf(cMinus, 0); 

            int nMinu2 = sInfo.IndexOf(cMinus, nMinu1 + 1); 

            if (nMinu1 > 0 && nMinu2 >= nMinu1+2 && nEqual >= nMinu2 + 2) 

            { 

                try 

                { 

                    s123 = sInfo.Substring(0, nEqual); 
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                    if (nEqual == sInfo.Length - 1) sInfo = String.Empty; 

                    else sInfo = sInfo.Substring(nEqual + 1); 

                    string[] ss = s123.Split(cMinus); 

                    sThreadLength = ss[0]; sResist = ss[1]; sEngineTurnOver = ss[2]; 

                    iThreadLength = int.Parse(sThreadLength); 

                    iResist = int.Parse(sResist); 

                    iEngineTurnOver = int.Parse(sEngineTurnOver); 

                    if (!started && iEngineTurnOver > 0) started = true; 

                    if (started && iEngineTurnOver == 0) finished = true; 

                    if (started && !finished) CountInfo(); 

                } 

                catch (Exception exc) 

                { 

                    MessageBox.Show(exc.ToString()); 

                } 

            } 

        } 

//  informasiyasının hesablanması və qrafikaya yazılması, çatların təyin edilmə hallında 

cədvələ yazılma  funksiyası 

        private void CountInfo() 

        { 

            try 

            { 

                dThreadLength = (double)iThreadLength; 

                dResist = maxOm * iResist / 1023;  

                dEngineTurnOver = (double)iEngineTurnOver; 

 

                passedLenOld = passedLen; 

                passedLen += speed; 

                if (passedLen > boruLen) passedLen = boruLen; 

 

                lb_BoruCheckedFaizString.Invoke(dProcessCheckedNummber, passedLen); 

                if (passedLenOld == 0 && passedLen > 0) 

lb_StatusInfo.Invoke(dProcessStatusWrite, "Informasiyanın alınması"); 

 

                if (passedLen < boruLen) 

                { 

                    chartInfo.Invoke(dChartAddPoint, passedLen, dResist); 

                    if (dResist > dMaxVoltageAsZero) 

                    { 

                        double lenCrack = CountCrackLen(dResist); 

                        ClassCrackOne cron = new ClassCrackOne(passedLen, dResist, lenCrack); 

                        cpo.list.Add(cron); 

                        ListViewItem lvi = new ListViewItem(); 

                        lvi.Text = passedLen.ToString("f3"); 

                        lvi.SubItems.Add(dResist.ToString("f3")); 

                        lvi.SubItems.Add(lenCrack.ToString("f3")); 

                        listViewCat.Invoke(dListViewcatAddItem, lvi); 

                    } 

                } 

                else 
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                { 

                    serPo.Close(); 

                    lb_StatusInfo.Invoke(dProcessStatusWrite, "Prosess qurtardı"); 

                    progressProcess.Invoke(dProcessProgressValue, 0); 

                    progressProcess.Invoke(dProcessProgressVisible, false); 

                    ReDrawChart(); 

                } 

            } 

            catch(Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.ToString()); 

            } 

        } 

// Çatların  uzuluğunu hesablama  funksiyası 

        private double CountCrackLen(double r) 

        { 

            return r * carpetThickness / carpetResist; 

        } 

        #endregion R E G I O N   D A T A 

 

        #region R E G I O N   X M L 

        private void XmlWrite() 

        { 

            ClassXCrackPipes xcps = new ClassXCrackPipes(); 

            foreach (ClassCrackPipeOne pipeCrack1 in clCrackPipes.list) 

            { 

                string sTexn = pipeCrack1.ToStringPipeTexn(); 

                string sAbout = pipeCrack1.ToStringAbout(); 

                XCrackPipe xCrackPipe1 = new XCrackPipe(sAbout, sTexn); 

                foreach(ClassCrackOne co1 in pipeCrack1.list) 

                { 

                    XCrack xCrack = new XCrack(co1.ToXLal()); 

                    xCrackPipe1.list.Add(xCrack); 

                } 

                xcps.list.Add(xCrackPipe1); 

            } 

            XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(ClassXCrackPipes)); 

            StreamWriter sw = new StreamWriter("Arxiv.Xml"); 

            ser.Serialize(sw, xcps); 

            sw.Close(); 

        }         

// Arxivdən prosesslərin oxunma  funksiyası 

        private void XmlRead() 

        { 

            clCrackPipes = new ClassCrackPipes(); 

            ClassXCrackPipes xcps = new ClassXCrackPipes(); 

            XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(ClassXCrackPipes)); 

            FileStream fs = new FileStream("Arxiv.Xml", FileMode.Open, FileAccess.Read); 

            xcps = (ClassXCrackPipes)ser.Deserialize(fs); 

            fs.Close(); 

            foreach (XCrackPipe xp1 in xcps.list) 
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            { 

                ClassCrackPipeOne cp1 = new ClassCrackPipeOne(xp1.about, xp1.editp); 

                foreach (XCrack xcp1 in xp1.list) 

                { 

                    ClassCrackOne co = new ClassCrackOne(xcp1.cr); 

                    cp1.list.Add(co); 

                } 

                clCrackPipes.list.Add(cp1); 

            } 

        } 

        #endregion R E G I O N   X M L 

// Əsas formada elementlərin ancaq oxumaq / yazmaq imkan Arxivdən prosesslərin oxunma  

funksiyası 

       private void SetControlReadOnly() 

        { 

            if (rejimInfo == "new") 

            { 

                tb_CarpetResist.ReadOnly = false; tb_CarpetResist.BackColor = Color.White; 

                tb_CarpetThickness.ReadOnly = false; tb_CarpetThickness.BackColor = 

Color.White; tb_CarpetThickness.Text = String.Empty; 

                tb_EngineTurnoverMax.ReadOnly = false; tb_EngineTurnoverMax.BackColor = 

Color.White; tb_EngineTurnoverMax.Text = String.Empty; 

                tb_PipeDiameter.ReadOnly = false; tb_PipeDiameter.BackColor = Color.White; 

tb_PipeDiameter.Text = String.Empty; 

                tb_PipeLen.ReadOnly = false; tb_PipeLen.BackColor = Color.White; 

tb_PipeLen.Text = String.Empty; 

                tb_ShortInfo.ReadOnly = false; tb_ShortInfo.BackColor = Color.White; 

tb_ShortInfo.Text = String.Empty; 

                lb_BoruCheckedFaiz.Text = "0"; 

                lb_BoruCheckedLen.Text = "0"; 

                lb_ProcessStart.Enabled = true; 

                lb_ProcessStop.Enabled = true; 

                lb_WriteDatabase.Enabled = true; 

                lb_StatusInfo.Text = "yeni prosess"; 

                listViewCat.Items.Clear(); 

                chartInfo.Series[0].Points.Clear(); 

            } 

            else 

            { 

                tb_CarpetResist.ReadOnly = true; tb_CarpetResist.BackColor = Color.Yellow; 

                tb_CarpetThickness.ReadOnly = true; tb_CarpetThickness.BackColor = 

Color.Yellow; 

                tb_EngineTurnoverMax.ReadOnly = true; tb_EngineTurnoverMax.BackColor = 

Color.Yellow; 

                tb_PipeDiameter.ReadOnly = true; tb_PipeDiameter.BackColor = Color.Yellow; 

                tb_PipeLen.ReadOnly = true; tb_PipeLen.BackColor = Color.Yellow; 

                tb_ShortInfo.ReadOnly = true; tb_ShortInfo.BackColor = Color.Yellow; 

                lb_ProcessStart.Enabled = false; 

                lb_ProcessStop.Enabled = false; 

                lb_WriteDatabase.Enabled = false; 

                lb_StatusInfo.Text = "prosessin informasiyası arxivdən götürülüb"; 
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            } 

        } 

// Real vaxt çəkilən qrafiki yenidən çəkilmə  funksiyası 

        private void ReDrawChart() 

        { 

            chartInfo.Invoke(dChartPointClear); 

 

            int kPoint = 32; 

            double deltaX = cpo.pipeLen / (kPoint - 1); 

 

            PointDoubleList XY = new PointDoubleList(); 

            for (int i = 0; i < kPoint; i++) XY.list.Add(new PointDouble(Math.Round(deltaX * i, 

1), 0)); 

            XY.list[kPoint - 1].x = cpo.pipeLen; 

            foreach (ClassCrackOne cco in cpo.list) 

            { 

                XY.list.Add(new PointDouble(cco.distance, cco.om)); 

            } 

            XY.SortByX(); 

            foreach (PointDouble pd in XY.list) 

            { 

                chartInfo.Invoke(dChartAddPoint, pd.x, pd.y); 

                //chartInfo.Series[0].Points.AddXY(pd.x, pd.y); 

            } 

            //chartInfo.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Format = "f1"; 

        } 

    }  // class 

// İnformasiyanı xüsusi strukturlara yığılma sinifləri 

/////////////////////////////////////////// 

    public class ClassCrackOne 

    { 

        public double distance; 

        public double om; 

        public double len; 

        public ClassCrackOne() 

        { 

            distance = 0.0; 

            om = 0.0; 

            len = 0.0; 

        } 

        public ClassCrackOne(double Zdistance, double Zom, double Zlen) 

        { 

            distance = Zdistance; 

            om = Zom; 

            len = Zlen; 

        } 

        public ClassCrackOne(string Xlal) 

        { 

            try 

            { 

                string[] ss = Xlal.Split(';'); 
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                distance = double.Parse(ss[0], NumberStyles.Float); 

                om = double.Parse(ss[1], NumberStyles.Float); 

                len = double.Parse(ss[2], NumberStyles.Float); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                distance = 0.0; 

                om = 0.0; 

                len = 0.0; 

            } 

        } 

        public string ToXLal() 

        { 

            return String.Format("{0:f3};{1:f3};{2:f3}", distance, om, len); 

        } 

    } 

/////////////////////////////////////// 

    public class ClassCrackPipeOne 

    { 

        public string shortInfo { get; set; } 

        public DateTime dt { get; set; } 

        public double pipeLen, pipeDiam; 

        public double carpetThickness, carpetOm; 

        public double speed, turnoverMax; 

        public List<ClassCrackOne> list; 

        public ClassCrackPipeOne() 

        { 

            shortInfo = string.Empty; 

            dt = DateTime.Now; 

            pipeLen = 0.0; pipeDiam = 0.0; 

            carpetThickness = 0.0; carpetOm = 0.0; 

            speed = 0.0; turnoverMax = 0.0; 

            list = new List<ClassCrackOne>(); 

        } 

        public ClassCrackPipeOne(string ZshortInfo, double ZpipeLen, double ZpipeDiam, 

double ZcarpetThickness, double ZcarpetOm, double Zspeed, double ZturnoverMax) 

        { 

            shortInfo = ZshortInfo; 

            dt = DateTime.Now; 

            pipeLen = ZpipeLen; pipeDiam = ZpipeDiam; 

            carpetThickness = ZcarpetThickness; carpetOm = ZcarpetOm; 

            speed = Zspeed; turnoverMax = ZturnoverMax; 

            list = new List<ClassCrackOne>(); 

        } 

        public ClassCrackPipeOne(ClassCrackPipeOne Z) 

        { 

            shortInfo = Z.shortInfo; 

            dt = Z.dt; 

            pipeLen = Z.pipeLen; pipeDiam = Z.pipeDiam; 

            carpetThickness = Z.carpetThickness; carpetOm = Z.carpetOm; 

            speed = Z.speed; turnoverMax = Z.turnoverMax; 
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            list = new List<ClassCrackOne>(); 

            foreach (ClassCrackOne oCCO in Z.list) 

            { 

                ClassCrackOne newCCO = new ClassCrackOne(oCCO.distance, oCCO.om, 

oCCO.len); 

                list.Add(newCCO); 

            } 

        } 

        public void SetValue(string ZshortInfo, double ZpipeLen, double ZpipeDiam, double 

ZcarpetThickness, double ZcarpetOm, double Zspeed, double ZturnoverMax) 

        { 

            shortInfo = ZshortInfo; 

            dt = DateTime.Now; 

            pipeLen = ZpipeLen; pipeDiam = ZpipeDiam; 

            carpetThickness = ZcarpetThickness; carpetOm = ZcarpetOm; 

            speed = Zspeed; turnoverMax = ZturnoverMax; 

            list = new List<ClassCrackOne>(); 

        } 

        public void SetValueZeo() 

        { 

            shortInfo = String.Empty; 

            dt = DateTime.Now; 

            pipeLen = 0; pipeDiam = 0; 

            carpetThickness = 0; carpetOm = 0; 

            speed = 0; turnoverMax = 0; 

            list = new List<ClassCrackOne>(); 

        } 

        public ClassCrackPipeOne(string xAbout, string xTexn) 

        { 

            try 

            { 

                string[] sa = xAbout.Split(';'); 

                dt = DateTime.ParseExact(sa[0], "yyyyMMdd HHmm", 

CultureInfo.InvariantCulture); 

                shortInfo = sa[1]; 

                string[] ss = xTexn.Split(';'); 

                pipeLen = double.Parse(ss[0], NumberStyles.Float); pipeDiam = 

double.Parse(ss[1], NumberStyles.Float); 

                carpetThickness = double.Parse(ss[2], NumberStyles.Float); carpetOm = 

double.Parse(ss[3], NumberStyles.Float); 

                speed = double.Parse(ss[4], NumberStyles.Float); turnoverMax = 

double.Parse(ss[5], NumberStyles.Float); 

                list = new List<ClassCrackOne>(); 

            } 

            catch (Exception) 

            { 

                shortInfo = string.Empty; 

                dt = DateTime.Now; 

                pipeLen = 0.0; pipeDiam = 0.0; 

                carpetThickness = 0.0; carpetOm = 0.0; 

                speed = 0.0; turnoverMax = 0.0; 
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                list = new List<ClassCrackOne>(); 

            } 

        } 

        public string ToStringAbout() 

        { 

            return String.Format("{0:yyyyMMdd HHmm};{1}", dt, shortInfo); 

        } 

        public string ToStringPipeTexn() 

        { 

            return String.Format("{0};{1};{2};{3};{4};{5}", pipeLen, pipeDiam, 

carpetThickness, carpetOm, speed, turnoverMax); 

        } 

    } 

//.................... 

    public class ClassCrackPipes 

    { 

        public List<ClassCrackPipeOne> list; 

        public ClassCrackPipes() 

        { 

            list = new List<ClassCrackPipeOne>(); 

        } 

    } 

////////////////////////////////////// 

    public class XCrackPipe 

    { 

        public string about; 

        public string editp; 

        public List<XCrack> list; 

        public XCrackPipe() 

        { 

            list = new List<XCrack>(); 

        } 

        public XCrackPipe(string Zabout, string Zeditp) 

        { 

            about = Zabout; 

            editp = Zeditp; 

            list = new List<XCrack>(); 

        } 

    } 

   public class XCrack 

    { 

        public string cr; 

        public XCrack() 

        { 

        } 

        public XCrack(string Zcr) 

        { 

            cr = Zcr; 

        } 

    } 

//.................................. 
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    public class ClassXCrackPipes 

    { 

        public List<XCrackPipe> list; 

        public ClassXCrackPipes() 

        { 

            list = new List<XCrackPipe>(); 

        } 

    } 

//////////////////////////////////////////////////// 

    public class PointDouble 

    { 

        public double x; 

        public double y; 

        public PointDouble(double zx, double zy) 

        { 

            x = zx; 

            y = zy; 

        } 

    } 

    public class PointDoubleList 

    { 

        public List<PointDouble> list; 

        public PointDoubleList() 

        { 

            list = new List<PointDouble>(); 

        } 

        public void SortByX() 

        { 

            list = list.OrderBy(x => x.x).ToList(); 

        } 

    } 

} 

Arduino mikrokontrolleri ilə vericilərdən ölçmələrin emalının proqramı. 

1. Arduino. Sabit cərəyan dövrəsində 25 V az olan sızma cərəyanını ölçən vericidən 

(Voltage Sensor) informasiyanın arduinonun A0 portuna proqramla ötürülməsi.  

İnt analogİnput A0; 

float temp; 

void setup()  

{    

 Serial.begin(9600);    

}  

void loop()  

{        

 temp=analogRead(A0);         

 Serial.print(temp); 

 Serial.println("V");  

 delay(1000);  

} 

2. Enkoderin barabanın fərlanma dövrlərinin sayını Arduino mikrokontrollerinə göndərir. 

3.     #define pin_CLK 2 

#define pin_DT  3 
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#define pin_Btn 4 

 

unsigned long CurrentTime, LastTime; 

enum eEncoderState {eNone, eLeft, eRight, eButton}; 

int EncoderA, EncoderB, EncoderAPrev, counter; 

bool ButtonPrev; 

 

eEncoderState GetEncoderState() { 

  // Считываем состояние энкодера 

  eEncoderState Result = eNone; 

  CurrentTime = millis(); 

  if (CurrentTime >= (LastTime + 5)) { 

    LastTime = CurrentTime; 

    if (digitalRead(pin_Btn) == LOW ) { 

      if (ButtonPrev) { 

        Result = eButton; // Нажата кнопка 

        ButtonPrev = 0; 

      } 

    } 

    else { 

      ButtonPrev = 1; 

      EncoderA = digitalRead(pin_DT); 

      EncoderB = digitalRead(pin_CLK); 

      if ((!EncoderA) && (EncoderAPrev)) { //A siqnalı 0 və 1 dəyişdi 

        if (EncoderB) Result = eRight;     // B=1 => enkoder saat əqrəbi istiqamətində fırlanır 

        else          Result = eLeft;      // B=0 => enkoder saat əqrəbinin əksinə fırlanır 

      } 

      EncoderAPrev = EncoderA; // A siqnalının cari vəziyyətinin yadda saxlanması 

    } 

  } 

  return Result; 

} 

void setup() { 

  pinMode(pin_DT,  INPUT); 

  pinMode(pin_CLK, INPUT); 

  pinMode(pin_Btn, INPUT_PULLUP); 

  Serial.begin(115200); 

  counter = 0; 

} 

 

void loop() { 

  switch (GetEncoderState()) { 

    case eNone: return; 

    case eLeft: { 

        counter--; 

        break; 

      } 

    case eRight: { 

        counter++; 

        break; 

      } 
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    case eButton: { 

        counter = 0; 

        break; 

      } 

  } 

  Serial.println(counter); 

} 
4. Taxometrin mühərikin dövrlərinin sayını arduinoya göndərilməsi proqrammı 

Diskin fırlanması zamanı çıxıntıların sayına görə verici dövrlərin sayını təyin edir. 1 

dəqiqədəki dövrlərin sayı, fırlanma tezliyini oradan da obyektin hərəkət sürətini verir. 

Vericiinin hasil etdiyi siqnallara görə müəyyən zaman anında hərəkət parametrləri təyin 

olunur. Aşağıdakı proqram 1 dəqiqə ərzindəki dövrərin sayını Arduino proqramına və 

terminalına göndərir. 

  

#define PIN_DO 2 // Arduinun sitifadə olunan pinlərin seçilməsi 

volatile unsigned int pulses; 

float rpm; 

unsigned long timeOld; 

#define HOLES_DISC 15 

void counter() 

{ 

 pulses++; 

} 

void setup() 

{ 

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(PIN_DO, INPUT); 

 pulses = 0; 

 timeOld = 0; 

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_DO), counter, FALLING); 

} 

void loop() 

{ 

 if (millis() - timeOld >= 1000) 

 { 

 detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_DO)); 

 rpm = (pulses * 60) / (HOLES_DISC); 

 Serial.println(rpm); 

 timeOld = millis(); 

 pulses = 0; 

 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_DO), counter, FALLING); 

 } 

} 

 3. Hər boru üçün n, V, d parametrlər hesablanmışdır və ona uyğun olaraq tənzimlənir. 

Proqramın listinqi aşağıda verilmişdir. 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

#include <iostream> 

int main () 

{ 

double FtFn = 0.95; 
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double sinLambda = 0.5; 

double Pi = 3.1415926; 

double deltaD = 0.05; 

double deltaV = 0.1; 

double minD = 0.05; 

double maxD = 0.751; 

double minV = 0.6; 

double maxV = 0.9; 

double V, D, n; 

V = minV; 

while(V <= maxV) 

{ 

D = minD;  

 while(D <= maxD) 

 { 

 

n = (V*60) / (Pi * D * sinLambda * FtFn); 

  printf("V = %.1f    D = %.2f   n = %.1f\n", V, D, n); 

  D += deltaD; 

 } 

 V += deltaV; 

} 

system("pause");  

return 0; 

} 

D, N, V parametrlərinin nəticələri aşağıdakı ardıcıllıqla göstərilmişdir 

V=0.005-0.02 m/san, n=60-600 dövr/dəq şərtini ödəyən hesabatın nəticələr 
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               V             D              n    

1. V = 0.6    D = 0.05   n = 482.5 

2.  V = 0.6    D = 0.10   n = 241.2 

3.  V = 0.6    D = 0.15   n = 160.8 

4.  V = 0.6    D = 0.20   n = 120.6 

5. V = 0.6    D = 0.30   n = 80.4 

6. V = 0.6    D = 0.35   n = 68.9 

7. V = 0.6    D = 0.40   n = 60.3 

8. V = 0.6    D = 0.45   n = 53.6 

9.   V = 0.6    D = 0.50   n = 48.2 

10.   V = 0.6    D = 0.55   n = 43.9 

11.  V = 0.6    D = 0.60   n = 40.2 

12.  V = 0.6    D = 0.65   n = 37.1 

13.  V = 0.6    D = 0.70   n = 34.5 

14.  V = 0.6    D = 0.75   n = 32.2 

15.  V = 0.7    D = 0.05   n = 562.9 

16.  V = 0.7    D = 0.10   n = 281.5 

17.  V = 0.7    D = 0.15   n = 187.6 

18.  V = 0.7    D = 0.20   n = 140.7 

19.  V = 0.7    D = 0.25   n = 112.6 

20.  V = 0.7    D = 0.30   n = 93.8 

21.  V = 0.7    D = 0.35   n = 80.4 

22.  V = 0.7    D = 0.40   n = 70.4 

23.  V = 0.7    D = 0.45   n = 62.5 

24.  V = 0.7    D = 0.50   n = 56.3 

25.  V = 0.7    D = 0.55   n = 51.2 

26.  V = 0.7    D = 0.60   n = 46.9 

27. V = 0.7    D = 0.65   n = 43.3 

28.  V = 0.7    D = 0.70   n = 40.2 

29.  V = 0.7    D = 0.75   n = 37.5 

30.  V = 0.8    D = 0.05   n = 643.3 

31.  V = 0.8    D = 0.10   n = 321.7 

32.  V = 0.8    D = 0.15   n = 214.4 

33.  V = 0.8    D = 0.20   n = 160.8 

34.  V = 0.8    D = 0.25   n = 128.7 

35.  V = 0.8    D = 0.30   n = 107.2 

36.  V = 0.8    D = 0.35   n = 91.9 

37.  V = 0.8    D = 0.40   n = 80.4 

38.  V = 0.8    D = 0.45   n = 71.5 

39.  V = 0.8    D = 0.50   n = 64.3 

40.  V = 0.8    D = 0.55   n = 58.5 

41.  V = 0.8    D = 0.60   n = 53.6 

42.  V = 0.8    D = 0.65   n = 49.5 

43.  V = 0.8    D = 0.70   n = 46.0 

44.  V = 0.8    D = 0.75   n = 42.9 

45.  V = 0.9    D = 0.05   n = 723.7 

46.  V = 0.9    D = 0.10   n = 361.9 

47.  V = 0.9    D = 0.15   n = 241.2 

48.  V = 0.9    D = 0.20   n = 180.9 

49.  V = 0.9    D = 0.25   n = 144.7 

50.  V = 0.9    D = 0.30   n = 120.6 

51.  V = 0.9    D = 0.35   n = 103.4 

52.  V = 0.9    D = 0.40   n = 90.5 

53.  V = 0.9    D = 0.45   n = 80.4 

54.  V = 0.9    D = 0.50   n = 72.4 

55.  V = 0.9    D = 0.55   n = 65.8 

56.  V = 0.9    D = 0.60   n = 60.3 

57.  V = 0.9    D = 0.65   n = 55.7 

58.  V = 0.9    D = 0.70   n = 51.7 

59.  V=0.9     D=0. 
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