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Giriş 

  İnsanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına, yaşayış 

məntəqələrinin abadlaşdırılmasına və sənayenin inkişafına xidmət 

edən sahələr arasında su təchizatı müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Su təchizatı müxtəlif istehlakçıları su ilə təmin etmək üçün geniş 

tədbirlər kompleksindən ibarət olmaqla çoxmərhələli  prosesdir: 

Suyun təbii mənbələrdən götürülməsi, tələb olunduqda 

təmizlənməsi, nəqli və paylanması. Bütün bu mərhələlərdə ətraf 

mühitin mühafizəsi də nəzərə alınır. 

 Müasir dövrdə yaşayış məntəqələri və sənaye müəssisələri 

ərazilərində formalaşan tullantı sularının kənarlaşdırılması da vacib 

məsələdir.  Müvafiq elm sahələri və texnologiyalar inkişaf etdikcə, 

su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsi prosesi 

də təkmilləşdirilir. Su və kanalizasiya şəbəkələrnin dəqiq 

hesablanması və şəbəkə üzərindəki qurğuların düzgün seçilməsi, 

kəmərlərin  inşasının iqtisadi səmərəliliyini və etibarlığını təmin 

edir.   

Bu kitab nasos stansiyalarının, həmçinin magistral boru 

kəmərlərinin texnoloji və hidravlik hesablanmasına həsr 

olunmuşdur. 10 fəsildən ibarət olan kitabda  nəzəri materialla 

yanaşı, statistik metodların konkret tətbiqinə aid çoxsaylı misallar 

da verilmişdir. Kitab tərtib edilərkən su və kanalizasiya 

şəbəkələrinin layihələndirilməsinin  son nailiyyətləri və mövcud 

tikinti normaları nəzərə alınmışdır. 

Kitabın əlavələrinə geniş istifadə olunan əsas statistik cədvəllər 

daxil edilmişdir. 
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FƏSİL 1. Hidravlik maşınların inkişafının qısa tarixi 

Hidravlik maşınların yaranmasının tarixi çox qədimdir. Bizim 

eramızdan bir neçə min illər əvvəl Misirdə insan və heyvanlar  tərə-

findən hərəkətə gətirilən suqaldırıcı maşınlar tətbiq edilirdi. 

İlk sadə tipli hidravlik maşınlar –porşenli nasoslar hələ bizim 

eradan əvvəl IV əsrdə Ərəstunun (Aristotel) dövründən məlum 

olmuş və o vaxtlar tətbiq edilmişdir.  

Suyu qaldırmaq üçün axan suyun enerjisindən istifadə  edən ilk 

hidravlik maşın – suvuran çanaqlı çarxdan istifadə olunmuşdur 

(şəkil 1.1). 

Antik böyük alim Arximed (eramızdan əvvəl 287...212 il) su qal-

dırıcı vint qurğusunu ixtira edib tətbiq etmişdir (şəkil 1.2). Sonra 

onun şərəfinə bu qurğuya “Arximed vinti” adı verilmişdir. Bu 

cihazda boru daxilində fırlanan vint ilə su qaldırılır, lakin suyun bir 

hissəsi həmişə geri axıdılırdı. Mexanizmin prinsipi müasir 

mərkəzdənqaçma nasoslarının iş prinsipinə oxşar idi. Bu nasosun 

xarakteristikasının – təzyiq və verim arasında əlaqə, 

mərkəzdənqaçma nasoslarının xarakteristikası ilə oxşarlığı var. 

Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, bu vintli nasoslar 37...45° qədər 

bucaq altında işləyə bilir. Onlar su axınının 2...6 metr vurma 

hündürlüyünü və 10 m3/saat verimini təmin edirdilər. 

Qədim yunan mexaniki Ktesibiy tərəfindən ixtira olunmuş ilk 

nasos yanğın söndürmək üçün istifadə olunmuşdur (şəkil 1.3). Bu 

nasos eramızdan əvvəl I əsrdə İskəndəriyyədə Geronom tərəfindən 

“Pneumatica”, sonra M.Vitruviyinin “De Architectura” əsərlərində 

qeyd olunmuşdur (şəkil 1.4). İtalyan memarı Vitruviyin əsərlərində 

göstərilir ki, pistonlu su nasosları Roma imperiyasında Avqust 

Sezarın hakimiyyəti vaxtında geniş tətbiq edilmişdir (eramızdan 



8 
 

əvvəl I əsr). Güman olunur ki, quyudan su qaldırmaq üçün taxta 

materialdan hazırlanmış keçid porşenli nasos daha öncələr istifadə 

olunmuşdur. VIII əsrin əvvəllərinə kimi porşenli nasoslar su qaldıran 

maşınlara nəzərən çox nadir hallarda istifadə olunurdu.  

Suya olan tələbatının artımından, ötürmə hündürlüyünün 

artırılması vacibliyindən və buxar maşınlarının yaranmasından, 

nasoslar tədricən bu sahədə su qaldırıcı maşınları əvəzləməyə 

başladılar. Nasoslara olan tələbatlar və onların tətbiqinin müxtəlifli-

yi getdikcə artırdı. Bu səbəbdən porşenli nasosla yanaşı fırlanma 

hərəkətli nasosların və mayelərin böyük təzyiqlə verimini təmin et-

mək üçün müxtəlif avadanlıqların yaranmasına başlandı. Beləliklə, 

nasosların inkişafı üç istiqamətə: porşenli (irəli-geri hərəkətli) 

nasosların, fırlanma hərəkətli nasosların və hərəkətsiz işçi orqanları 

olan hidravlik avadanlıqların hazırlanması istiqamətinə yönəldi. 

Nasosların inkişafında irəliləyiş XVIII əsrin sonunda, nasosların 

istehsalında metalın və buxar maşınının ötürücülərinin istifadəsi 

zamanı müşahidə olunub. 

Sənayedə nasosların tətbiqi ilk növbədə bilavasitə dağ- mədən 

sənayesi ilə əlaqədardır. XVIII əsrdə məşhur rus hidrotexniki 

K.D.Frolov və başqa dağ-mədən ustaları şaxtalardan suyun 

çıxarılması və süxur qırıntılarının yuyulması işində pistonlu nasos 

qurğularını tətbiq etmişlər. Bu işdə hərəkətetdirici qüvvə mənbəyi 

bilavasitə su çarxları vasitəsilə suyun enerjisindən istifadə olunması 

ilə əldə edilmişdir. 

Sonralar buxar və elektrik mühərriklərinin istehsalata daxil 

olması nasosların daha geniş miqyasda yayılmasına şərait yaratmış-

dır.  İ.İ.Polzunovun ixtira etdiyi buxar maşını (1765-ci il), pistonlu 

nasosların hərəkətə gətirilməsində geniş tətbiq edilmişdir. Mərkəz-

dənqaçma   və oxlu  nasoslara rahat qoşula bilən üçfazalı elektrik 

mühərriklərinin nasos inşaatı sahəsində mühüm rolu olmuşdur. 
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1832-ci ildə mühəndis A.A.Sablukov şaxta və zavod binalarının 

ventilyasiya edilməsi məqsədi ilə mərkəzdənqaçma ventilyatoru-

nun konstruksiyasını irəli sürmüşdür. 1835-ci ildə isə mərkəzdən-

qaçma nasosunu ixtira etmişdir. Deməli, Leonard Eylerin nəzəri 

tədqiqatlarından təxminən 100 il sonra, yəni XIX əsrin ortalarında 

A.A.Sablukov tərəfindən birinci mərkəzdənqaçma nasosu icad 

edilmişdir. Beləliklə, elə bu vaxtdan başlayaraq Rusiyada mərkəz-

dənqaçma maşınlarının hesablanma nəzəriyyəsi yaranmışdır. XVIII 

əsrin ortalarında Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvü Leonard Eyler 

(1707 – 1783) kürəkli hidravlik maşınların məşhur nəzəriyyəsini 

yaratmış və onu «Suyun təsiri ilə hərəkətə gətirilən maşınların daha 

geniş nəzəriyyəsi» əsərində dərc etdirmişdir. Beləliklə, akademik 

Leonard Eyler kürəkli hidravlik maşınların işini xarakterizə edən 

asılılıqları göstərməklə, texnikanı təxminən 100 il qabaqlamışdır. 

XIX əsrin ortalarından buxar düztəsirli porşenli nasosları daha da 

geniş tətbiq olunmağa başlanmışdır. Porşenli nasosların 

nəzəriyyəsinin inkişafı K.Bax, Q.Berq, A.P.Herman, V.Q.Şuxov, 

İ.İ.Kukolevskiy, A.A.Burdakov və s. alim və mühəndislərin işləri ilə 

sıx bağlıdır. Porşenli  nasoslar sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər 

porşenli kompressorlarda, hidravlik preslərdə və s. geniş tətbiq 

olunmuşdur. Porşenli nasoslar XX əsrin 20...30-cu illərində mərkəz-

dənqaçma, rotorlu və s. nasoslar tərəfindən sıxışdırılmağa başladı. 

Həcmi hidravlik nasosların inkişafının digər istiqaməti tək 

rotorlu fırlanma nasoslarının ixtirasından başladı. Ekssentrikli 

rotorlu nasoslar müasir lövhəli (şiberli) nasoslarının ilkin nümunəsi-

dir. 1624-cü ildə İ.Leyrexon “La recreation mathematiqae” 

kitabında, müasir dişli çarxlı nasosun ilkin nümunəsi olan iki rotorlu 

kolovrat – fırlanma (hərlənmə) nasosunu təsvir etmişdir (şəkil 1.5). 

Sonralar fırlanma nasosunun müxtəlif növləri də hazırlanmağa 

başlanmışdır. İlk burulğanlı nasos alman mühəndisi S.Xinşem 
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tərəfindən 1920-ci ildə təklif olunmuşdur. Sonralar burulğanlı 

nasosun müxtəlif növləri yaradılmışdır. 

Mərkəzdənqaçma qüvvəsinin maye ötürülməsinə tətbiqi fikri 

hələ XV əsrdə Leonardo da Vinçi tərəfindən meydana gəlmişdir 

(şəkil 1.6). XVII əsrdə fransız mühəndisi Blankano tərəfindən 

mayenin ötürülməsi üçün sadə nasos hazırlanmışdır (şəkil 1.7) 

İlk mərkəzdənqaçma nasoslarından olan spiral korpuslu  

4 kürəkli nasos, “Hessians” havavuranı konstruksiyasının təkmilləş-

dirilməsini həyata keçirən fransız alimi D.Papen tərəfindən təklif 

olunmuşdur (şəkil 1.8). XIX əsrin sonu, istilik və elektrik mühər-

riklərinin yaranması zamanı mərkəzdənqaçma nasosları daha geniş 

yayılmağa başladı. 

1898-ci ildə rus mühəndisi V.A.Puşeçnikov dünyada birinci 

olaraq artezian tipli ilk şaquli mərkəzdənqaçma nasosu yaratmışdır. 

Hazırda bu nasoslar su təchizatında geniş miqyasda tətbiq olunur. 

Məşhur rus alimi, akademik V.H.Şuxov dərin quyulardan neftin 

çıxarılması üçün pistonlu nasosların bir sıra dəyərli konstruksiyala-

rını vermişdir. 

1838-ci ildə, qabaqca ventilyator hazırlamış rus mühəndisi 

A.A.Sablukov birpilləli mərkəzdənqaçma nasosunu hazırlamışdır. 

1846-cı ildə çoxpilləli horizontal nasos amerikan mühəndisi 

Johnson tərəfindən təklif olunub. Analoji nasos 1851-ci ildə Quin 

tərəfindən patentləşdirilərək (Quin nasosu) Böyük Britaniyada ha-

zırlanmışdır. 1899-cu ildə rus mühəndisi A.Puşeçkin 250 m. dərinli-

yinə kimi işləmə qabiliyyəti olan çoxpilləli vertikal nasos hazırlamış-

dır. Parisdə Franko zavodunda hazırlanmış bu nasos (Franko 

nasosu) Moskvanı su ilə təmin etmək üçün istifadə olunub 

(nasosun verimi 200 m3/saat, FİƏ 70%). Rusiyada mərkəzdənqaçma 

nasosları 1880-cı ildən, Moskvada Q.List adına zavodda istehsal 

olunmağa başlanmişdır. 
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Oxlu nasosların inkişafı, onlara analoq olan hidroturbinlərə 

əsaslanıb. Nasosların layihələndirilməsi və tədqiqatı XIX əsrin sonu 

– XX əsrin əvvəlinə aiddir. 

Nasos nəzəriyyəsinin yaradılmasında, mərkəzdənqaçma və 

oxlu nasosun təkmilləşdirilməsində L.Eyler, O.Reynolds, 

E.Jukovskiy, S.A.Çaplıgin, K.Pflayder və s. alimlərin böyük rolu 

olmuşdur. Mayelərin təzyiq altında ötürülməsi üçün avadanlıqların 

inkişafının ayrı istiqaməti, nasos aparatlarının yaradılması və 

təkmilləşdirilməsi bir yerdə cəmlənir. Geona əsasən sıxışdırıcılar 

(sıxışdırıb çıxardıcı) hələ qədim Yunanıstanda hazırlanırdı (qızdırıl-

mış hava və ya su buxarı hesabına qabdan suyun sıxışdırılıb çıxarıl-

ması). İstehsal məqsədilə ilk sıxışdırıcı, buxarlı su boşaltma avadan-

lığı 1698-ci ildə ingilis mühəndisi T.Severi tərəfindən təklif edilmiş-

dir. Bu avadanlıq 1871-ci ildə Almaniyada Xallem tərəfindən icad 

edilmiş iki kameralı avtomatik işləyən aparat idi. Mayenin sıxılmış 

hava hesabına ötürülməsi ideyası 1707-ci ildə Papen və başqa 

mühəndislər tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu ideya praktikada 

tətbiqini XX əsrdə quyulardan suyun sıxışdırılıb çıxarılması üçün 

istifadə olunan ikikameralı su qaldıran avadanlıqda tapmışdır 

(keçmiş SSRI mühəndisi V.P.Savotinin konstruksiyası). Maye 

yanacağın yanmasından alınan təzyiq hesabına maye ötürülməsi ilk 

dəfə L.Gemfri tərəfindən 1911-ci ildə Böyük Britaniyada həyata 

keçirilmişdir. Neft və ya suyun yataqdan çıxarılmasının digər yolu, 

sıxılmış hava və ya başqa qazın təzyiqi hesabına sıxışdırıb çıxartması 

XIX əsrin ortalarında təklif olunub, sonradan praktiki tətbiq yolu 

tapılmışdır (1897-ci ildə Bakının neft mədənlərində, 1901-ci ildə 

ABŞ-da tətbiq olunub) 

Yüksək təzyiq hesabına maye ötürülməsində, 1796-cı ildə 

Monqolfye tərəfindən icad olunmuş avtomatik işləmə qabiliyyətinə 

malik olan hidravlik taran böyük təsir göstərmişdir. Bu avadanlıq 
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periodik olaraq hidravlik zərbə hesabına mayenin yüksəkliyə qal-

dırılmasını əldə etməyə imkan yaradır. 1852-ci ildə ingilis alimi 

D.Tompson laboratoriya şəraitində hava ilə suyun sorulması üçün 

şırnaqlı nasos təklif etmişdir. İlk şırnaqlı nasos mədən quyula-

rından suyun çəkilməsi məqsədilə tətbiq olunmuşdur. Sonralar su 

çıxardıcı müxtəlif injektor, ejektor və s. tipli nasoslar yaradılmışdır. 

XIX əsrin 2-ci yarısında Q.Zeyner və U.Rankinin işlərində şırnaqlı 

nasoslar nəzəriyyəsinin əsası qoyulmuşdur. 20-ci 

30-cu illərdə şırnaqlı nasoslar nəzəriyyəsinin inkişafında ameri-

kan mühəndisləri O Brayen və Qoslinin, eləcə də sovet mütəxəs-

sisləri L.D.Berman, K.K.Baulin, A.Lojin, E.Y.Sokolov, M.Zinger və 

başqalarının tədqiqatlarının çox mühüm rolu olmuşdur. 

Sonradan V.P.Sirotkin tərəfindən quyular üçün erlift (pnevma-

tik yolla mayeləri qaldırmaq üçün qurğu) və şırnaqlı nasosun birləş-

məsindən alınan hidropnevmatik su qaldırıcıları təklif olundu. 

Nasosların inkişafının bir istiqaməti, maqnitohidrodinamik nasosla-

rın yaradılması olub. Sabit cərəyanla işləyən bu tip nasoslar 1907-ci 

ildə Qolden tərəfindən, 1919-cu ildə isə Qartman tərəfindən təklif 

edilmiş, dəyişən cərəyanla işləyən isə 1915-ci il Çab tərəfindən 

verilmişdir. Lakin bu nasoslar XX əsrin 50...60-cı illərindən daha ge-

niş yayılmışdır. Əsasən atom energetikası sahəsində istifadə olunur. 

Əvvəlcə suyun, sonralar isə neft və başqa mayelərin qaldırma və 

yerdəyişməsi texnikası, müvafiq olaraq hər dövrün öz inkişaf və 

istehsalat qüvvəsinə cavab verib. 

Hidravlik maşınların sonrakı inkişafı uyğun sahələrlə əlaqədar-

dır. Buraya qazıma, neftçıxarma və nəqletmə, neft emalı, kimya sə-

nayesi, sənaye su və kommunal təsərrüfatı, istilik  elektrik stansiya-

ları, maşınqayırma, metallurgiya sənayesi və sair aiddir. Hidravlik 

maşınların xüsusi növləri nəqliyyat vasitələrində geniş istifadə 

edilir.Hal-hazırda sənayenin inkişafı təsərrüfatda nasosların 
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əhəmiyyətini də artırır. Belə ki, nasos avadanlıqlarının fasiləsiz 

olaraq işləməsi, onların etibarlı və energetik effektli olması, 

texnoloji dövrəyə qoşularaq təkmilləşdirilməsi tələb edilir. Bu 

maşınların illik buraxılış sayı yüz minlərlə, intiqal gücü isə on milyon 

kilovatlarladır. Elektrik istehlakı balansında nasosların xüsusi 

çəkisinin böyük olmasına görə ixtisaslı işçilərdən maşınların bu 

növünün layihə olunması, seçilməsi və istismarı işinə ciddi 

yanaşılmasını tələb edir. 

 

Şəkil 1.1. Çin suvurma çanaqlı çarxlı qurğu. 

 

Şəkil 1.2. Arximed suvurma vintli qurğu. 
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Şəkil 1.3. Yanğın söndürmədə istifadə olunun ilk porşenli  
(pistonlu) nasos. 

 

 
 

Şəkil 1.4. Suyu qaldırmaq üçün istifadə olunun ilk porşenli 
nasosların sxemi və xarici görünüşü. 
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Şəkil 1.5. İki rotorlu kolovrat – fırlanma (hərlənmə)  
həcmi nasosun sxemi. 

 
 

 

Şəkil 1.6. Mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə mayeni ilk  
qaldırılma qurğusu. 
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Şəkil 1.7. Suyun ötürülməsi üçün sadə  
mərkəzdənqaçma nasosu. 

 

 

 

 
Şəkil 1.8. Papen tərəfindən ixtira olunmuş  

mərkəzdənqaçma nasosu. 
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FƏSİL 2. Nasoslar haqqında ümumi məlumat 

2.1.  Nasosların əsas parametrləri və növləri 

 

Nasos, mayeləri başqa yerə ötürmək üçün istifadə olunan 

hidravliki maşındır. Ötürücü mühərrikin mexaniki enerjisini hərəkət 

edən mayenin mexanik enerjisinə çevirir, nasoslar mayeni lazım olan 

hündürlüklərə qaldırır, Üfüqü səthdə lazım olan məsafəyə ötürür və ya 

bağlı sistemdə dövr etməyə məcbur edir. 

Yuxarıda qeyd olunan bir və ya bir neçə funksiyaları yerinə yetirən 

nasos istənilən hallarda nasos stansiyasının avadanlıqları tərkibinə 

daxil olaraq şəkil 2.1-də göstərilən sxemə uyğun, su təchizatı və 

kanalizasiya sistemlərində tətbq edilir. Su və ya başqa mayeləri nasos 

aşağı səthdə yerləşən həcmlərdən  təzyiqli boru vasitəsilə yuxarı 

səviyydə yerləşən su həcmlərinə ötürür. Bu zaman nasos mühərrikin 

enrjisini maye enrjisinə çevirir. Sxemdə nasosu işlətmək üçün elektrik 

şəbəkəsinə qoşulan elektrik mühərrikindən istifadə edilir. Həmişə 

mayenin enerjisi nasosdan sonra nasosdan əvvəlkinə nəzərən çox olur.  

Nasos stansiyasının əsas parametrləri  aşağıdakılardır: 

1. Təzyiq- nasosların qaldırma hündürlüyünü və ya mayenin 

müəyyən məsafələrə ötürülməsini təmin edir. (Bax şəkil 2.1. nasos 

stansiyasının prinsipial sxeminə  uyğun olaraq H və L ilə qeyd olunur.) 

2. Sərf-nasosla maye həcmini  təzyiqli boru ilə müəyyən vaxt  

müddətində verilməsini göstərir litr/san və ya m3/saat  ilə ölçülür. 

3. Nasosun gücü-. lazım olan təzyiqi yaratmaq üçündür  və eyni 

zamanda bütün meydana çıxan itkiləri dəf etmək üçün istifadə edilir, 

nasosa verilən mexaniki enerjini sovurucu və təzyiqli borularda 

mayelərin hərəkət etməsi enerjisinə də çevirir. kwt ilə ölçülən nasosun 
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gücü eyni zamanda mühərriki hərəkətə gətirən (təyin olunmuş) 

nasosun ümumi gücünü göstərir. 

4. Nasosun faydalı iş əmsalı-Nasosun faydalı iş əmsalı mühərrikin 

mexaniki enerjisini hərəkət edən mayenin enerjisinə çevirərkən bütün 

itkiləri nəzərə alır. Ümumiyyətlə faydalı iş əmsalı nasos stansiyasının 

istismarı vaxtı onun əksər işçi göstəricilərinin (təzyiq, sərfi, gücü) 

məqsədə uyğunluğunu təmin edir. 

Tarix göstərir ki əvvəllər nasoslardan ancaq suyu yuxarı qaldırmaq 

üçün istifadə edilirdi. Ancaq indiki zamanda nasoslardan Şəhərlərin su 

təchizatı və kanalizasiya sistemindən əlavə, suvarma, torpaqların 

qurudulmasında, qazanxanalarda, gəmiçilik işlərində, neft  kimya 

sənayesində və digər sahələrdə istifadə edilir. 

Beləliklə nasoslar ən çox geniş yayılmış istifadə edilən 

qurğulardandır.  

 

Şəkil 2.1. Nasos stansiyasının prinsipial sxemi. 

1-Suqəbuledici; 2-Nasos; 3-Elektrik mühərriki; 4-gərginliyi tənzimləyən 
transformator;  5-Elektrik hava xətti; 6-Təzyiqli boru; 7-suburaxıcı. 
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Suqaldırcı nasosların xüsusi tip qrupları vardır: Çarxlı nasoslar, 

Həcmli nasoslar, Şırnaqlı nasoslar.  

Çarxlı nasoslarda götürülən suyun fırlanan çarxlar arasında  

hərəkəti  zamanı dinamiki enerji yaranır. Bu nasosun əsas işçi orqanı 

fırlanan çarxlardır. 

Həcmli nasoslarda  hidravliki sistem yaratmaq üçün həcmlərin 

dəyişməsindən istifadə edilir. İş zamanı bu həcmi verilən maye ilə 

doldursaq, sonra onu azaltsaq bu zaman maye təzyiqli boruya daxil 

olacaq. 

Şırnaqlı nasoslar hərəkət edən axına vurulan buxar və qazın 

şırnaqla qarışması nəticəsində əmələ gələn böyük ehtiyatlı kinetik 

enerji hesabına işləyir. 

Qeyd etmək lazımdır ki nasos konstruksiyalarının müxtəlif tiplərə 

malik olmasına baxmayaraq onlardan su təchizatı və kanalizasiyası 

sistemlərində istifadə edilən zaman aşağıda göstərilən tələblər 

ödənilməlidir: 

- Nasosun işinin etibarlı və uzun müddətli olması; 

- İstismar vaxtı qənaətli olması; 

- Faydalı iş əmsalını saxlamaqla işçi parametrlərin geniş 

diapazonda dəyişməsi; 

- Çəkisinin və ölçülərinin minimum olması; 

- Qurğuların sadəliliyi bir-birini əvəz edə biləcək 

detallardan istifadə edilməsi; 

- Quraşdırılma, sökülmə işələrinin rahatlığı; 
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2.2. Mərkəzdənqaçma nasosu və onun iş prinsipi 

Mərkəzdənqaçma nasosları dedikdə, tələb olunan basqı və 

təzyiqin köməyilə mərkəzdən qaçma qüvvəsinin hesabina işçi çarxın 

pərlərinə daxil olan mayeni nəql edən qurğu başa düşülür. Əsas işçi 

orqanı, val üzərinə yerləşdirilmiş və korpusun daxilində firlanan işçi 

çarxdır. Çarx bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşən arxa və qabaq 

disklərdən ibarətdir. Pərlər arasındakı mexanizm işçi çarxın iş prinsipini 

tamamlayır.(Bax şəkil 2.2). 

Mərkəzdənqaçma nasosların iş prinsipinin əsas mahiyyəti işçi 

çarxın fırlanmasl ilə nasosun işləməsi zamanı onun korpusunda 

yaranan mərkəzdənqaçma qüvvəsidir. Nasosun valı isə muftanın 

köməyilə elektrik mühərrikinə birləşdirilir. Elektrik mühərrikinin 

köməyilə nasos fırlanır, ardıcıl olaraq, işçi çarxın pərlərinə daxil olan 

maye nasosun korpusunda mərkəzdənqaçma qüvvəsi əmələ gətirir, 

korpus daxilində vakkum və təzyiq yaranır. Bu zaman yaranan təzyiqlər 

fərqinin hesabına maye işçi çarxdan spiral kameraya, oradan vurucu 

qola birləşən təzyiq borusunun köməyi ilə təzyiq hovuzuna nəql olunur 

(Bax şəkil 2.3). 

 
 

Şəkil 2.2. Mərkəzdənqaçma nasosları. 
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.  

 Şəkil 2.3. Nasosun Ümumi iş prinsipi. 

Bu tip nasosların iş prinsipindən və təyinatından asılı olmayaraq onun 

işini xarakterizə edən əsas parametrlər aşağıdakılardır: 

— məhsuldarlıq; m3/saat; m3/dəq; m3/san; 

— güc;kvt : 

— təzyiq; mpa : 

— basqı; m: 

— FİƏ (faydalı iş əmsalı); % : 

— dövrlər sayı; dövr/dəq : 

— Cəldlik əmsalı 

— buraxılabilən kavitasiya ehtiyat ; m  

Məhsuldarlıq Q – nasos vasitəsilə vahid zaman ərzində basqılı 

boru xəttinə vurulan mayenin miqdarıdır. Bu kəmiyyət çox vaxtı 

m3/saat; m3/dəq; m3/san; 

Güc N – nasosun vahid zaman (saniyədə) ərzində gördüyü işdir.  

N = p   Q və ya  N=    g   Q   H, vt 

Burada, Q – nasosun məhsuldarlığı,  – vurulan mayenin 

sıxlığıdır;kq/m³.Güc vahidi olaraq Vatt (Vt) qəbul edilir. Güc vahidləri 

arasında əlaqələr : 1 Vt = 1 C/san;  
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1 a.g. = 736 Vt = 0,736 kVt Nasosun gücü adətən stenddə təyin 

edilir. 

Təzyiq p – nasosun yaratdığı təzyiq, onun basqı və giriş xətlərində 

yaranan təzyiqlər fərqi ilə, basqı və giriş xətlərində yaranan kinetik 

enerjilər fərqi ilə, manometr və vakumetr quraşdırılan şaquli xətt 

boyunca məsafədə yaranan müqaviməti dəf etmək üçün lazım olan 

təzyiqlər fərqinə bərabərdir, ölçü vahidi Pa-dır.Aşağıdakı düsturla 

hesablanır 

P=Pç – Pg + 
  

    
 

 
 + ( Zç – Zg )     g 

Burada Pç – nasosun basqı xəttindəki təzyiq Pg   giriş xəttindək 

itəzyiq 

    
    

 – nasosun basqı və giriş xəttlərində mayenin orta 

surətlərinin fərqidir 

 Zç, Zg  təzyiq ölçülən nöqtələr arasındakı məsafələr fərqidir.  

 – vurulan mayenin sıxlığıdır;kq/m³. 

g – sərbəstdüşmə təcilidir. 

Vurulan enerji artımı çox vaxt xətti vahidlə ifadə edilir, yəni basqı 

vahidi ilə. 

Tam basqı H – nasosun yaratdığı basqı, mayenin nasosa daxil 

olmazdan əvvəl və nasosdan çıxdıqdan sonra tam xüsusi enerjisinin 

fərqinə deyilir, ölçü vahidi m-dir.Aşağıdakı düsturla hesablanır. 

H=         = 
     

   
 + 

  
    

 

  
 + ( Zç – Zg ) ; m 

FİƏ η – nasosun faydalı gücünün onun gücünə (vala düşən) olan 

nisbətidir, 

%-lə ifadə edilir. 

η = 
 

  
  100 % 
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Nasosun faydalı iş əmsalı onun hidravliki və mexaniki 

təkmilləşdirmə dərəcələrini göstərir və üc  FİƏ hasilindən ibarətdir. 

η = ηhəc   ηh × ηmex 

ηhəc – həcmi FİƏ ( mayenin sızması nəticəsində enerji itkisini 

göstərir) – nasosun faydalı gücünün faydalı güclə və sızma nəticəsində 

güc itkisinin cəminə olan nisbətinə bərabərdir. 

ηmex – mexanik faydalı iş əmsəlanı nəzərə alır ( yastıqlarda, 

kipkəclərdə, işçi çarxın  maye ilə yaratdığı sürtünməyə sərf etdiyi enerji 

itkisidir). 

Mexaniki FİƏ qiyməti nasosun konstruksiyasından, hazırlanma 

keyfiyyətindən və istismar şəraitindən asılıdır. Mexaniki FİƏ 

labaratoriya şəraitində təcrübə vasitəsilə təyin edilir. 

ηh – hidravlik FİƏ-dir və nasosla maye axınının hidravlik 

sürtünməyə sərf olunan güc itkilərini nəzərə alır. 

Dövrlər sayı n – nasosun rotorunun dövrlər sayıdır, dövr/dəq. 

Cəldlik əmsalı    və ya xüsusi cəldlik əmsalı – bu    dövrlər 

sayında nasosun həndəsi modeli 0,075 m3/saat verimində 1 m basqını 

yaradır. Aşağıdakı düsturla təyin edilir 

          √        

burada, n – nasosun rotorunun dövrlər sayıdır, dövr/dəq.  

İki tərəfli (iki girişli) olan işçi çarx üçün 0,5 Q (m3/san), çoxpilləli 

nasoslar üçün basqı (m) bir pillənin yaratdığı basqı qəbul edilir.  

  -in qiyməti yuxarıda göstərilən formula ilə maksimum FİƏ 

uyğun təyin edilir. Böyük cəldlik əmsalında nasosun məhsuldarlığı da 

böyük olacaqdır. 

 Cəldlik əmsalı ( və ya xüsusi cəldlik əmsalı) – oxşarlıq kriteridir və 

universal parametrdir. Bu o deməkdir ki, əgər müxtəlif parametrləri η , 
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Q və H olan iki müxtəlif nasosların cəldlik əmsalı eynidirsə deməli onlar 

oxşardırlar. 

 İşçi çarxın konstruksiyası əhəmiyyətli dərəcədə ns əmsalından 

asılıdır. Bu əmsalın qiymətindən asılı olaraq pərli nasosların işçi çarxları 

5 əsas tipə bölünür. 

1. Astagedişli ( 
  

  
 = 2,5 ÷ 3; 40         ) ; 

2. Normalgedişli  ( 
  

  
 = 2; 80          ) ; 

3. Cəldgedişli ( 
  

  
 = 1,2 ÷1,4; 150          ) ; 

4. Dioqanallı ( 
  

  
 = 1,2; 300          ) ; 

5. Ox istiqamətli ( 
  

  
 = 1;         ) ; 

   – in qiyməti böyükdükcə, bir qayda olaraq, işçi çarxların xarici 

diametri d2 – kiçilir.     - in qiyməti məlum olduqda seçilmiş tip 

nasosun verilmiş basqısında onun məhsuldarlığını Q təyin etməyə 

imkan verir. 

   = 80...300 qiymətində mərkəzdənqaçma nasosları yüksək FİƏ 

(faydalı iş əmsalına) malikdir. 

Beləliklə    seçilməsi iqtisadi nöqteyi nəzərdən əhəmiyyətlidir, 

çünki yüksək FİƏ və buraxabilən sorma hündürlüyündə nasosun kiçik 

ölçülərə malik olma imkanı yaradır. 

Kavitasiya ehtiyatı Δh – Buraxılabilən kavitasiya ehtiyatı Δh 

metrlə ölçülür.  

Kavitasiya ehtiyyatı     aşağıdakı düsturla təyin edilir. 

    = 
    (

  

 
)      

    
 

      – maye mühitdə onun doymuş buxar təzyiqidir. 



  

25 
  

Kavitasiya – maye axınının tam kəsilməz hərəkətinin pozulması və 

axında «soyuq qaynama» nəticəsində buxar və hava qabarcıqlarının 

yaranması və onların maye axınının yüksələn təzyiqlər sahələrində 

kondensasiya olunmasına (qapanmasına) deyilir. Kavitasiya maye 

axınında olan mütləq təzyiqin    mayenin doymuş buxar təzyiqindən 

      azalması (    ≤     ) nəticəsində yaranır. Yaranan maye 

qabarcıqlarının kondensasiyası nəticəsində böyük yerli təzyiq yaranır. 

Əvvəlcə metalın üst səthi, sonra isə dağılma prosesi metalın dərinliyinə 

keçir.  

Kavitasiya səs-küy və vibrasiya ilə müşahidə olunur.  

Mərkəzdənqaçma nasoslarda kavitasiya hadisəsi işçi çarxın 

girişində və kürəklərdə müşahidə olunur. Nasosun kavitasiyasız 

işləməsi üçün nasosun girişində basqı elə qiymətə çatdırılmalıdır ki, 

nasosda maye axınının heç bir nöqtəsində təzyiq mayenin doymuş 

buxar təzyiqindən az olmasın. Kavitasiya yarandıqda nasosda aşağıdakı 

hadisələr müşahidə olunur. 

1. Nasosun bütün hidravliki göstərişləri – məhsuldarlığı (Q), 

basqısı (H), gücü (N) və FİƏ (η) kəskin aşağı enir. 

2. Nasos qurğusunun titrəməsi və xarakterik səs (uğultu, zərbə) 

eşidilir. 

3. Təzyiqin ayrı-ayrı yerlərdə ani olaraq təzyiqin artması 

nəticəsində ən qorxulu hal, yəni maye axan kanalların erroziyası və 

dağılması, müşahidə olunur. 

Bu nasosların əsas hissələri: 

— işçi çarx; 

— gövdə; 

— istiqamətləndirici aparat və ya spiral kamera; 

— val; 
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— rotor; 

— kipkəc düyünü; 

— yastıqlar  

— kipləşdirici halqalardan ibarətdir. 

İşçi çarx adətən iki diskdən ibarətdir – ön və arxa disklər. İşçi 

pərlər (kürəklər) bu iki disk arasında yerləşir. İşçi pərlərin sayı adətən 

6-dan 8-ə qədər olur. Bir ədəd işçi çarx 3000 dövr/dəq olduqda 

200…250 m basqı yarada bilir. Yüksək təzyiq yaratmaq məqsədilə 

çoxpilləli (yəni işçi çarxları val üzərində ardıcıl yerləşdirməklə) 

nasoslardan istifadə olunur. Nasosun bir pilləsinin basqısını saxlamaq 

şərtilə məhsuldarlığı artırmaq üçün işçi çarx iki tərəfli maye girişlə 

hazırlanır (Bax şəkil 2.4). 

İstiqamətləndirici aparat – seksiyalı nasoslarda işçi çarxdan çıxan 

maye axınını lazım olan istiqamətdə yönəltmək və eyni zamanda onu 

çevirməkdən ibarətdir. İstiqamətləndirici aparat, üzərində pərləri olan 

iki hərəkətsiz halqadan ibarətdir. 

Spiral kamera – işçi çarxdan müəyyən sürətlə çıxan maye axınını 

toplayır. Spiral kameranın davamı olan konusvari genişləndiricisində 

(diffuzorda) sürət enerjisi təzyiq enerjisinə çevrilir. 

Nasosun valı – mühərrikin burucu momentini nasosun valında 

tərpənməz vəziyyətdə yerləşən işçi çarxlara ötürür. Yığılmış vəziyyətdə 

val və işçi çarxlar birgə fırlanan nasos düyünü təşkil edir. Bu düyün 

rotor adlanır. 

Rotor – nasosun rotoru val və işçi çarxdan və ya val ilə birlikdə bir 

neçə işçi çarxlardan ibarət ola bilər. Rotora ox istiqamətində təsir edən 

qüvvənin təsirini azaltmaq məqsədilə iki istiqamətli maye girişi olan 

işçi çarxlardan istifadə edilir və ya val üzərində iki ədəd əks istiqamətli 

maye girişi olan işçi çarxlar yerləşdirilir. Rotora təsir edən radial 



  

27 
  

qüvvələri tarazlaşdırmaq üçün spirallar qoşa olmalı və ya bir-birinə 

nəzərən 180° bucaq altında yerləşdirilir. 

Kipkəc düyünü – nasosun ən məsuliyyətli düyünü hesab olunur, 

nasosun valının çıxan yerində maye sızmalarının qarşısını alır və eyni 

zamanda nasosda vakuum olduqda hava daxil olmasına imkan vermir. 

Kipkəcin pis işləməsi nasosu sıradan çıxarır və yanğın törədə bilər. 

Yastıqlar – nasoslarda əsasən diyircəkli (kürəcikli, radial və radial 

dayaq) və sürüşmə yastıqlardan istifadə edilir.  

Kipləşdirici həlqələr – nasosun gövdəsində və işçi çarxlar arasında 

qoyulur, əsasən nasosun gövdəsinin daxilində pillələr arasında maye 

sızmasının qarşısını alır. 

 
Şəkil 2.4. Mərkəzdənqaçma nasosunun işçi çarxı. 
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2.3. Porşenli (silindirli) nasoslar və onların iş prinsipi 

Porşenli (pistonlu) nasoslar həcmi hidravliki maşınlar qrupuna aid 

olub mayenin sıxışdırılmasına yəni silindir daxilində mayenin porşen 

vasitəsilə sıxılmasına əsaslanır (Çarxqolu-sürgüqolu mexanizminə bax 

şəkil 2.5).  

Quruluşunun sadə olmağı və az verimlərdə yüksək təzyiq 

yaratmaq qabilyyətinə görə digər nasoslardan xüsusilədə mərkəzdən-

qaçma nasoslarından daha geniş yayılmışdır. Təyinatınadan, vurulacaq 

mayenin növündən asılı olaraq 2 konstruksiyada porşenli və 

plunjerli olurlar. Bu konstruksiyalar hidravlik nöqteyi nəzərdən eynidir, 

yalnız işin ayrı-ayrı vaxtlarında fərqli olur. Məsələn: yüksək təzyiqlərdə 

(10-20MPa) plunjerli az təzyiqlərdə isə porşenli konstruksiyaya malik 

nasos istifadə edilir. Quruluşlarına görə aşağıdakı kimi təsnifat edilir: 

1.  Silindirin yerləşməsinə görə: 

 üfüqi yerləşdirlmiş; 

 Şaquli yerləşdirilmiş; 

2.Silindirlərin sayına görə: 

 Bir silindirli; 

 İkisilindirli; 

 üç silindirli; 

 çox silindirli; 

3.İş zamanı silindirin təsirinə görə: 

 birtəsirli (sadə nasoslar) – birtərəfli bir silindrli; 

 ikitəsirli – iki birtərəfli (sadə) silindrli və ya ikitərəfli bir silindrli; 

 üçtəsirli – üç birtərəfli (sadə) silindrli; 

  diferensial; 

 –dördtəsirli – dörd birtərəfli silindrli və ya ikitərəfli iki silindrli; 

  beştəsirli – beş birtərəfli silindrli və s. 

https://asoiustudents.com/2016/11/12/porsenlisilindirli-nasoslar-v%c9%99-onlarin-is-prinsipi/
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4.Silindrdə işçi sahələrin sayına görə: 

  birtərəfli; 

 ikitərəfli; 

Mərkəzdənqaçma nasoslarla müqayisədə porşenli nasoslar əsas 

etibarilə aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

1) iş vaxtı yüksək təzyiq yaratmaq qabiliyyətinə; 

2) yükəközüllü mayeləri vurma qabiliyyətinə; 

3) işə salmazdan qabaq, nasosun gövdəsinin və sorma boru 

kəmərinin maye ilə doldurulmasına ehtiyacı olmaması; 

4) belə nasoslar dozator nasosları kimi də işlədilə bilər; 

5) belə nasosların klapanları (sorma və vurma) vardır və s. 

İki və daha çox silindirli nasoslarda isə çarxqolu dirsəkli val ilə bir-

birinə birləşdirilir və buda ötürücü val vasitəsilə elektrik mühərrikinə 

birləşdirilir. 

Birtəsirli və ya İkitəsirli nasos dedikdə yəni onun 1 və ya 2 sorma 

və vurma borusu var deməkdir. 

Birtəsirli porşenli nasoslarda sorma hündürlüyü praktiki olaraq 6 

m-dən artıq olmamalıdır. Hündürlük bu qiymətdən artıq olduqda 

nasos sorma qabiliyyətini itirir. 

Sonda qeyd edə bilərəm ki, Porşenli (pistonlu) nasoslar qazma 

texnikasında nasos dövran sistemi avadanlıqlarında qazma nasosu 

kimi tanınır. O burada gil məhlulunu quyuya yüksək təzyiqlə vurmaq 

üçün istifadə edilir. 

Burada silindirin (2) daxilində yerləşən porşen (1) geri hərəkət 

etdikdə işci kamerada(3) təzyiq azalır sorma klapanı (4) açılır və maye 

işci kameraya dolur və porşenin irəli hərəkətində işci kamerada təzyiq 

artır, sorma klapanı bağlanır vurma klapanı(6) açılır və maye vurulur. 
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 Şəkil 2.5. Porşenli (Silindirli) Nasosun Iş Prinsipi. 

1 – porşen; 2 – silindr; 3 – işçi kamera; 4 – sorma klapanı; 5 – sorma borusu;  
6 – vurma klapanı; 7 – vurma borusu; 8 – qəbul toru; 9 – ştok; 10 – sürüngəc;  

11 – sürgüqolu; 12 – elektrik mühərriki ilə birləşdirilmiş çarxqolu. 

 

Aşağıda Şəkil 2.6-da Pistonlu, mərkəzdənqaçma və oxlu nasosların 

parametrlərinin dəyişmə intervalı verilmişdir. 

 

 
Şəkil 2.6. Pistonlu, mərkəzdənqaçma və oxlu nasosların 

parametrlərinin dəyişmə intervalı. 
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FƏSİL 3.  Nasosların əsas parametrlərinin hesablanması 
3.1. Nasos və mühərrikin seçilməsi şərti 

 

Nasos stansiyasında istifadə ediləcək nasos mühərriklərinin 

düzgün seçilməsi stansiyanın əlverişli iş rejimini müəyyən etmək üçün 

əsas şərt hesab edilir. Nasosların sayı və növünü müəyyənləşdirmək 

üçün əsas aşağıdakı məlumatlar olmalıdır. 

1. Məişət-təsərrüfat su sərfi (m3/san ; l/san) 

2. Su mənbəyinin rejimi (su sərfi və səviyyəsinin dəyişməsi) 

haqqında məlumat; 

3. Su mənbəyində su səviyyəsinin rejimindən asılı olaraq nasos 

stansiyasının vurma yüksəkliyinin dəyişməsi; 

4. Su mənbəyinin sahil xüsusiyyətləri və s. 

Qeyd olunan məlumatlar əsasında əvvəlcə tələb olunan su sərfi 

üçün nasos stansiyasına aid tələb olunan güc səciyyəvi vaxtlar üçün 

ayrı ayrılıqda 

N=
        

 
 

 

kimi təyin edilir və onlara uyğun N=f(t) qrafiki qurulur. Nasos 

stansiyasının güc qrafikinə istinad edərək stansiyada istifadə ediləcək 

nasosların növü və sayı müəyyənləşdirilir. Bu məsələ əsas iki halı 

nəzərə almaqla həll edilə bilər. Birinci halda N=f(t) qrafiki əsasında 

müxtəlif güc göstəricilərinə uyğun nasos stansiyası üçün müxtəlif növ 

nasoslar seçmək olar. Bu nasosların hər biri münasib vaxtda işə 

salınaraq tələb olunan suyu təlabatçıya verməlidir. İkinci halda isə eyni 

növ nasoslar seçilməklə stansiyasının müxtəlif güc göstəricilərinə 

uyğun eyni vaxtda bir neçə nasosdan istifade edilir. Hesablamalar 

göstərir ki, birinci halda hər bir nasosun iş dövründə faydalı iş əmsalı 
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yüksək olur, lakin belə halda nasos stansiyasının tikinti və istismar 

xərcləri artır. İkinci halda isə nasos stansiyasında eyni növ nasoslar 

istifadə edildiyindən ehtiyyatda az nasos saxlamaq və beləliklə də 

stansiya üçün tələb olunan tikinti və istismar xərclərini azaltmaq olur. 

Bu hal üçün nasos stansiyasının ümumi faydalı iş əmsalı azalır. Qeyd 

edilənləri nəzərə almaqla nasosların növü və sayını müəyyən etmək 

üçün texniki iqtisadi hesablamalar aparılmalı və əlverişli variant 

seçilməlidir. Nasos avadanlıqları seçilərkən əlavə1...əlavə 6-da verilən 

nasosların texniki parametrlərindən istifadə etmək olar. 

Seçilən variantın əlverişliliyi: Nasos stansiyasının faydalı iş 

əmsalının yüksək olması, tikinti və istismar xərclərinin azaldılması 

hesabına təlabatçıya veriləcək suyun maya dəyərinin aşağı salınması, 

sutka ərzində təlabatçıya suyu fasiləsiz verilməsinin təmin edilməsi, 

seçilmiş nasosların bir-birini əvəz edə bilməsi və s. göstəricilərlə 

əsaslandırılmalıdır.  

Mexaniki üsulla suyun qaldırılması təlabatçıdan və ona veriləcək 

su sərfindən onun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nasos stansiyasının 

növü seçilir. Ümumiyyətlə nasos stansiyaları stasionar və səyyar 

layihələndirilə bilər.  

Stasionar nasos stansiyaları çayın sahilində su anbarlarının 

qarşısında layihələndirilə bilər. Çayda minimal su səviyyəsi yer 

səthindən 6 m-dən aşağı olmayan hallarda (nasos yer üzərində yerləş-

dirilməklə) nasosun vakumetrik sorma hündürlüyünə uyğun, sahil 

nasos stansiyalarından istifadə edilir. Minimum su səviyyəsi yer 

səthindən 6 m-dən cox olan hallarda isə nasos və mühərrik müəyyən 

dərinlikdə yerləşdirilməklə yenə də sahil nasos stansiyasından istifadə 

edilir. Belə olan halda nasosla minimal su səviyyəsi arasındakı 

yüksəklik fərqi 6 m-dən az olması şərti gözlənilməlidir. Artezian 
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quyuları üzərində də stasionar nasos stansiyalarından istifadə edilir. 

Burada nasoslar yer səthində və dərinlikdə yerləşə bilər. 

Stasionar nasos stansiyasının tərkibinə ümumi şəkildə gətirici 

kanal, suqəbuledici hovuz, basqı borusu, basqı hovuzu və stansiya 

binası daxildir. Stasionar nasos stansiyalarında mərkəzdənqaçan və 

propellerli nasoslardan istifadə olunur. 

Su mənbəyində su səviyyəsi kəskin dəyişən hallarda (6-8 m-dən 

çox) üzən nasos stansiyalarından istifadə etmək əlverişli hesab edilir. 

Azərbaycanda Kür çayı üzərində belə nasos stansiyaları geniş tətbiq 

olunur. Səyyar nasos stansiyaları (ЦHC) ən çox kiçik sahələrin 

suvarılmasında tətbiq olunur. Belə stansiyalar  yedəkli, asma və üzən 

növ olur. Yedəkli nasos stansiyaları sürüşdürülən və ya təkərli dayaqlar 

üzərində quraşdırılır. Asma nasos stansiyaları T-4A və ya ДT-75 M 

traktorunun gövdəsində quraşdırılır. Üzən nasos stansiyaları isə 

qayıqda quraşdırılır. Səyyar nasos stansiyalarında nasoslar ən çox 

elektrik mühərrikləri və ya traktorun mühərrikləri ilə işə salınır. Belə 

nasos stansiyalarında əksər hallarda mərkəzdənqaçma növ 

nasoslardan istifadə edilir. Səyyar nasos stansiyasını bir sahədən başqa 

sahəyə götürmək mümkündür. Belə stansiyaların verəcəyi su sərfi 20-

400 l/san ola bilər. Nasosun yarada biləcəyi basqının minimum qiyməti 

5-7 m, maksimum qiyməti isə 60-70 m olur. 

Mexaniki üsulla suyun verilməsi zamanı bəzi hallarda nasos 

stansiyası müəyyən vaxtlarda tələb olunan su sərfini (Q) təlabatçıya 

verə bilmir. Belə olduqda magistral boru kəmərlərinin sonunda 

nizamlayıcı su anbarı nəzərdə tutulmalı və layihələndirilməlidir. 

Təlabatçıya az su tələb olunan vaxtlarda nizamlayıcı su anbarına 

ehtiyat su toplanır. Su təlabatı çox olan zaman isə nasos stansiyasının 

verə biləcəyi su sərfindən əlavə su anbarlarındakı sudan da istifadə 
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edilir. Belə halda nizamlayıcı anbarın həcmi aşağıdakı kimi hesablanır. 

Suvarma sistemləri üçün 

           =(  -  )    86400 

 

burada Wsu anbarı – nizamlayıcı su anbarının həcmi, m3; 

   – nasos stansiyasının verə biləcəyi su sərfi,m³/san;    – nasos 

stansiyası işləmə müddəti, sutka;    – suvarma dövrü, sutka; Nasos 

stansiyasının işləmə müddəti aşağıdakı asılılıq əsasında müəyyən 

edilir:             

   Ts =Qn   

burada   -suvarma dövrü üçün tələb olunan orta su sərfidir, m3/s; 

yuxarıdakı asılılıqdan  

Ti 
     

  
 

kimi hesablana bilər. 

Su təchizatı sistemlərində isə nizamlayıcı su anbarlarının həcmi: 

AzDTN2.11-1 xarici şəbəkə və qurğuları 12.1.2 bəndinə əsasən: 

Wsu anbarı=Qsut.max[1-K+(Ks-1)(K/Ks)
ks/(ks-1)

 

kimi təyin edilir. Burada  

Qsut.max – maksimal su təlabatı günlərində su sərfi, m3/sut; 

K – su təmizləyici komplekslərdə nasos stansiyalarında olan 

təmizləyici tutumlara, yaxud təmizləyici tutumu olan şəbəkələrə 

maksimum su verilməsinin maksimal su təlabatı olan günlərdəki orta 

saatlıq su sərfinə olan nisbəti.  

Ks – tənzimləyici tutumundan, yaxud tənzimləyici tutumu olan 

şəbəkədən su götürülməsinin maksimal su təlabatı olan günlərdə 

maksimal saatlıq su götürülməsinin orta saatlıq su götürülməsinə 

nisbəti ilə təyin olunan saatlıq qeyri-müntəzəmlik əmsalıdır. 
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3.2. Əsas nasosların tam basqısının hesablanması 

Əsas nasosların tam basqısı aşağıdakı düsturla hesablanır. 

   =     +  ∑     +  ∑    +    

Burada HT – nasos stansiyasının tam hesablama basqısı (m);       

–geodezik yüksəklik; ∑    – boru kəməri boyunca ümumi sürtünmə 

itkisi (m);  ∑    – yerli itkilər (m);    – xəttin sonunda götürülən 

sərbəst basqıdır. HS =5-10 m götürülə bilər. 

Nasosların tam basqısının hesablanması haqqında “Magistral su 

və kanalizasiya boru kəmərləri” bölməsində geniş məlumat verilmişdir. 

(Bax. FƏSİL 7.) 

Misal: Əhalinin sayı – 19 000 nəfər olan ,1 adama su norması -160 
l/ad/gün,Su mənbəyində suyun minimum səviyyəsi Z1 =5.0 m, su ilə təmin 
ediləcək şəhər və ya qəsəbənin girişindəki paylayıcı anbarın maksimum 
səviyyəsi Z2=50.0m, bu su mənbəyindən paylayıcı anbara qədər olan 
məsafə L=5.2 km olarsa şəhər və ya qəsəbəni su ilə təmin edəcək 
magistral boru kəmərnin hidravliki hesabtını aparıb nasosun tam 
basqısını təyin edək.Bax şəkil 3.1-ə 

 
Şəkil 3.1. Su anbarından nasoslarla suyun şəbəkənin 
başlanğıcında yerləşən su çəninə vurulma sxemi.  

1.Su anbarı; 2. Nasos stansiyası; 3. Su basqı qülləsi. 
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Magistral su boru kəməri ilə nəql ediləcək hesabi su sərfini təyin 

etmək üçün  üçün AzDTN 2.11-1  su təchizatı xarici şəbəkə və qurğuları 

normalarından istifadə edilir. 

1.Məişət-təsərrüfat su sərfi: 

Yaşayış məntəqəsində təsərrüfat-içməli su ehtiyaclarına il ərzində 

hesabi orta sutkalıq su sərfi Qor.sut, m3/sut,aşağıdakı düstur ilə 

hesablanmalıdır: 

   1000/.. NqQ sutor , 

burada qə - yaşayış rayonlarındakı binaların  abadlıq dərəcəsindən asılı 

olaraq bir nəfər sakin üçün xüsusi su tələbatı, l/sut (AzDTN 2.11-1 

(cədvəl 1-ə əsasən götürülür)); 

Nə - müxtəlif abadlıq dərəcəsinə malik yaşayış rayonlarında 

əhalinin hesabi sayıdır, nəfərlə. 

   1000/. NqQ sutor =19000 160/1000=3040 m3/sut 

2. Sənaye  və  yerli   istehsal   obyektlərinin   su   sərfi   məişət-

təsərrüfat   su sərfindən (İşməli su və kanalizasiya layihələrində tətbiq 

olunacaq layihə meyarları cədvəl 3).1020% qəbul edilə bilər, bu halda 

20% qəbul edilir: 

Qsən=3040  0,2=608 m3/sut 

3. Yerli itgilər və nəzərdən qaça bilən su sərfi 10% qəbul edilir 

(ümumi su sərfindən) 

Qitgi=(3040+608)   0.1=364.8 m3/sut 

4. Şəhər üzrə orta illikdə 1 günlük su sərfi: 

Qor.sut=3040+608+364.8=4012.8m3/sut 

Şəhər və ya qəsəbə paylayıcı su anbarına nəql ediləcək maksimum 

hesabı su sərfi  gün ərzində aşağıdakı düsturla hesablanır. 

Qmax..sut =Krrıax.sut  Qor..sut  
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 Krrıax.sut =1.1-1.3 arasında qəbul etməklə təyin edilir. Krrıax.sut =1.15 qəbul 

edib maksimum sutkalıq su sərfini tapaq. 

Qmax..sut =Krrıax.sut  Qor..sut=1.15 4012.8=4614.72 m3/sut 

Saatlıq və saniyəlik su sərfini tapaq 

qsaat= Qmax..sut /24= 4614.72 /24=192.3 m3/saat/3.6=53.4 l/san 

Su  sərfini  tapdıqdan  sonra  nasosun geodezi qaldırma  yuksəkliyini  tapırıq 

Hgeo = Z2 – Z1=50 - 5=45.0 m 

Qmax.saat =192,3 m3/saat =53,4 l/san uyğun  borunun diametri 

aşağıdakı kimi hesablanır. 

d = 1,13   √
 

 
 

Burada Q=53.4 l/san=0.0534 m³/san nasosun qaldıra biləcəyi 

suyun sərfi;  =1.0 m/san  boruda suyun sürətidir. 

d = 1,13   √
 

 
  =1,13   √

      

 
 =1,13 0,23=0,260 m=260 mm 

Borunun diamerini DN273 materialını polad qəbul edib  

Ф. А. Шeвeлев; А.Ф.Шeвeлев.-in cədvəlindən Q=53,4 l/san   

uyğun 1 km-də yaranan sürtünmə itkisini 1000i=6,54 m qəbul edib   

∑     – boru kəməri boyunca ümumi sürtünmə itkisini  

L=5200 m üçün tapaq  (m); yəni  

∑    = 
     

     
  L=

    

    
 5200=34,0 m 

∑   =0.1  34=3.4m  (Yerli itkilər sürtünmə itkisinin 5-10 faizi 

arasında qəbul edilir). 

HS=5,0 m xəttin sonunda sərbəst basqıdır. 

Beləliklə nasosun tam basqısı aşağıdakı kimi olacaqdır 

   =     +  ∑     +  ∑    +   =45+34+3.4+5=87,4 m-dir 

Nasos stansiyasının verəcəyi su sərfindən Q=53,4 l/san , tam 

basqısından HT =87,4 m və su mənbəyinin rejimindən asılı olaraq xüsusi 
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kataloqlardan istifadə etməklə  nasos stansiyasında istifadə ediləcək 

nasosların növünü və konstruksiyasını seçə bilərik. 

 

 

3.3. Elektrik mühərrikinin gücünün hesablanması 

Nasosun tələb olunan gücü aşağıdakı kimi hesablanır 

N =               burada 

Q-Nasosun məhsuldarlığı , m3/san; 

H-Nasosun qaldırma yüksəkliyi, m; 

  - Nasosun faydalı iş əmsalı;  

N- Nasosun tələb olunan gücü, kwt; 

Misal: Q= 1,0 m3/san; H = 155,0;  η = 0,85 olan nasosun işləməsi 

üçün tələb olunan gücü tapaq. 

N = 
           

    
 = 1789 kvt 

N = 1789 kwt nasosun işləməsi üçün lazım olan gücdür. 

Elektri mühərrikinin gücü isə  

NEl.m     N   K 

 olmalıdır. K – gücün ehtiyat əmsalıdır. 

Normaların tələbinə görə  elektrik mühərrikinin gücü 20 kvt -a 

qədər olduqda K = 1,25;  21  50 kvt olduqda K = 1,2; 51   300 kvt 

olduqda K = 1,15 və 300 kvt – dan böyük olduqda K = 1,1 qəbul edilir. 

Yuxarıda verilən misal 1 üçün nasosun elektrik mühərrikinin gücü 

NEl.m = 1,1   1789 = 1968 kvt  2000 kvt qəbul edilir 
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3.4. Nasosun vakumetrik buraxılabilən 
sorma hündürlüyünün hesablanması 

Nasosun vakumetrik buraxabilən sorma hündürlüyü aşağıdakı 

düstur ilə hesablanır. (Əsas В. В. Рычагов: М. М. Флоринский 

Проектирование насосных станций и испитание насосных 

установок.страница 67) 

hv. bur = Ha – Hm -  hbur 

hv bur – nasosun vakumetrik buraxabilən sorma yüksəkliyi; 

Ha -m yüksəklikdən asılı olaraq atmosfer təzyiqi aşağıdakı  

cədvəl 3.1-dən götürülür. 

Hm -m mayenin elastikliyinin parla doyması aşağıdakı  

cədvəl 3.2-dən götürülür. 

Δhbur - nasosun xarakteristikasına uyğun buraxabilən kavitasiya 

ehtiyatıdır. 

Cədvəl 3.1. 

Dəniz səviyyəsin- 
dən yüksəlik m 

0 200 400 600 800 1000 1500 2000 3000 

Suyun basqısı 
atmosfer 

təzyiqindən 

asılı olaraq,     

m 

10,3 10,1 9,8 9,6 9,4 9,2 8,6 8,1 7,2 

                                

 Cədvəl 3.2. 

Suyun temperaturu   0 10 20 30 40 50 60 70 

Mayenin elastikliyinin 

parla doyması,    m 
0,06 0,12 0,24 0,43 0,75 1,26 2,03 3,8 
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Misal 1. D3200 – 75 nasosunun vakumetrik buraxabilən sorma 

hündürlüyünü tapılması. Nasosun quraşdırıldığı yer səviyyəsi  200 m 

olduqda  cədvəl  3.1-dən     = 10.1 m qəbul edilir. Suyun temperaturu 

20  olarsa cədvəl 3.2-dən     = 0,24 m götürülür; D3200 – 75 

nasosları üçün nasosun xarakteristikasına uyğun buraxabilən 

kavitasiya ehtiyatı   hbur = 6,5 m olduğunu nəzərə alsaq nasosun 

vakumetrik buraxabilən sorma hündürlüyü: 

hv.bur = 10,1 – 0,24 – 6,5 = 3,56 m 

olacaqdır. (bax şəkil 3.2: sxem a) 

Nasosun buraxabilən quraşdırma hündürlüyü aşağıdakı kimi təyin 

edilir; 

  УHbur = УHmin + hv.bur 

  УHbur – nasosun oxunun su mənbəyinin minimum səviyyəsindən 

olan buuraxılabilən səviyyəsi (m). 

 УHmin – mənbədə suyun minimum səviyyəsi (m). 

hv.bur – nasosun vakumetrik  buraxabilən sorma hündürlüyü əgər 

mənbədə suyun minimum səviyyəsi 198 m olarsa D3200 – 75 

nasosunun oxu 

  УHbur = 198 + 3,56 = 201,56 m  

201,56 m səviyyəsində quraşdırılmalıdır. 

Misal 2. CD450/95 çirkab su  nasosunun vakumetrik buraxabilən 

sorma hündürlüyünü tapılması. 

Nasosun quraşdırıldığı yer səviyyəsi  400 m olduqda  cədvəl 3.1-dən  

Ha = 9.8 m qəbul edilir; Mayenin temperaturu 10  olarsa  

cədvəl 3.2-dən Hm = 0,12 m; CD450/95 nasosları üçün buraxabilən 

kavitasiya ehtiyatı Δhbur = 10,0 m olduğunu nəzərə alsaq vakumetrik 

buraxabilən sorma  hündürlüyü: 

Δhv.bur = 9.8 – 0,12 – 10,0 = –0,32m 

olacaqdır. (bax şəkil 3.2: sxem c)  
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Şəkil 3.2. Mərkəzdənqaçma nasoslarının iş prinsipi, sorma 

hündürlüyünün təyininə görə. 

hv.bur – nasosun vakumetrik  buraxılabilən sorma hündürlüyü əgər 

mənbədə cirkab suyun minimum səviyyəsi 398 m olarsa 

 misal 2-də olan CD400/ 95 nasosunun oxu 

  УHbur = 398 –0.32 = 397.68 m 

397.68 m səviyyəsində quraşdırılmalıdır. 

 

         Misal 3. ЦН 3000-197 nasosunun vakummetrik buraxabilən 

sorma hündürlüyünü tapılması. 

Nasosun quraşdırıldığı yer səviyyəsi  10 m olduqda  cədvəl  3.1-dən 

 Ha = 10.3 m qəbul edilir; Suyun temperaturu 20  olarsa 

cədvəl 3.2-dən Hm = 0,24 m qəbul edilir; 
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ЦН 3000-197 nasosları üçün nasosun xarakteristikasına uyğun 

buraxabilən kavitasiya ehtiyatı Δhbur = 13 m olduğunu nəzərə alsaq 

nasosun vakummetrik buraxabilən sorma hündürlüyü: 

Hbur = 10,3 – 0,24 – 13 = -2,46 m 

olacaqdır. (bax şəkil 3.2: sxem b) 

Nasosun buraxabilən quraşdırılma hündürlüyü əgər mənbədə 

suyun minimum səviyyəsi 7,5 m olarsa aşağıdakı kimi təyin edilir. 

ЦН 3000-197 nasosunun oxu minimum 

  УHbur  = 7,5 – 2,46 = 5,04 m 

səviyyəsində quraşdırılmalıdır. 

 

3.5. Vakum sisteminin hesabatı 

Əgər nasosun oxu su səviyyəsindən yuxarıda yerləşərsə bu zaman 

nasosun işə salınması vakum nasoslarının köməyi ilə həyata 

keçirilir.Vakum  nasosunun məhsuldarlığı aşağıdakı kimi hesablanır.  

  (  ∙W∙K)/T(  -  ) , m3/dəq 

Burada   -suyun basqısı mövcud atmosfer təzyiqinə uyğun, m, 

Cədvəl-1 dən götürülür; 

W=  L -sorma borusunda və vurma borusundakı siyirtməyə qədər  

havanın həcmi, m³;    -nasosun minimum su səviyyəsindən 

vakummetrik qaldırma yüksəkliyi, m; K-ehtiyat əmsalıdır; 

Vakummetrik yüksəklik 7m-dən yuxarı olduqda K=1.05; 

Vakummerik yüksəklik 7 m-dən aşağı olduqda K=1.1 götürülür;  

T=7-10 dəqiqə əsas nasosun işə buraxma vaxtı; 

Misal: Sorma borusunun diametri Dsor=800 mm və uzunluğu 

L=10.0 m; Çıxış borusunun diametri Dçıx=800 mm və siyirtməyə qədər 

uzuluğu L=5.0 m olarsa vakum nasosunun məhsuldarlığını hesablayaq. 

Nasos quraşdırılacaq yerin səviyyəsi 0 qəbul edilib hesabatı aparaq. 0 
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səviyyəyə  uyğun cədvəl 1 dən   =10.3 m qəbul  edirik.Havanın həcmi        

W=  L 

  
   

 
 

         

 
        

W=0.5 (10+5)=7.5 m³ 

K=1.1;   =5.0 m;T=7 dəq olarsa  

  
          

         
 
    

    
=2.22 m³/dəq 

Müvafiq katoloqdan istifadə etməklə 2.22 m³/dəq uyğun 

 ВВН1-0.75 nasosunu seçirik. ВВН1-0.75 ; Q=0.75 m³/dəq; N=2.2 kwt. 



44 
 

FƏSİL 4. Nasoslarla boru kəmərinin birgə işi 
4.1. Nasosların boru kəmərinə paralel işləməsi 

Nasosların paralel işləməsi dedikdə bir neçə nasosun eyni 

zamanda bir kollektora su vurması başa düşülür (şəkil 17). 

Nasoslar o vaxt paralel işlədilir ki, 1 nasosla lazım olan su sərfi tə-

ləbatını ödəmək mümkün deyil. Bundan başqa şəhər və qəsəbələrdə 

su sərfi gün ərzində və mövsümlə əlaqədar olaraq dəyişə bilər. Ona 

görə də eyni vaxtda paralel işləyən nasosların sayını dəyişməklə 

təlabatçılara lazım olan su sərfini nizamlamaq mümkündür. Nasosları 

bir kollektora paralel o vaxt işlətmək olar ki nasosların basqıları eyni 

olsun. Əgər paralel işləyən nasosların birinin məhsuldarlığı və basqısı 

digərinə nəzərən çox olarsa bu zaman birinci nasos ikinci nasosa əks 

təsir edərək az məhsuldarlıqlı və aşağı təzyiqli nasosun məhsuldarlığını 

sıfıra endirəcək. Bundan başqa böyük məhsuldarlıqlı nasosdan vurulan 

su kiçik nasosdan əks istiqamətdə keçərək anbara tökülə bilər. Bu 

halların baş verməməsi üçün paralel işləyən nasosların texniki 

parametrlərinin eyni olmasına və ya bir nasosun parametrlərinin digər 

nasosun texniki parametrlərinə çox yaxın olmasına diqqət edilməlidir. 

Bir neçə nasosun boru kəmərinə paralel işləməsi aşağıdakı 

variantlarda ola bilər: 

 1.Sistemə işləyən nasosların hamısının texniki parametrləri eyni 

olduqda. 

2.Sistemə işləyən nasosların texniki parametrləri müxtəlifdir. 

3.Iki müxtəlif nasos stansiyasının eyni sistemə paralel işləməsi. 
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4.2. Eyni texniki parametrlərə uyğun bir neçə nasosun 
boru kəmərinə paralel işləməsi 

Eyni texniki parametrlərə uyğun nasoslar bir kollektora paralel 

işlədikdə onların birgə iş qrafikini qurmaq üçün Q-Hl,ll,lll nasoslarının  

sərfi eyni basqıya uyğun toplanır. 

Şəkil 4.1-də 3 nasosun 2 boruya paralel işləməsi qrafiki verilmişdir. 

 
Şəkil 4.1. Eyni texniki parametrlərə uyğun 3 nasosun 2 boruya paralel 

işləməsinin xarakteristika əyrisi. 
 

Q-Hl,ll,lll – nasosların birgə işlədikdə əyrisini qurmaq üçün absis oxu üzrə 

HА, HБ, HВ təzyiqlərini götürürük. Nasosun verilmiş basqılara uyğun 

sərflərini toplayaraq alınan dörd nöqtəyə uyğun Ho, A'', Б'', В''   3 

nasos paralel işlədikdə nasosun əyrisi qurulur.  

Ho, A', Б', В' nöqtələrinə uyğun 2 nasosun paralel işləmə əyrisi qurulur. 

Eyni zamanda Q-Hboru1+boru2 əyrisini qururuq.  

Nasosun Q-Hl+ll+lll əyrisinin Borunun Q-Hboru1+boru2 əyrisi ilə kəsişdiyi 

nöqtə A'' 3 nasos birgə işlədikdə su sərfini və basqısını göstərir. Bir 
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nasosun su srəfi Qı+ıı+ııı/3 götürülür və bu sərfə uyğun basqı HA qəbul 

edilir. A nöqtəsindən             ; Q-Nl,ll,lll ;  

Q-Hv-l,ll,lll əyrilərinə perpendikulyar çəkməklə nasosun,  

1 nöqtəsindən ŋ – faydalı iş əmsalını,2 nöqtəsindən N – gücünü və  

3 nöqtəsindən Hv – vakumetrik sorma hündürlüyünü tapmaq olar. 

 

 

4.2.1. Nasosla boru kəmərinin birgə iş qrafikinin qurulması 

Misal: Nasosla boru kəmərinin birgə iş qrafikini qurmaq üçün 

əvvəlcə nasosun geodezi qaldırma yüksəkliyi təyin edilir. Sonra su 

sərfinə və  borunun diametrinə uyğun onun əyrisi qurulur. Diametri 

D1400 uzunluğu,  L = 15 km, geodezik qaldırma yüksəkliyi  

Hgeo = 10,0 m olan boru kəmərinin hidravlik hesabatı aşağıdakı cədvəl 

4.1-də verilib. Su sərfinin dəyişməsi Q (m3/san) və hesabi basqıya Hb 

əsasən Q – Hboru  əyrisi qurulur.Bunun üçün  X oxu üzrə su sərfinin 

dəyişmələri (m3/san) У oxu üzrə hesabi basqı Hb dəyişmələri götürülür 

və geodezik basqı Hgeo uyğun Q = f (H) əyrisi qurulur. Sonra seçilmiş 

nasosun məlumatlarına uyğun xarakteristika əyrisi qrafikə əlavə edilir. 

Bir neçə nasos boruya birgə işlədikdə onların absis oxu üzrə ordinatları 

toplanır. Aşağıdakı qrafikdə 

 4 ədəd, D3200 – 75 a –2 markalı (işçi çarxının diametri D=705 mm, 

dövrlər sayı n=980 dövr/dəq olan) nasoslarla boru kəmərinin paralel 

birgə iş qrafiki verilmişdir. 
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Cədvəl 4.1. 

№ 
Su sərfinin 
dəyişməsi 
(m3/san) 

Borunun 
diametri 

(mm) 

1 km-də 
yaranan itki 

(m) 

Çevrilmiş 
uzunluq 

(km) 

Ümumi       
itki       
(m) 

Geodezik  
basqı 
(m) 

Hesabi basqı 
(m) 
Hb 

1 0,0 1400 0,00 16,72 0 10 10 

2 0,4 1400 0,062 16,72 1,14 10 11,14 

3 0,6 1400 0,127 16,72 2,34 10 12,34 

4 0,8 1400 0,21 16,72 3,86 10 13,86 

5 1,0 1400 0,32 16,72 5,89 10 15,89 

6 1,2 1400 0,45 16,72 8,28 10 18,28 

7 1,4 1400 0,60 16,72 11,04 10 21,04 

8 1,6 1400 0,76 16,72 14,0 10 24,0 

9 1,8 1400 0,95 16,72 17,47 10 27,47 

10 2,0 1400 1,17 16,72 21,52 10 31,52 

11 2,2 1400 1,41 16,72 25,93 10 35,93 

12 2,4 1400 1,68 16,72 30,89 10 44,0 

13 2,6 1400 1,97 16,72 36,23 10 46,23 

14 2,8 1400 2,29 16,72 42,11 10 52,11 

15 3,0 1400 2,62 16,72 48,18 10 58,18 

16 3,2 1400 2,99 16,72 55,0 10 65,0 

17 3,4 1400 3,37 16,72 61,98 10 71,98 

18 3,6 1400 3,78 16,72 69,52 10 79,52 

19 3,8 1400 4,21 16,72 77,43 10 87,43 

20 4,0 1400 4,66 16,72 85,7 10 95,7 
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4.3. Müxtəlif texniki parametrlərə uyğun nasosların boru  
kəmərinə paralel işləməsi 

Müxtəlif texniki parametrlərə uyğun nasosların paralel işləməsi o 

vaxt mümkündür ki nasosların basqıları eyni olsun.  

Şəkil 4.2-də iki müxtəlif parametrli nasosların iki boruya işləyən 

zamanı xarakterik əyrisi verilmişdir. 

 
Şəkil 4.2. Müxtəlif texniki parametrlərə uyğun nasosların     

paralel işləməsinin xarakteristika əyrisi. 
 

 Burada ikinci nasosun təzyiqi böyükdür. Birinci nasos ikinci nasosa 

paralel olaraq o vaxt işə salına bilər ki, ikinci nasosun məhsuldarlığı 

azalaraq təzyiqi HA olsun. O zaman birinci nasosda siyirtmə bağlı olan 

vəziyyətdə təzyiq HA olmalıdır. A nöqtəsindən başlayaraq Q-Hl+ll 

nasosların cəm qrafikini qururuq. Q-Hl+ll əyrisinin Q-Hboru1+boru2 əyrisilə 

kəsişmə nöqtəsi B müxtəlif xarakteristikalı nasosların paralel işləməsi 

zamanı su sərfini və basqısını göstərir. Qrafikdə 1 və 2 nöqtələrindən 

Q-ŋ və Q-N əyrilərinə perpendikulyar xətt keçirməklə hər bir nasosun 

faydalı iş əmsalını və gücünü təyin edirik. Q-Hl və Q-Hll əyrilərinin Q-

Hboru1+boru2 ilə kəsişmə nöqtəsi 3 və 4 hər bir nasosun ayrı ayrılıqda 
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vurduğu su sərfini və təzyiqi göstərir. Əgər nasosla boru kəmərinin 

kəsişməsi A nöqtəsində yuxarı olarsa onda bu tip nasosların birgə 

paralel  işləməsi mümkün deyil. 

 

4.4. İki müxtəlif nasos stansiyasının eyni sistemə 
paralel işləməsi 

İki müxtəlif nasos stansiyasının eyni sistemə paralel işləməsi 

zamanı xarakteristika əyrilərini qurmaq üçün hər bir nasos stansiyasın-

da olan paralel işləyən nasosların xarakteristikaları təyin edilir və Q-Hl 

nst ; Q-Hll nst əyriləri qurulur. Sonra l və ll nasos stansiyalarından A nöq-

təsinə qədər Q-Hboru, l nst-A və Q-Hboru, ll nst-A borularının əyriləri 

qurulur.Q-Hboru, l nst-A; Q-Hboru, ll nst-A xarakteristik əyrilərindən Q-Hl nst və 

Q-Hll nst xarakteristika əyrilərinin ordinatını çıxıb Q-H l nst-A və 

 Q-Hll nst-A əyrilərini qururuq.Bax şəkil 4.3-ə. A nöqtəsindən B nöqtəsinə 

qədər məsafəni nəzərə almaqla Q-Hboru, A-Б əyrisini qururuq. I və ll 

nasos stansiyasında olan nasosların çevrilmiş xarakteristikalarını  H1 

;H2 ;H3 basqılarına uyğun toplayıb alınan 1;2;3 nöqtələrini 

birləşdirməklə l və ll nasos stansiyasında işləyən nasosların cəm 

xarakteristika əyrisini qururuq.  

Q-Hboru, A-B əyrisi ilə Q-Hl nst+ll nst əyrisinin kəsişmə nöqtəsi B iki müxtəlif 

nasos stansiyasının eyni sistemə paralel işlədikdə vuracağı su sərfini və 

basqını göstərir. Hər bir nasos stansiyasının su sərfini təyin etmək 

üçün B nöqtəsindən Q-Hl nst-A ; Q-Hll nst-A əyrisinə paralel xətt çəkilir və 

əyrilərlə kəsişən 4 və 5 nöqtələri hər bir nasos stansiyasının vuracağı 

su sərfini göstərir. 4 və 5 nöqtələrindən  

Q-Hl nst ; Q-Hll nst əyrilərinə perpendikulyar kecirməklə 6 və 7 

nöqtələrində hər bir nasos stansiyasının basqısını təyin edirik. 
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Şəkil 4.3. İki müxtəlif nasos stansisıının  eyni sistemə paralel 
işləməsinin xarakteristika əyrisi. 

 

4.5. Nasosların ardıcıl işlədilməsi 

Nasosların ardıcıl işlədilməsi o demekdir ki, birinci nasos suyu 

anbardan qəbul edib, ikinci nasosun sorma borusuna vurur, sonuncu 

nasos isə suyu təzyiqli boruya ötürür.Nasos stansiyalarının 

layihələndirilməsi və tikintisi zaman nasosların ardıcıl işlədilməsini o 

vaxt edirlər ki, bir nasosla suyu çox böyük məsafəyə və çox böyük 

hündürlüyə ötürmək mümkün deyil. 

Şəkil 4.4-də iki eyni tipli mərkəzdənqaçma nasoslarının ardıcıl 

işləməsinin qrafiki verilmişdir. Q-Hl+ll nasoslarının ardıcıl işləməsi 

zamanı iki eyni tipli nasosların ordinatları eyni məhsuldarlığa uyğun 

toplanır. QA ; QБ ; QВ sərflərini qəbul edib basqıları toplayaq. Siyirtmə 

bağlı olduğu halda basqı 2H0 olacaqdır. QA sərfində basqı HA=2ab,  
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QБ-sərfində HБ=2бd və QВ sərfində HВ=2ec olur. Alınmış A,Б,В 

nöqtələrini birləşdirməklə ardıcıl işləyən nasosların xarakteristik əyrisi 

alınır.Şəkil 4.4-də göründüyü kimi bir nasos işlədikdə suyu  

Hgeo səviyyəsinə qaldırmaq mümkün olmur. 

 
Şəkil 4.4. İki eyni tipli nasosların ardıcıl işləməsi zamanı 

xarakteristika əyrisi 
 

 İkinci nasosu işə saldıqda nasos Hk basqısını yaradır ki, bu da suyun 

borudakı sürtünmə və yerli itkiləri nəzərə almaqla lazımi hündürlüyə 

qaldırmasına bəs edir. Q-Hl+ll nasosunun əyrisinin  

Q-Hboru əyrisi ilə kəsişmə nöqtəsi K nasoslarının ardıcıl işləməsi zamanı 

su sərfini və basqısını göstərir. Nasoslarının ardıcıl işləməsi zamanı 

birinci nasosun siyirtməsinin və borusunun diametrini ikinci nasosun 

sorma borucuğunun  diametrinə bərabər götürmək lazımdır. 

Naosların ardıcıl birləşdirilməsi iqtisadi nöqteyi nəzərdən səmərəli 

deyil. Ardıcıl birləşdirilmiş nasoslar aşağıdakı kimi işə salınmalıdır.  
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Şəkil 4.4-də göstərildiyi kimi 1 və 2 siyirtmələrinin bağlı 

vəziyyətində I nasos işə salınır. Bundan sonra I nasos tam basqısını H0  

yığır və 1-ci siyirtmə açılır, 2-ci siyirtmənin bağlı vəziyyətində  

II nasos işə salınır tam basqısı 2H0 olduqda 2-ci siyirtmə də açılır. 

Ardıcıl birləşmə ilə işləyən nasoslarda nasosu seçərkən diqqətli 

olmaq lazımdır. Belə ki seçilən nasosun korpusnun möhkəmliyi birinci 

nasosun basqısına davam gətirməlidir. 

 

           4.6. Mərkəzdənqaçma nasoslarının sərfinin nizamlanması 

Nasosun sərfinin nizamlanması dedikdə boru kəmərinin və 

nasosun xarakteristika əyrilərini dəyişməklə nasosun tələb olunan işçi 

rejimdə işlədilməsi başa düşülür. 

Ən çox istifadə edilən metodlardan  biri siyirtməni sıxmaqla naso-

sun sərfinin nizamlanmasıdır. Aşağıdakı şəkil 4.5-də siyirtməni sıxmaq-

la nasosla boru kəmərinin birgə işləməsinin qrafiki xarakteristikası 

verilmişdir. Belə ki, qrafikdən göründüyü kimi nasosun çıxışındakı 

siyirtməni sıxdıqda alınan əlavə sürtünmə itkisi hesabına 

 Q-Hboru əyrisi nasosun əyrisini 2 nöqtəsində kəsir və bu halda nasosun 

məhsuldarlığı Q3 (m
3/san) olur. Belə olan halda boru kəmərində təzyiq 

H3, nasosla siyirtmə arasında basqı H2 olur. Yəni siyirtmədə yaranan 

yerli sürtünmə itkisi hesabına təzyiq          =H2-H3 olur. Bu isə əlavə 

elektrik enerjisi itksinə səbəb olur. 

Mərkəzdənqaçma nasoslarının sərfini nasosun xarakteristikasını 

dəyişməklə nizamlanması iqtisadi nöqteyi-nəzərdən əlverişli hesab 

edilir. Nasosun xarakteristikasını iki yolla dəyişmək olar; valın dövrlər 

sayını dəyişməklə; nasosun işçi çarxının xarici diametrini azaltmaqla 

(yonmaqla).  
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Müxtəlif dövrlər sayında və ya işçi çarxın müxtəlif diametrlərində 

nasosun texniki göstəricilərinin sərfdən (Q) asılılıq qrafiki nasosun 

universal xarakteristikası adlanır. Nasosun universal xarakteristikası 

nasosun istismar rejimi barədə tam təsəvvür yaradır və istənilən 

nöqtədə rejimi təyin etməyə imkan verir. Nasos hazırlayan 

istehsalatda adətən nasoslar stend sınağı zamanı işçi maye kimi su 

istifadə olunur. Dövrlər sayını və işçi çarxın diametrini dəyişməklə 

nasosun Q-Hnas əyrisi dəyişərək Q -H .nas əyrisi alınır. Bu əyri boru 

kəmərinin əyrisini Q -sərfinə H -basqısına uyğun  

3-nöqtəsində kəsir və beləliklə sistemin material və elektrik balansı 

saxlanılır. Nasosun valının dövrlər sayını dəyişmək üçün nasos istehsal 

edən şirkətlə razılaşdırılmalıdır. 

 

Şəkil 4.5.  Mərkəzdənqaçma nasoslarının  siyirtməni sıxmaqla 
sərfinin nizamlanması. 

Aşağıdakı misallaarda mərkəzdən qacma nasoslarının sərfinin 
nizamlanması üçün işci çarxının dövrlər sayının dəyişmək və işçi 
çarxının diametrinin yonulmasının hesabatı verilmişdir. 
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Misal. Qh =1486 m³/saat= 413 L/san və Hh = 57 m uyğun nasos seçək. 

Nasos kataloqundan istifadə etdikdə görünür ki, yuxarıdakı 

parametrlərə uyğun  Д 2000-100; n=980 dövr/dəq nasosu uyğun 

gəlir.Qəbul edilən nasosun məhsuldarlığı 

 Q=2000 m³/saat=555.5 L/san, basqısı isə H=100 m-dir. Yuxarıda qeyd 

edilən su sərfinin və basqını almaq üçün qəbul edilmiş  nasosun 

dövrlər sayını dəyişmək lazımdır.  

Bunun üçün Hh = a    
   əyrisindən istifadə etməklə seçilən nasosun 

dövrlər sayını tapaq. 

a= 
  

  
  = 

  

    
 = 0,000334 

Q-yə qiymətlər verməklə H-ı tapaq;Bax cədvəl 4.2-yə. 

Cədvəl 4.2 

Q 100 200 300 413 550 650 

H 3,3 13,4 30 57 101 141 

Cədvəldən istifadə etməklə H = a     əyrisini qururuq.Bax şəkil 4.7 –yə 

H = a     əyrisi Д 2000-100; n=980 dövr/dəq nasosun əyrisini E 

nöqtəsində kəsir. E nöqtəsində   = 550 L/san olduğundan; 

   = 
      

  
 = 

       

   
 = 735 dövr/də 

Д 2000-100; n=980 dövr/dəq nasosunun parametrlərini  qrafikdən 

götürüb aşağıdakı cədvələ yazırıq.Sonra 

   = 
  

 
 = 

   

   
 = 0,75;    =      Q;    =   

    H;    =   
    N;     =   

     h;  

düsturlarından istifadə etməklə aşağıdakı cədvəldə      =735 dövr/dəq 

uyğun nasosun parametrlərini tapırıq.Bax cədvəl 4.3-ə. 
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 Cədvəl 4.3 

n=980 dövr/dəq   =735 dövr/dəq 

Q 
L/san 

H, h 
N 

kvt 
          

    
L/san 

    m     kvt            

0 118,0 310 0 5,5 0 66,5 131 0 3,10 

200 116,5 460 46,0 5,5 150 65,5 194 46,0 3,10 

300 114,3 540 61,0 5,5 225 64,5 228 61,0 3,10 

400 110,0 615 70,0 5,5 300 62 260 70,0 3,10 

500 105,0 6 74,5 6,0 375 59 291 74,5 3,38 

600 95,0 760 74,0 6,5 450 53,5 321 74 3,66 

700 82,0 810 70 7,5 525 46,0 342,0 70 4,22 

Cədvəldən istifadə etməklə Mərkəzdənqaçma nasoslarının  işçi 

carxının diamerini dəyişməklə xarakteristika əyrisinin qurulması 

şəkil 4.6 –da verilmişdir. 

 Şəkil 4.6. 

Mərkəzdənqaçma nasoslarının  dövrlər sayını dəyişməklə 

xarakteristika əyrisinin qurulması 
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Misal: Nasosun işçi çarxının yonulmasını Д 500-65 nasosları üçün 

hesablayaq;    = 150 L/san,    = 44 m. Д 500-65 nasoslarının texniki 

parametrləri , məhsuldarlığı Q=500 m³/saat=138.9 L/san; basqısı  

H=65 m; işçi çarxının diametri D=465 mm-dir. Şəkil 4.8 -də nasosun 

xarakteristika əyrisi verilmişdir. 

Nasosun işçi çarxının yonma faizi nasosun cəldlik əmsalından asılı 

olaraq aşağıdakı kimi qəbul edilir. 

nS = 60....120 arasında 20...15%; nS = 120...200 olduqda 15...10% 

nS = 200...300 olduqda 10...5  . 

İşçi çarxın yonulması aşağıdakı düsturlarla hesablanır; 

nS = 200-ə qədər 

    

 
 = 

     

  
 =      ; 

    

 
 =     

  ; 
    

 
 =     

  

   = 200- dən çox olduqda isə; 

    

 
 =     

   
 ;  

    

 
 =    

 ;  
    

 
 =     

    

Yuxarıda göstərilən misal üçün işçi çarxın yonulmasını hesablayaq;  

nS = 200-ə qədər olduğu üçün 

  

 
 = 

     

  
 ; 

  

 
 = (

     

  
)

 

 

buradan;
  

 
 = √

  

 
 ;  H=

  

  
         = 

  

            = 
  

     
 = 0,00196       

 

Q-yə qiymətlər verməklə H-ı tapaq;Bax cədvəl 4.4-ə. 
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Cədvəl 4.4 

 

Cədvəldən istifadə etməklə H = a   Q² əyrisini qurub Д 500-65 

nasosunun xarakteristika əyrisi ilə E kəsişmə nöqtəsində  

QE = 168 L/san və HE = 55 m tapırıq.Bax şəkil 4.7-yə. D2 = 465 mm 

olduğundan; 

      = 
       

  
 = 

       

   
 = 415 mm 

Bu halda işçi çarxın yonma faizi; 

       

   
   100 = 11%   20 % 

olduğundan cəldlik əmsalı nS = 60 nasosu üçün qəbul ediləndir. 

İşçi çarxın diametrini yonmadan sonra nasosun parametrlərini 

aşağıdakı düsturlarla hesablayıb cədvəl tərtib edirik.Əvvəlcə Д 500-65 

nasoslarının işçi çarxının diametri    = 465 mm olduqda texniki 

parametrləri cədvələ qeyd edilir.Sonra 

      = 
   

   
 = 0,89;      =        Q = 0,89        =     

    H = 0,79 H 

     =     
    N = 0,7   N; kvt.Bu düsturlardan istifadə etməklə 

      = 415 mm üçün nasosun parametrlərini hesablayıb çədvəldə  

Yazırıq.Bax ı cədvəl 4.5-ə. 

Q;L/san 25 50 75 100 125 150 175 200 

H, h 1,23 4,90 11,0 19,6 30,6 44,0 52,5 78,5 
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Cədvəl 4.5 

   = 465 mm       = 415 mm 

   
 Q; 

L/san 
    N; kvt     

      

L/san 
     ;m      ;kvt 

0 0 70 50 0 0 55,2 35 

55 50 75 75 54 44,5 59,0 52,5 

73 100 71 100 72 89,0 56,0 70 

73 150 61 120 72 133,5 48,2 84 

60 200 40 130 59 178 31,6 91 
Cədvəldən istifadə etməklə       = 415 mm-ə uyuğun nasosun 

xarakteristika əyrisini qururuq bax şəkil 4.7. 

 

Şəkil 4.7.  Mərkəzdənqaçma nasoslarının  işçi carxının diamerini 

yonmaqla xarakteristika əyrisinin qurulması 



  

59 
  

4.6.1. Mərkəzdənqaçma nasoslarının siyirtməni sıxmaqla sərfinin 

nizamlanması zamanı itirilən elektrik enerjisinin hesabatı 

 
Mərkəzdən qaçma nasoslarının siyirtməni sıxmaqla sərfinin ni-

zamlanması iqtisadi-nöqteyi cəhəhtdən səmərəli deyil. Beləki mərkəz-

dənqaçma nasolarında siyirtməni sıxmaqla sərfin nizamlanması böyük 

miqdarda elektrik enerjisi itkisinə səbəb olur. 

Bunu aşağıdakı misalda,Sənqaçal nasos stansiyasında siyirtməni 

sıxmaqla nasosların işləməsi zamanı aparılan hesabatda aydın şəkildə 

görə bilərik. Sənqaçal nasos stansiyasında  mövcud  ЦН3000-197 

nasosunun məhsuldarlığı Q=3000 m³/saat; basqısı H=197 m; elektrik 

mühərrikinin gücü isə  N=2500 kvt-dır. Səngəçal nasos stansiyasında 

siyirtməni sıxmaqla  

      
  

    
 =    

  

   
, suyun          hündürlüyə 

qaldırılması üçün itirilən elektrik enerjisinin hesablanması.  

Hesabat 3 variantda verilmişdir. 

1-ci variant nasosun faktiki yüklənməsinə görə itirilən elektrik 

enerjisinin hesabati. 

Sənqaçal nasos stansiyasında nasosla siyirtməyə qədər təzyiq 

Hnasos=175.0 m; Kollektordakı təzyiq  Hkol=115.0 m olduğundan, nasos 

stansiyasında siyirtməni sıxmaqla itirilən elektrik enerjisi aşağıdakı kimi 

hesablanır  

Nsiyirtmə=N-N1 

Burada N; nasosun valının gücu  88 faiz yükləmə ilə                                                     

N=0.88 2500=2200 kvt 

  ;        
  

    
 =   

  

   
,        ,Nasosun işləmə vaxtı 
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           t; Nasosun faydalı iş əmslı        olduqda tələb 

olunan gücdür.  

N1  
          

 
 

            

    
 

    

    
          

Nsiyirtmə=2200–1446=754 kvt /saat 

Siyirtməni sıxmaqla bir il ərzində itirilən elektrik elektrik enerjisi 

aşağıdakı kimi hesablanır: 

1 Nasos üçün  Fərq = 

=754 kvt/saat   24   365 =6 605 040     0.09=594 454 man 

2-ci variant nasosun çıxışındakı siyirtməyə qədər təzyiqlə 

kollektordakı təzyiq   fərqinə görə itirilən elektrik enerjisinin hesabatı. 

Sənqəçal nasos stansiyasında siyirtməni sıxmaqla itirilən təzyiqə 

görə elektrik enerjisi aşağıdakı kimi hesablanır. Siyirtməyə qədər 

təzyiq Hnasos=175.0 m; Kollektordakı təzyiq  Hkol=115.0 m 

İtirilən elektrik enerjisi aşağıdakı düsturla hesablanır. 

                             

Suyun sərfi       
  

    
 =   

  

   
 ; Siyirtmədə yaranan təzyiq 

itgisi aşağıdakı kimi hesablanır. 

                             

                                    , 

                               t 

                                olduqda 

  
             

    
 

     

    
          /saat olur. 

Siyirtməni sıxmaqla bir il ərzində itirilən elektrik enerjisi aşağıdakı 

kimi hesablanır 

1 Nasos üçün  Fərq =754.6 kvt/saat  24   365 = 

=6 610 296      0.09=594 926 man 
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3-cü variant mövcud ЦН3000-197; N=2500 kvt nasoslarını yeni 

Q=3600m³/saat=1 m³/san və təzyiqi h=115 m olan nasoslarla əvəz 

olunmasının müqayisəsi. 

Sənqəçal nasos stansiyasında ЦН3000-197; N=2500 kwt 

nasoslarının texniki parametrlərinə görə  nasosun maksimum 

məhsuldarlığı       
  

    
 =    

  

   
   olduqda minimum təzyiq 

             Kollektorda təzyiqin  2 nasos işlədikdə 10-11.5 

atmosfer olduğunu nəzərə alaraq ЦН3000-197; N=2500 kvt 

nasoslarının bu rejimdə işləməsi texniki iqtisadi cəhətdən səmərəli 

deyil. 

Suyun lazım olan hündürlüyə qaldırılması ücün  tələb olunan 

elektrik enerjisinin  gücü aşağıdakı kimi hesablanır. 

  
          

 
     

      
  

    
=   

  

   
              

                                             ,   

                              t;                           

       olduqda. 

  
              

    
 

       

    
          

1 m3 su üçün   
    

    
              

1 m3 suyu nəql etmək üçün orta hesabla 1 m3 su üçün   

              elektrik enerjisi tələb olunur. 2 nasos işlədikdə 

Kollektorda təzyiqin 10.0-11.5 amosferdən yuxarı  qalxmadığını nəzərə 

alsaq onda ЦН 3000-197;N=2500 kvt olan nasosları  məhsuldarlıği 
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Q=3600 m³/saat=1 m³/ san və təzyiqi  h=115 m olan nasoslarla əvəz 

edə bilərik.  

      
  

    
 =   

  

   
,        ,          t 

olduqda 

  
            

    
 

       

    
            

1 m3 su üçün   
      

    
             

1 Nasos üçün  Fərq 1 m3 su üçün =0.611–0.36=0.251        

Bir saat üçün=0.251 3600=903.6    /saat 

Bir il üçün=903.6  24   365.=7 915 536 kvt 0.09=712 398 man 

pul vəsaiti qənaət edilir.  

Mərkəzdənqaçma nasoslarının siyirtməni sıxmaqla sərfinin 

nizamlanması zamanı itirilən elektrik enerjisinin hesabat sxemi 

aşağıdakı şəkil 4.8-də verilib. 

Sxemdə göründüyü kimi normalda Ø1400mm boru kəmərinə 

H=175,0 m basqı ilə Qa=2,2 m3/san su sərfi verilməlidir. Lakin faktiki 

Səncaqal nasos stansiyasında maksimum 2 nasos 2xØ1400 boru 

xəttinə işləyir. Bu isə o deməkdir ki, hər bir xəttə Q=1,0m3/san su 

verilir. Bu zaman nasosun çıxışındakı 175 m basqını saxlamaq üçün 

çıxışdakı siyirtməni sıxıb sərfi nizamlayırıq. Bu halda Q-Hnasos və  

Q-Hboru kəsişməsi olan a nöqtəsi Q-Hnasos (siyirtməni sıxmaqla)  

Q-Hboru (siyirtməni sıxmaqla)  əyrilərinin kəsişməsi olan b nöqtəsini alırıq. 

b nöqtəsindən Q-H(yeni nasos) və Q-Hboru əyrilərininin kəsişməsinə 

perpendikulyar endirib b1 nöqtəsini alırıq. b və b1 arasındakı yaranan 

fərq siyirtməni sıxdıqda yaranan təzyiq itkisini Hsiy=60m olur.  

b1 nöqtəsindən N-güc əyrisinə perpendikulyar keçirtməklə 

siyirtməni sıxdıqda itirilən elektrik enerjisini 

 N=754,0      alınır. 
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Şəkil 4.8. Mərkəzdənqaçma nasoslarında  siyirtməni sıxmaqla 
sərfin nizamlanması zamanı Itirilən elektrik enerjisinin 

 hesabat sxemi. 
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FƏSİL 5. Stansiya daxili sorma və vurma boruları 
5.1. Stansiyadaxili sorma boruları 

 Nasos stansiyası layihələndirilən zaman ən çox diqqət ediləcək 

məsələ sorma boruları üzrə verilən tələblərə riayət  etməkdir.Əgər 

sorma borusu quraşdırılan zaman hermetiklik təmin olunmazsa və 

nasosun işçi çarxına hava dolarsa bu nasosun iş rejiminə müəyyən 

təsirlər göstərə bilər. Belə ki, nasos işləyən zaman nasosun işçi çarxına 

1% hava daxil olarsa bu nasosun məhsuldarlığını 5-10% aşağı sala bilər. 

Əgər nasosun işçi çarxına 10-15% hava girərsə nasos sorma 

funksiyasını tam itirir və işləmir. Buna görə də nasos stansiyası 

layihələndirilərkən sorma borusu üzrə aşağıda qeyd edilən tələblərə  

riayət edilməlidir: 

1. Sorma borusu polad borulardan qəbul edilməlidir. Nasos 

stansiyası binasından kənarda boruların birləşməsi qaynaq üsulu ilə 

yerinə yetirilməlidir. Bina daxilində boruların birləşməsini qaynaq 

üsulu ilə yanaşı, həmçinin flanslı birləşmə ilə də yerinə yetirmək olar. 

2. Sorma borusunu heç bir əymə olmadan nasosa doğru şaquli 

vəziyyətdə 0,005 maillikdən az olmayaraq layihələndirilməli. 

3. Sorma borusunun nasosun sorma borucuğuna birləşən yerində 

ekssentrik keçiddən istifadə edilməlidir. 

4. Sorma borusunun uzunluğunu mümkün qədər qısa (50 m-ə) 

qədər qəbul edilməli və çalışmaq lazımdır ki, qaynaqların, flansların və 

döngələrin sayı minimum olsun. 

5. Nasosun Sorma borusunun qarşısında düzxətli məsafə L=2Ds  

qədər olmalıdır. Ds – Sorma borusunun qəbul edilən diametridir. 

6. Sorma borusunun uzunluğu L=50 m-ə qədər olduqda borunun 

diametri sürətdən asılı olaraq aşağıdakı kimi qəbul edilir. 

                 Ds ≤ 250 mm; olduqda Vs = 0,7 – 1 m/san  
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250 mm < Ds < 800 mm; olduqda Vs = 1  – 1,5 m/san  

Ds ≥ 800 mm; olduqda Vs = 1,5 – 1,8 m/san Sorma borusunun 

diametri nasosun giriş borucuğunun diametrindən böyük 

götürülməlidir. 

7. Sorma borusunun sayı nasos aqreqatlarının sayına bərabər 

qəbul edilməlidir. 

8. Suyun səviyyəsi mənbədə nasosun quraşdırma oxundan yuxarı 

olan halda sorma borusunun üzərində siyirtmə qoyulur. 

9. Vakkumla işləyən, diametri Ds= 300 mm-ə qədər olan sorma 

borularında suqəbuledici əks klapanın qoyulmasına icazə verilir. 

Sorma borularının düzgün və düzgün olmayan quraşdırma 

sxemləri şəkil 5.1-də verilmişdir. 

 

 

5.2. Stansiyadaxili vurma borulari 

 Stansiyadaxili təzyiqli borular nasosların çıxış borularına deyilir. 

Təzyiqli boruların sayı nasos aqreqatlarının sayına bərabər götürülür. 

Təzyiqli boruların birləşmə xətləri aşağıdakı sxemdəki kimi qəbul edilir. 

Nasosların təzyiqli xətlərində əks klapana xidmət etmək üçün əks 

klapan siyirtmədən  əvvəl quraşdırılmalıdır. Nasosların təzyiqli 

borularında suyun sürəti Dn – diametrdən asılı olaraq aşağıdakı kimi 

qəbul edilir. 

Dn ≤ 250 mm olduqda V = 0,8 – 2 m/san 

Dn  250 mm–dən böyük, Dn = 800 mm-ə qədər olduqda  

V = 1 – 3,0 m/san  

Dn ≥ 800 mm olduqda 1,5 – 4,0 m/san qəbul edilir. 

Təzyiqli xətlərin birləşmə sxemi aşağıda şəkil-5.2- də verilmişdir. 
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Şəkil 5.1. Sorma borularının düzgün və  düzgün olmayan 
quraşdırılma  sxemləri. 
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Şəkil 5.2. Təzyiqli xətlərin birləşmə sxemi. 
a-nasosların müstəqil boru xəttinə işləməsi sxemi;  b; c- bir neçə nasosun iki 

boru xəttinə işləmə sxemi; 1-nasos; 2-siyirtmə; 3-əks klapan. 
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FƏSİL 6. Nasos stansiyasının istismarı haqqında 
6.1. Nasosun istismar qaydaları 

Nasos stasnsiyasına xidmət edən şəxs həkim müayinəsindən və 

nasoslara xidmət etmək üçün nasos aqreqatları və mühərrikləri üzrə 

təhlükəsizlik texnikası imtahanından keçməlidir. 

Növbətçi maşinist hər bir saatdan bir nasos aqreqatının  

göstəricilərini, (ampermetrin, voltmetrin elektrik enerjisinin, mono-

metrin və sayğacın göstəricilərini) işçi qeydiyyat kitabçasına qeyd 

etməlidir. Nasosu işə salmazdan əvvəl maşinist nasosun gövdəsinin və 

sorma borusunun su ilə dolduğunu yoxlamalıdır. Əgər nasos basqı 

altında quraşdırılıbsa sorma borusu üzərində monometrin 

göstəricisinə görə və ya monometrin kranını açmaqla, nasos vakkum 

sistemi ilə işləyirsə vakkum nasoslarının köməyi ilə nasosun 

gövdəsindən havanı tamamilə çıxmasına  əmin olmalıdır. 

Nasosu işə salarkən monometrin kranını açmaq lazımdır. Nasos 

siyirtmənin bağlı halında tam dövrlər sayını yığdıqdan sonra 

monometr ona uyğun basqını göstərəcəkdir, vakkumetrin kranını açıb 

basqılı boru üzərindəki siyirtməni o vaxta qədər açırıq ki nasos işçi 

rejimə düşsün. Basqılı borudakı siyirtməni mayenin qızmaması üçün 2-

3 dəqiqədən artıq bağlı saxlamaq olmaz. 
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6.1.1. Texniki xidmət 

1.  Aqreqatın işinə nəzarət edin. Aqreqat ahəngdar, vibrasiyasız 

işləməlidir; 

2. Elektrik mühərrikinin yüklənməsinə nəzarət edin. Elektrik 

mühərrikinin yüklənməsinin əlaməti ampermetrin göstəricisi, 

həmçinin statorun qızmasıdır; 

3. Nasosun susuz işləməsinə, həmçinin təzyiqli borudakı 

siyirtmənin uzun müddət (2 dəqiqədən çox) bağlı vəziyyətdə 

işləməsinə imkan verməyin. Bu nasosun sıradan çıxmasına səbəb 

olacaq; 

4. Diyircəkli hissələrin temperaturunu izləyin. O göstərici   

50   - dən yuxarı qalxmamalıdır; 

5. Diyircəkli hissələridə yağın səviyyəsini “yağ göstəricisinə uyğun” 

saxlayın; 

6. Aqreqatı ilk dəfə işə salmazdan əvvəl nasosun diyircəklərindəki 

yağlamanı tənzimləmək (benzinlə yumaq) və onları И-50А  

ГОСТ-20799-75  standartlı sənaye yağı ilə doldurmaq lazımdır. 

Daha sonrakı istismar dövründə yeni yağ əlavə etməklə kifayətlənmək 

olar. diyircəklərin yuyulması ilə həyata keçirilən yağdəyişməni nasos 

1000 saat işlədikdən sonra təkrarlamaq lazımdır. Yadda saxlayın ki, 

diyircəklərin boşluğunun yağla normadan artıq doldurulması onların 

qızmasına və yağın kipləşdirmədən axmasına səbəb olur. 

7. Kipgəclərin işinə diqqətlə nəzarət edin və lazım olduğu təqdirdə 

doldurmaları əvəzləyin. Nasosu işə salanda kipkəclərin içini nizamlayın. 

Kipgəc doldurmalarını kifayət qədər sıxmadıqda ordan əhəmiyyətli su 

sızmaları müşahidə olunur, bu da kipgəc hissəsinin yerindən çıxmasına 

aparır. Belə olan halda kipgəcin qapağındakı boltların sıxılıb nizama 

salınması yolu ilə onun normal işinə nail olmaq lazımdır. 
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Kipgəclərin həddən artıq sıxılması onun qızmasına, tez sıradan 

çıxmasına və valın mühafizəedici oymaqlarının (vtulka) əhəmiyyətli 

aşınmasına səbəb olur. 

Kipgəc doldurmalarının xidmət müddəti ötürülən və ya kipkəcə 

verilən suyun çirklənmə dərəcəsindən asılıdır. Təmiz su ilə işləyən 

kipkəc doldurmalarının xidmət müddəti 500-600 saat, çirkli suda 150-

200 saatdır və hər bir ayrıca istismar hadisəsi ilə bağlı dəqiqləşdirilir. 

8. Kipgəc doldurmalarının nasos stansiyasında düzgün saxlanma-

sını həyata keçirin. O, quru və təmiz məkanda, sellofana bükülmüş 

vəziyyətdə saxlanılmalıdır. 

9. Kipgəc dəyişərkən kipgəc doldurmasının nasosun pasportunda 

göstərilən tipə və ölçüyə uyğun olmasına nəzarət edin. Kipgəcin 

doldurması ayrı-ayrı üzüklərdən ibarət olmalıdır. Üzükləri 

yerləşdirərkən 1,5 aralıq məsafə saxlanmalı, üzüklər 120   bucaq 

altında sürüşdürlməlidir. 

 

                            6.1.2. Nasosun dayandırılması 

1. Basqılı boru kəmərində siyirtməni bağlayın; 

2. Vakkumetrin kranını bağlayın; 

3. Elektrik mühərrikini söndürün; 

4. Kipcəklərə suyu verən boru kəmərlərində kranları bağlayın; 

5. Sorucu boru kəmərində siyirtməni bağlayın. 

                                 

6.1.3. Nasosun reviziyası 

1. Elektrik mühərrikini nasosdan ayırın; 

2. Nasosun gövdəsinin qapağını və diyircəklərin qapaqlarını çıxarın; 

3. Nasosun rotorunu çıxarın; 

4. Kipləşmə yerlərdə səthlərin və valın işçi yerlərinin vəziyyətini 

yoxlayın; 
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5. Diyircəkləri və diyircəklərin gövdələrinin yağlı vannalarını ağ neftlə 

yuyun; 

6. Quraşdırma göstərişlərinə uyğun olaraq nasosun gövdəsinin  

oyulmasının düzgünlüyünü yoxlayın. 

7. Diyircəklərin içliklərinin  aşağı yarılarını gövdəyə qoyun; 

8. Rotoru qoyun. Valın üfüqi vəziyyətini yoxlayın; 

9. İşçi təkərlərində kipləşdirmələrin ara məsafələrini yoxlayın; 

10. Diyicəklərin qapaqlarını yerinə qoyun; 

11. Nasosun pasportunda göstərilmiş doldurmaları salnik kipləşdirmə-

lərinə yerləşdirin. Doldurmaların üzüklərinin birləşmə yerlərini 120  

bucaq altında dəyişməklə ayrı-ayrılıqda düzün; 

12. Nasosun qapağını quraşdırın; 

13. Kipkəcin qapağındakı şpilkaların qaykalarını bərabər şəkildə sıxın, 

sonra zəiflədin və yenidən əl ilə sıxın.  

Sonrakı əməliyyatları bu təlimatın digər bölmələrindən istifadə edərək 

həyata keçirin. 

 

6.2. Horizontal mərkəzdənqaçma nasoslarında yaranan qüsurlar və 
onların aradan qaldırılması yolları 

 Nasos su vurmur: (yaranan qüsur) 

 Nasos və sorma boru kəməri su ilə dolmamışdır; (mümkün 

səbəbi) 

 Nasos və boru kəmərlərini su ilə doldurmaq; (həll yolu) 

 Sorma hündürlüyü böyükdür; 

 Sorma hündürlüyünü aşağı salmaq; 

 Sorma boru kəmərinin birləşmələrindən hava sızır; 

 Sorma boru kəmərinin birləşmə yerlərində boşluqları bərkitmək; 
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 Kipkəclər hava buraxır; 

 Kipkəcləri sıxmaq və bərkitmək; 

 Nasosun düzgün fırlanmaması və ya dövrlər sayının qeyri-kafi 

olması; 

 İki fazanın yerini dəyişmək və aqreqatın fırlanma istiqamətini 

yoxlamaq; 

 Lazım olan basqı hesabi parametrlərdən yuxarıdır;  

 Manometrdə basqını və boru kəmərini yoxlamaq; 

 Nasos fırlanmır , yarımmuftanın barmaqcığının kəsilməsi; 

 Yarımmuftada yeni barmaqcıqlar quraşdırmaq. 

 

 Elektrik mühərrikinin həddən artıq yüklənməsi nəticəsində nasos 

aqreqatı işə düşmür: 

 Elektrik mühərrikinin düzgün seçilməməsi (gücü yetərli deyil); 

 Elektrik mühərrikini yoxlamaq və dəyişmək; 

 Nasos aqreqatının quraşdırılmasında nöqsanlar; 

 Aqreqatı təkrarən mərkəzi nöqtəyə uyğunlaşdırmaq; 

 Sıxıcı həlqələrin ilişməsi; 

 Nasosu sökmək, ara məsafələri yoxlamaq və normal həddə 

çatdırmaq. 

 

 Nasos aqreqatı tam məhsuldarlığı təmin etmir: 

 Basqılı boru kəmərində siyirtmə tam olaraq açılmamışdır; 

 Siyirtmənin açıq olmasını yoxlamaq; 

 Boru kəmərində itkilərin çoxalması nəticəsində sorma 

hündürlüyünün yüksəlməsi (sorma boru kəməri zibillənmişdir və ya 

siyirtmə tam açılmamışdır); 
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 Sorma boru kəmərinin vəziyyətini yoxlamaq, zəruri hallarda 

təmizləmək və ya siyirtməni açmaq; 

 Basqılı boru kəmərində müqavimətin artması; 

 Basqılı boru kəmərini yoxlamaq və zəruri hallarda artıq 

müqaviməti aradan qaldırmaq; 

 Nasosun su ilə tam dolmaması və ya nasosda və boru kəmərində 

havanın toplanması.Sorma boru kəmərindən nasosa havanın daxil 

olması; 

 Nasosu və boru kəmərini tamamilə boşaltmaq, yenidən 

doldurmaq və havanı çıxarmaq, havanın dolduğu yeri tapmaq (kipkəc 

və ya birləşmə yerlərində) və bərkitmək; 

 İşçi təkər kənar parametrlərlə zibillənmişdir; 

 İşçi təkəri yoxlamaq və təmizləmək; 

 Gətirici və ya basqılı boru kəmərində hava kisəsinin yaranması; 

 Boru kəmərini dəyişmək və ya hava çıxardıcıları quraşdırmaq; 

 Sorma zamanı su səthinin qalxmaması və ya sorma 

hündürlüyünün mümkün həddi aşması; 

 Vakkumetrdə sorma hündürlüyünü yoxlamaq, boru kəmərini 

yoxlamaq, gətirici boru kəmərində siyirtmənin tam açıq olmasını 

yoxlamaq, gətirici boru kəmərin kəsimini artırmaq; 

 Nasos aqreqatının fırlanma istiqamətinin düzgün olmaması; 

 Klemmeları çevirməklə elektrik mühühərrikinin fırlanma 

istiqamətini dəyişmək; 

 İşçi təkərin və ya sıxıcı həlqələrin köhnəlmə nəticəsində 

zədələnməsi; 

 Nasosu açmaq, işçi təkərləri və sıxıcı həlqələri yoxlamaq və 

yeyilmişləri yenisi ilə əvəz etmək; bərkitmə yerlərində ara məsafələrini 

cizgiyə uyğun saxlamaq. 
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 Elektrik mühərrikinin həddən artıq yüklənməsi: 

 Nasosun təzyiqi işçi nominaldan aşağıdır 

 Təzyiqin işçi nominal təzyiqə bərabər olanadək basqılı boru 

kəmərində bağlayıcı siyirtməni bağlamaq 

 İşçi təkər və ya sıxıcı həlqələr yeyilmişdir; 

 İşçi təkəri və ya sıxıcı həlqələri yenisi iə əvəz etmək; 

 Nasosun rotorun və elektrik mühərrikin mərkəzi nöqtəyə düzgün 

uyğunlaşdırılmamışdır və nəticədə sıxıcı həlqələr ilişir; 

 Mərkəzi nöqtəyə düzgün uyğunlaşdırmaq; 

 Kipkəclər həddən artıq sıxılmışdır; 

 Kipkəclərin sıxlığını azaltmaq; 

 

 Nasos tələb edilən su sərfini ödəmir: 

 Basqılı boru kəmərində təzyiqin azalması nəticəsində 

məhsuldarlığın artması; 

 Basqılı boru kəmərində siyirtməni azacıq bağlamaq; 

 İşçi təkərin pərinin kənar haşiyələrinin yeyilməsi; 

 İşçi təkəri yenisi ilə əvəz etmək; 

 Gərginliyin aşağı düşməsi nəticəsində nasos aqreqatının dövrlər 

sayının azalması; 

 Normal gərginliyin bərpa edilməsinədək nasosu söndürmək; 

 Sıxıcı həlqələrin yeyilməsi nəticəsində işçi təkərdə novlar arası 

məsafənin böyüməsi; 

 Yeyilmiş sıxıcı həlqələri yenisi ilə əvəz etmək; 

 Suda havanın olması; 
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 Gətirici boru kəmərini yoxlamaq, kipkəcin doldurucularını 

yeniləmək və ya bərkitmək; 

 

 Nasosun  daxilində səs: 

 Su sərfinin çox olması; 

 Siyirtməni müəyyən qədər sıxmaqla suyun verilməsini azaltmaq; 

 Sorma xəttində müqavimətin böyük olması; 

 Sorma boru kəmərini və siyirtməni yoxlamaq; 

 Sorma hündürlüyünün çox olması; 

 Sorma hündürlüyünü aşağı salmaq; 

 Sorma xəttinə havanın daxil olması; 

 Havanın daxil olmasının qarşısını almaq; 

 Vurulan suyun temperaturunun yüksək olması; 

 Sorma hündürlüyünü azaltmaq və vurulan suyun temperaturunu 

aşağı salmaq; 

 Nasosun kavitasiyası; 

 Kavitasiya səbəblərini aydınlaşdırmaq və aradan qaldırmaq; 

 Diyircəklərin dağılması; 

 Diyircəkləri dəyişmək. 

 

 Nasos vibrasiya edir: 

 Valların mərkəzi nöqtəyə düzgün uyğunlaşdırılmaması; 

 Nasosun valının və mühərrikin rotorunun  mərkəzi nöqtəyə 

uyğunlaşdırılması; 

 Fırlanan hissələrin balansının pozulması; 

 Nasosu sökmək, dağılmış hissələri dəyişmək və ya 

tarazlaşdırmaq; 

 Nasos özülə lazimi şəkildə bərkidilməmişdir; 
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 Nasosu özülə bərkitmək. 

 

 Nasosun gövdəsi qızır: 

 Basqılı boru kəmərində siyirtmə bağlıdır; 

 Basqılı boru kəmərindəki siyirtməni açmaq; 

 Kipkəclər həddən artıq sıx bərkidilmişdir; 

 Kipkəcin buksalarını buraxmaq. 

 

 Diyircəklər qızır: 

 Yağ kamerasında yağın miqdarının az olması; 

 Verilən səviyyəyə qədər yağ tökmək; 

 Yağın miqdarının çox olması; 

 Artıq yağı götürmək; 

 Yağın keyfiyyətsiz olması; 

 Yağı dəyişmək; 

 Yağ paylaşdırıcı həlqənin işləməməsi; 

 Yağ paylaşdırıcı həlqənin fırlanmasını yoxlamaq; 

 Valların mərkəzi nöqtəyə düzgün uyğunlaşdırılmaması; 

 Nasosun valının və mühərrikin rotorunun mərkəzi nöqtəyə 

uyğunlaşdırılması. 

 

 Elektronasosda ampermetrin göstəricisinin həddindən artıq 

qalxması: 

 Nasos çoxlu miqdarda qum və lilli su vurur; 

 Suyun qum və lildən təmizlənməsi. 

 

 Nasos işə düşmür, mühərrikin işə düşməsindən sonra su 

ötürülmür: 
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 Sorma xəttinin kip olmaması; 

 Boru kəmərini yoxlamaq və nöqsanları aradan qaldırmaq; 

 Nasosun gövdəsində havanın toplanması; 

 Nasosun yenidən su ilə doldurulmasını təmi etmək. 

 

 İş prosesində nasosun su sərfi aşağı düşür: 

 Dövrlər sayının azalması; 

 Mühərriki yoxlamaq və təmir etmək; 

 Sorucu xətdə və ya kipkəclərdən nasosun gövdəsinə havanın 

sızması; 

 Kipkəcləri çəkib bərkitmək və ya doldurucuları (nabivka) əvəz 

etmək; 

 İşçi təkərin kanallarının çirklənməsi; 

 İşçi təkəri yoxlamaq və kanallarını təmizləmək; 

 Basqılı boru kəmərdə müqavimətin artması; 

 Bütün siyirtmələri və boru kəmərinin mümkün çirklənmə 

yerlərini yoxlamaq; 

 Nasosun sorma tərəfində vakkumun çoxalması; 

 Sorma boru kəmərini və suqəbuledici klapanı yoxlamaq; 

 Mexaniki zədə; a) sıxıcı həlqələrin dağılması; b) işçi təkərin 

zədələnməsi; 

 Zədələnmiş detalları yenisi ilə əvəz etmək. 

 Həddən artıq yükləndikdə mühərrikin qızması: 

 

 Dövrlərinin sayının hesabı saydan yuxarı qalxması; 

 Mühərrikin elektrik şəbəkəsinə qoşulma sistemini yoxlamaq; 

 Nasosun su sərfinin mümkün səviyyədən yuxarı qalxması; 

 Basqılı boru kəmərində siyirtməni müəyyən qədər sıxmaq; 
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 Elektrik mühərrikinin və ya nasosun mexaniki zədələnməsi; 

 Mühərrik və nasosu yoxlamaq, zədələnmiş detalları yenisi ilə 

əvəz etmək; 

 

 Nasos aqreqatının işləməsi zamanı vibrasiya və səs küy: 

 Aqreqatın düzgün quraşdırılmaması; 

 Aqreqatın quraşdırılmasını yoxlamaq; 

 İşçi təkərin qismən çirklənməsi; 

 İşçi təkəri yoxlamaq və təmizləmək; 

 Boru kəmərinin və ya nasosun bərkidicilərinin boşalması; 

 Bərkitmələri möhkəmləndirmək; 

 Sorma hündürlüyünün həddən artıq çox olması nəticəsində 

kavitasiyanın yaranması; 

 Nasosu dayandırmaq və sorma hündürlüyünün aşağı salınması 

üçün müvafiq tədbirlər görmək; 

 Mexaniki zədə; a) fırlanan hissələrin ilişməsi; b) valın əyilməsi; c) 

diyircəklərin  zədələnməsi; 

 Zədələnmiş detalları yenisi ilə əvəz etmək; 

 

 

6.3. Mərkəzdənqaçma nasosunda vibrasiyanın səbəbləri 

Bir çox hallarda istehlakçılar qarşısında elektrik mühərriki ilə 

hərəkətə gətirilən mərkəzdənqaçma nasos aqreqatlarının vibrasiyası 

problemi durur. Gəlin bunun səbəblərinin tez və düzgün təyin 

edilməsini araşdıraq. 

Məlumdur ki, yüksək vibrasiya avadanlığın etibarlılığını əhəmiy-

yətli dərəcədə aşağı salır. Bunun nəticəsində nasos və mühərrikdə 

diyircəkli birləşmələr (podşipniklər) sıradan çıxa, elektrik mühərrikində 
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isə həmçinin valın əyilməsi və sınması baş verə, starterin gövdəsində 

və başlığında çat əmələ gələ bilər. Bütövlükdə nasos aqreqatının dayaq 

çərçivəsi (ramsı) və özülü zədələnə bilər. 

Vibrasiyanın səbəbləri aşağıdakılar ola bilər: 

-Nasosun istismar qaydalarının pozulması; 

-Hərəkətə gətirilən mexanizmlə (nasosla) düzgün mərkəzləşdirilməmə; 

-Birləşdirici muftanın qeyri qənaətbəxş vəziyyəti (və ya keyfiyyətsiz 

hazırlanması), barmaqların yeyilməsi, dişli çarxların və ya 

yarımmuftaların üst-üstə düşməməsi; 

-Hərəkətə gətirilən nasosun (xüsusilə yüksək fırlanma tezliyi olan və ya 

dinamik balanslaşdırılmamış işçi təkəri olan) işçi təkərinin (rotor) 

balanssızlığı; 

-Elektrik mühərrikinin rotorunun balanssızlığı; 

-Nasosun və ya elektrik mühərrikinin diyircəkli hissələrinin (podşipnik) 

qüsuru; 

-Aqreqatın özülünün və ya özül çərçivəsinin qüsuru; 

-Valın əyriliyi; 

-Nasosun və elektrik mühərrikinin ayrı-ayrı hissələrinin zəif 

bərkidilməsi. 

          Nasos aqreqatının istismarı üzrə praktiki olaraq bütün təlimat-

larda fırlanma istiqamətini müəyyən etmək üçün nasosdan ayrılmış 

elektrik mühərrikinin sınaq işə salınması barədə bənd vardır. Bunu 

yerinə yetirəndə elektrik mühərrikinin boş boşuna işləməsi (холостой 

ход)  zamanı vibrasiyasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Əgər işə 

salınan və sərbəst işlədiyi zaman elektrik mühərrikində vibrasiya 

yoxdursa onda vibrasiyanın səbəbini barmaqların (dişli çarxların) 

yeyilməsində, mərkəzləşmənin pozulmasında, yarımmuftaların köh-

nəlməsində və ya hərəkətə gətirilən nasosda disbalansın yaranma-

sında axtarmaq lazımdır. Əgər vibrasiya sərbəst işləmə zamanı müşa-
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hidə olunursa onda səbəb mühərrikin özündədir. Bu zaman mühərrik 

cərəyandan ayrılan kimi vibrasiyanın itib itmədiyini dəqiqləşdirmək 

lazımdır. Vibrasiyanın mühərrik söndürüldükdən dərhal sonra itməsi 

rotorla starter arasındakı ara məsafənin qeyri-bərabər olmasını 

göstərir. 

Sərbəst işləmə zamanı güclü vibrasiya rotorun gövdəsindəki 

məftilin arasındakı qeyri-bərabər boşluğu və ya məftilin qırılmasını 

bildirir. Əgər nasosdan ayrılmış mühərrikin vibrasiyası dərhal deyil, 

fırlanma sayı aşağı düşdükcə azalırsa onda səbəb rotorun balanssız-

lığındadır. 

Elektrik mühərrikinin diyircəkli hissələrinin (подшипник) köhnəl-

məsi və ya qüsurlu olması ilə bağlı yaranan vibrasiyanı aşkar etmək 

asandır. Nasaz diyircəkli hissə səsli olur və qızır. 

Əgər elektrik mühərrikinin sərbəst işləməsi zamanı vibrasiya 

yoxdursa, ilk növbədə elektrik mühərrikinin və nasosun vəziyyətini 

yoxlamaq lazımdır. 

Bundan sonra nasos aqreqatının istismar rejiminin pasport 

göstəriciləri ilə uyğunluğu yoxlanılmalıdır. Burada vibrasiyanın adətən 

iki səbəbi olur: 

 Nasosun pasportdakı Q-H bölməsində göstərilən işlək 

zonadan kənar istismarı. Nasosun çıxışındakı manometrin 

göstəriciləri ilə yoxlanılır və təzyiqli borudakı siyirtmə ilə  

(задвижка) tənzimlənir. 

 Nasosun kavitasiya rejimində istismarı (səbəbi sorma borusu 

üzərində olan siyirtmənin tam açılmaması və ya tutulması ola bilər). 

Sorma borusundakı vakkumetrin göstəricisinin pasport göstəriciləri 

ilə müqayisə olunması ilə yoxlanılır. 
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FƏSİL 7. Magistral su və kanalizasiya boru kəmərləri 
7.1. Magistral boru kəmərlərinin layihələndirilməsinin əsasları 

 

            Magistral borular  şəbəkə su təchizatı və kanalizasiya sisteminin 

əsas elementlərindən biridir. 

 Magistral su boruları bir qayda olaraq suyu nasos 

stansiyalarından supaylama şəbəkəsinə qədər nəql etdirirlər. 

Supaylama şəbəkəsi isə suyu fasiləsiz nəql etdirirək təlabatçılara 

çatdırır.Kanalizasiya sistemində isə əksinə məişət çirkab sularını 

ərazidən fasiləsiz kənalaşdırmaq üçundür. Şəbəkənin və onun üzərində 

olan qurğu və avadanlıqlaın etibarlı və fasiləsiz işləməsi üçün texniki 

norma və şərtlərin tələb etdiyi səviyyədə istismarı böyük əhəmiyyətə 

malikdir. 

 Magistral borularının , supaylayıcı və suyığıcı şəbəkənin 

layihələndirilməsində əsas məsələlər kəmərin trassalaşdırılması, boru 

materialının seçilməsi , boruların diametrlərinin və texniki-iqtisadi və 

hidravliki hesabatlar nəticəsində kəmərdə baş verəcək basqı itkilərinin 

düzgün təyin edilməsidir. 

 Magistral boru kəmərləri və su və kanalizasiya kəməri şəbəkəsi 

layihələndirildikdə və hesablandıqda ən vacib məsələ planda onların 

trassasının seçilməsinin əsaslandırılmasıdır. 

 Magistral boru xətləri və supaylaşdırma şəbəkəsinin planda 

yerləşdirilməsi aşağıdakı şərtlərdən asılı olur: 

 su təchizatı  mənbəyinin və  çirkab su təmizləyici qurğunun 

yerləşdiyi ərazi, yaşayış məntəqəsinin, yaxud sənaye 

müəssisəsinin planlaşdırılma xarakteri, ayrı-ayrı istehlakçıların 

yerləşməsi, yaşayış məhəllələrinin, sexlərin, yaşıllıq sahələrinin, 

keçid yollarının və sairə ölçüləri və forması; 

 trassa boyu süni və təbii maneələrin (çaylar, dərələr, kanallar, 

dəmir yolları, avtomobil yolları və s.) olması. 
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Trassanın seçilməsinə yerin relyefi əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Trassa mümkün qədər düzənlik sahələrdən keçməli, tikintisi tələb 

olunan minimal sayda süni qurğulara malik olmalı və xidmət edilməsi 

üçün bütün uzunluğu boyu kəmərə asan yaxınlaşmağa yaxşı şərait 

olmalıdır. Özüaxınlı-basqılı magistral boru kəmərləri üçün dərə-təpəlik 

ərazilərdə trassa basqını kəmər boyu pyezometrik xətti nəzərə 

alınmaqla seçilməli və ayrı-ayrı sahələrin ən hündür nöqtələrində 

mənfi basqının yaranma ehtimalı yoxlanılmalıdır. 

Təsərrüfat-içməli su kəmərlərinin trassası seçildikdə tikintisi 

olmayan ərazilərdə borunun hər iki tərəfindən 40m, tikintisi olan 

ərazilərdə isə 10-15m məsafədə sahənin sanitar qiymətləndirilməsi 

yerinə yetirilməlidir. 

Su kəməri şəbəkələrinin magistral xətləri ərazinin mümkün qədər 

ən hündür yerlərindən keçirilməlidir. Bunda məqsəd şəbəkədə tələb 

olunan sərbəst basqının təmin olunmasına kömək və magistral 

boruların özlərində nisbətən az basqı yaratmaq üçün şəraitin 

yaradılmasıdır. Su kəməri xətlərini gediş yolları, yaxud yolun kənarında 

bir qayda olaraq düz xətt boyunca və tikintilərin qırmızı xəttinə paralel, 

həmçini mümkün qədər asfalt və beton örtüklərindən kənar keçirtmək 

lazımdır. Küçə kəsişmələrindən borunun keçidi düz bucaq altında 

olmalıdır. 

Su kəməri borularında müxtəlif mühəndis qurğularına qədər olan 

məsafə elə götürülməlidir ki, borularda qəza baş verdikdə bu 

qurğuların və əksinə qurğuların borulara dağıdıcı təsiri olmasın. 

 Boruların materialı və möhkəmlik dərəcəsi sanitar şərait, 

basdırıldıqları qruntun və nəql etdirilən suyun aqressivliyi və iş 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla texniki-iqtisadi və statik hesabatlar 

əsasında seçilir. 

 Su təchizat və kanalizasiya sistemləri borularının möhkəmliyə 

hesabatı hazırlanma materialı üçün qorxulu olan və borudan axıdılan 
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suyun təzyiqinin təsirinə, boru üstündəki torpağın çəkisinə, müvəqqəti 

yüklərə, boruda vakuum yaranarsa atmosfer təzyiqinə və xarici 

hidrostatik təzyiqə görə aparılır. 

        Magistral su və kanalizasiya boru kəmərləri mexaniki basqılı və 

özüaxımlı  basqılı olmaqla iki variantda layihələndirilə bilər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, mexaniki basqılı və ya özüaxınlı- basqılı variantların 

seçilməsi su mənbəyi və çirkab su təmizləyicinin növündən deyil, 

bilavasitə yerin relyefindən və su mənbəyi  və çikab su təmizləyici 

qurğu ilə yaşayış məntəqəsi  arasındakı səviyyələr  fərqindən asılıdır. 

 

 

7.2. Mexaniki basqılı magistral su və kanalizasiya boru kəmərləri 

Basqılı magistral boru kəmərlərində tələb olunan basqı şəbəkə 

üzərində layihələndirilən nasos stansiyası vasitəsilə yaradılır. 

Basqıli magistral boru kəmərlərinin hidravlik hesabtından əvvəl 

şəbəkə üzrə tələb olunan su sərfi təyin edilməlidir. Sonra magistral 

boru kəmərinin məlum sərfə və optimal sürətə görə hidravlik hesabatı 

aparılır. Hidravlik hesabat aparmaqda əsas məqsəd borunun 

diametrini təyin etməkdir. Magistral boru kəmərləri 

layihələndirilərkən ən çox polad və polietilen borulardan istifadə edilir. 

Bu borularda optimal sürət 1-1,5 m/san qədər qəbul edilir. Bəzi 

hallarda boru kəmərində sürət 2,5-4 m/san qədər artırıla bilər. 

Magistral boru kəmərlərinin başlanğıcında yaradılacaq basqı: 

    =     + ∑    + ∑    +    

düsturu ilə hesablanan tam basqı kimi (HT) qəbul edilir. 

Magistral boru kəmərlərinin hidravlik hesabatını aparmaq üçün 

əvvəlcə boru kəmərinin uzununa və en kəsik profilləri layihə olunma-

lıdır. Layihəni tərtib etmək üçün əvvəlcə qəbul edilmiş miqyasa əsasən 

boru kəməri boyunca uzununa profil çıxarılır. Boruların yer səthindən 
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basdırılma dərinliyi onların istismar dövründə mexaniki zərbədən 

qorunması və qış vaxtı donmaması şərtilə müəyyən edilir. Bu 

baxımdan borunun üstündən hesablamaqla onun minimal basdırılma 

dərinliyi 0,7-0,8 m, maksimal basdırılma dərinliyi yerin relyefinə uyğun 

təyin edilir. Boru basdırılan xəndəyin dibdən eni borunun 

diametrindən və xəndəyi qazan mexanizmin işçi parametrlərindən asılı 

olaraq təyin edilir. Bu baxımdan xəndəyin dibdən eni b=d+(0,6 0,9)m 

kimi təyin edilir. Burada d borunun xarici diametridi. 

Magistral boru kəməri boyunca yaranan sərbəst basqını təyin 

etmək üçün pyezometrik basqı xətti qurulur. Magistral boru kəmərinin 

başlanğıcında yaradılacaq HT – tam basqını su səviyyəsinin geodezik 

yüksəkliyinə (Δss) əlavə etməklə magistral borunun başlanğıcındakı  

pyezometrik basqıya uyğun xəttin yüksəkliyi tapılır. 

    
         

Magistral borunun başlanğıcından suqəbuledici məntəqəyə qədər 

boru kəmərində olan sürtünmə və yerli itkilər borunun başlanğıcındakı 

pyezometrik xəttin yüksəkliyindən çıxılmaqla borunun sonundakı 

suqəbuledicidə pyezometrik xəttin geodezik yüksəkliyi təyin edilir. 

    
       

  ∑    ∑    

burada     
   – suqəbuledicidə pyezometrik xəttin yüksəkliyini,     

  

– borunun başlanğıcında pyezometrik xəttin yüksəkliyi m, 

 ∑    – boyu kəməri boyu sürtünmə itkilərini, ∑    – boru 

kəmərindəki yerli itkilərdir.(Sürtünmə itgilərinin 5-10 faizi qəbul 

edilir).Suqəbuledici məntəqədə yaranan  sərbəst basqını (Hsb) isə belə 

təyin etmək olar: 

Hsb=    
  -Δys 

Δys – suqəbuledici məntəqədə yer səthinin yüksəkliyidir. 

Pyezometrik basqı xəttini qurmaq üçün borunun başlanğıcındakı 
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pyezometrik xəttin yüksəkliyi ilə borunun sonundakı yəni suqəbuledi-

cidə pyezometrik xəttin yüksəkliyini düz xətlə birləşdirərək 

pyezometrik basqı xətti qurulur. Bax şəkil 25. 

 

 

7.3. Özüaxınlı - basqılı su və kanalizasiya magistral boru kəmərləri 

Məlum olduğu kimi özüaxınlı- basqılı  magistral boru kəmərləri 

mailliyi çox olan sahələrdə tətbiq edilir. Boru kəmərinə su nizamlayıcı 

çənlərdən, hovuz və açıq kanallardan verilə bilər. 

Özüaxınlı- basqılı magistral boru kəmərləri mürəkkəb relyefdə 

layihələndirilərkən borunun sinfinin və qalınlığının çox olmaması üçün 

müvafiq yer səviyyəsinə uyğun yerlərdə təzyiqqırıcılar qoymaqla bir 

neçə hissəyə bölmək olar.  

Özüaxınlı-basqılı magistral boru kəmərlərinin hidravlik hesabatı   

mexaniki basqılı boru kəmərlərinin hidravlik hesabatı ilə eyni qaydada 

aparılır. Belə ki şəkil 7.1-də göstərilən uzununa profildə boru kəməri 

başlanğıc nöqtədən təzyiqqırıcı kameraya qədər mexaniki basqılı, 

təzyiqqırıcı kameradan sonra özüaxınlı-basqılı  rejimdə işləyir. 
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7.4. Magistral su və kanalizasiya boru kəmərlərinin 

hidravlik hesabatı 

Magistral boru kəmərlərinin hidravliki hesabatını aparmaq üçün 

məlum sərfə və qəbul edilmiş sürətə görə əvvəlcə borunun diametri 

hesablanır.Borunun diametri aşağıdakı kimi hesablanır: 

d = 1,13   √
 

 
 

burada d – borunun diametri (m) ; Q – müvafiq boru kəmərinin 

hesablama sərfi (m3/san) ;   – boru kəmərində suyun qəbul edilmiş 

sürətidir (m/san). 

Borunun diametri hesablandıqdan sonra ГОСТ 10704 – 91- lə 

dürüstləşdirilir. Layihələndiriləcək magistral boru kəməri üzərindəki 

nasos stansiyasının tam hesablama basqısı aşağıdakı düsturla təyin 

edilir. 

  =     + ∑    + ∑    +    

Burada    – nasos stansiyasının tam hesablama basqısı (m); 

      – geodezik yüksəklik; ∑    – boru kəməri boyunca ümumi 

sürtünmə itkisi (m); ∑   – yerli itkilər ümumi sürtünmə itkisinin  

5-10 faizi qədər qəbul edilir (m);    – xəttin sonunda götürülən 

sərbəst basqıdır.5-10 m arasında qəbul edilir. 

Geodezik qaldırma yüksəkliyi nasosun su verəcəyi ən yüksək 

nöqtə ilə (A), su mənbəyindəki minimum su səviyyəsinin (B) geodezik 

yüksəkliklərinin fərqi kimi müəyyən edilir. 

Hgeo = ZA - ZB 

Boru kəməri boyunca yaranan sürtünmə itkisi 2 metodla 

hesablana bilər; 

1.  Ф. А. Шeвeлев А.Ф.Шeвeлев. görə aşağıdakı kimi 

hesablanır; 
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hL = λ   
     

     
 

hL  - boru kəməri boyunca yaranan sürtünmə itkisi (m);  

L – magistral boru kəmərinin uzunluğu (m); d – borunun iç diametri 

(m);   – boruda suyun orta sürəti (m/san); λ – hidravlik müqavimət 

əmsalıdır. 

Hidravlik müqavimət əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır;  

λ = 0,020  (1 + 
 

   
 ) 

λ = 
     

     
  (1 + 

    

 
 )0,29 

Təcrübi hesablamalarda bu əmsalın qiyməti metal borular üçün – 

0,025; politelin borular üçün -0,018 qəbul edilir. 

Boru boyunca sürtünmə itkisini təyin etmək üçün çox vaxt  

Ф. А. Шeвeлев А.Ф.Шeвeлев.-in cədvəlindən istifadə edilir. Bu 

cədvəldən istifadə edərək verilmiş su sərfinə (Q) borunun diametrinə 

(d) uyğun olaraq borunun 1 km-nə olan sürtünmə itkisi (1000 ί) 

götürülür və magistral boru kəmərinin ümumi uzunluğuna vurulur. 

Yəni; 

hL = 
     

    
   L = ί  L; 

ί -1 m uzunluğunda olan itkidir; 

L-magistral boru kəmərinin ümumi uzunluğudur.m-lə 

2. Hezen – Williams düsturundan istifadə etməklə itkilərin 

hesablanması aşağıdakı düsturla təyin edilir. 

Hesabat düsturu: 

ί 0,54 =   / 0,355   C       
     

  – boruda suyun sürəti olub aşağıdakı kimi təyin edili. 

  = Q /   

        Q -Hesabi su sərfi; m3/san 

  -Borunun en kəsiyinin sahəsi;    = πd²/4; m-lə. 
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C–borunun kələkötürlük əmsalı olub Hezen-Vilyamsa görə  polad 

borular üçün 110 qəbul edilir.  

(Polietilen borular üçün C=150 qəbul edilir) 

    -Borunun daxili  diametri; m 

         Misal: Ф. А. Шeвeлев А.Ф.Шeвeлев.-in cədvəlindən istifadə 

etməklə Diametri d = 600 mm olan polad boruda, uzunluğu  

 L=5000 m; su sərfi Q = 179 L/san = 0,179 m3/san olarsa magistral boru 

kəməri boyunca uzununa itkini tapaq. 

 Ф. А. Шeвeлев А.Ф.Шeвeлев.-in cədvəlindən  

Q = 0,179 m3/san və d = 600 mm-ə uyğun  

1000i = 0,81 m; V = 0,6 m/san olarsa 

hL = ί   L = 
    

    
   5000 = 4,05 m 

tapılır. Geodezi qaldırma yüksəkliyi       = 50,0m olan nasosun 

tam basqısını hesablayaq; 

HT =     + ∑    + ∑    +   = 50 + 4,05 + 4,05 × 0,1 + 10 = 64,45 m 

Müvafiq kataloqdan Q = 179 L/san = 0,179 m3/san = 644,4 

m3/saat H = 64,45 m uyğun nasos seçirik. Bu parametrlərə uyğun 

nasos kataloqundan 

 1.  Д 315 – 71; Q = 315 m3/saat ; H = 71,0 m. 3 ədəd 2 işlək 1 

ehtiyyat nasosunu seçirik. 

 Hezen – Williams düsturundan istifadə etməklə yuxarıdakı misalda 

göstərilən parametrlərə görə boru kəməri boyu itkilərin 

hesablanması.Hesabat düsturu; 

ί 0,54 =   / 0,355   C   D0,63 

Hesabi su sərfi Q = 179 l/san = 0,179 m3/san. 

Borunun diametri     = 630 × 10;      = 61 sm = 0,61 m. 

Borunun en kəsiyinin sahəsi   = 0,292 m. 

Polad boru uzunluğu L = 5000 m = 5,0 km. 
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  – boruda suyun sürəti olub aşağıdakı kimi təyin edilir; 

 

  = Q /   = 0,179/0,0,292 = 0,61 m/san 

C–borunun kələkötürlük əmsalı olub Hezen-Vilyamsa görə  polad 

borular üçün 110 qəbul edilir.  

Verilənləri düsturda yerinə yazsaq borunun 1 metrində yaranacaq 

itki: 

       =   / 0,355   C        = 0,61 / 0,355   110          =  = 

= 0,61 /  39,05 × 0,73 = 0,61 / 25,5 = 0,0214 

ί 0,54 = 0,0214 

1 m-ə düşən itki  ί = 0,02141/0,54 = 0,02141,85 = 0,00081 m olacaq 

Borunun uzunluğu L = 5000 m olduğu üçün yaranacaq ümumi 

sürtünmə itkisi isə 

ί = 5000   0,00081 = 4,05 m olacaqdır 

Geodezi qaldırma yüksəkliyi     = 50,0m olan nasosun tam 

basqısını hesablayaq; 

HT =      + ∑   +∑   +    = 50 +4,05 + 4,05   0,1 + 10 = 64,45 m 

 

 

7.5. Magistral su və kanalizasiya boru kəmərləri üzərində olan 

suburaxıcılar və havaburaxıcılar 

Magistral boru kəmərlərində hidravliki zərbənin və borunun 

suburaxma qabiliyyətinin azalmasının qarşısını almaq üçün boru 

kəmərində havanın yığılmasının qarşısını almaq vacib şərtlərdən 

biridir. 

Hava boru kəmərinə borunu su ilə dolduran zaman və ya istismar 

zamanı borunun profilinə uyğun ən yüksək nöqtələrində yığıla bilər. 

Buna görə də havaburaxıcılar magistral boru kəmərləri 

layihələndirilərkən üfüqi borularda 1 – 1,5 km məsafədə və profilin 
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yuxarı sınma nöqtələrindəki hava toplayıcılarda qoyulmalıdır. Hava 

toplayıcıların diametri borunun diametrinə bərabər hündürlüyü boru 

kəmərinin diametrindən asılı olar 200–500 mm qəbul edilməlidir. 

Qeyd:   Profilin sınma nöqtəsindən sonra enən hissənin mailliyi 0,005 

və bundan az olduqda havaburaxıcılar qoyulmur; profilin sınma 

nöqtəsində mailiyyət 0,005-0,01 həddində olduqda havaburaxıcıların 

hava toplayıcıda kranla (ventillə) əvəz edilməsinə yol verilir.  

Suburaxıcılar magistral boru kəmərində qəza baş verən zaman boru 

kəmərinin müəyyən hissəsini boşaltmaq üçün nəzərdə tutulur. 

Suburaxıcılar boru kəmərinin profilinin ən aşağı nöqtəsində qoyulur. 

Bundan əlavə boru kəmərində qəza zamanı təmir hissələrinin 

uzunluğu sudaşıyıcı borular iki və daha çox xəttdən ibarət olduqda və 

aralarında bağlantı olmadıqda ≤ 5 km, bağlantılar olduqda 5 km-dən 

artıq olmamaq şərti ilə, sudaşıyıcı borular bir xətdən ibarət olduqda 3 

km-dən çox olmayaraq qəbul edilməlidir. Bunun üçün sudaşıyıcı 

borular üzərində yuxarıda göstərilən məsafələrə əsasən siyirtmələr 

qoyulmalıdır. Qəza zamanı borudan suyun boşaldılması vaxtı 2 saatdan 

çox olmamalıdır. 

 

7.5.1. Suburaxıcının hesabatı 

Suburaxıcının hesabatı  üc əsas hal üçün aparılır. 

Bax şəkil 7.2 sxem a,b,c  

1. Magistral boru kəmərinin diametri D, suburaxıcının diametri d0, 

uzunluğu L0, su boşaldılacaq hissənin uzunluğu L1, yuxarı nöqtədən 

aşağı nöqtəyə qədər səviyyə fərqi H1 olarsa təmir zamanı borudakı 

suyu boşaltmaq üçün tələb olunan vaxt aşağıdakı düsturla hesablanır: 

Bax şəkil 7.2 sxem a 
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Şəkil 7.2. Suburaxıcıların hesabat sxemi. 

t1 = 2   √    
  

√  
 

burada; 

a = 
(

 

  
)

 
 (       

  
  

)      (
 

  
)

   

  
 

Borunun boşaldılması zamanı maksimum sürət: 

Vmax = √
  

 
      m/san    düsturu ilə hesablanır. 

           λ0 – suburaxıcıda sürtünmə əmsalıdır. Cədvəl 7.1-dən götürülür. 

Cədvəl 7.1. 

d0 mm λ0 d0 mm λ0 d0 mm λ0 

100 0,0403 250 0,0314 500 0,0229 

125 0,0385 300 0,0287 600 0,0212 

150 0,0367 350 0,0267 750 0,0195 

200 0,0352 400 0,0251   
      

         2. Magistral boru kəmərinin diametri D,suburaxıcının diametri d0  

və uzunluğu L0 olduqda eyni zamanda iki hissədən L1 və L3 

məsafələrindən yuxarı nöqtədən aşağı nöqtəyə qədər səviyyə fərqi H2 
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olarsa təmir zamanı Borudakı suyu boşaltmaq üçün tələb olunan vaxt 

aşağıdakı düsturla hesablanır: Bax şəkil 7.2 sxem b 

L1   L3 olduqda 

t = 2 √    
  

√  
 ; burada 

C = 
(

 

  
)

 
    (       

  
  

)         (
 

  
)

   

  
 

k= 
       

  
 

Borunun boşaldılması zamanı maksimum sürət: m/san 

Vmax = √
  

 
    Düsturu ilə hesablanır. 

3. Magistral boru kəmərinin diametri D,suburaxıcının diametri d0  

və uzunluğu L0 olduqda eyni zamanda iki hissədən L2 və L3 

məsafələrindən yuxarı nöqtədən aşağı nöqtəyə qədər səviyyə fərqi  H1 

VƏ H2 olarsa təmir zamanı Borudakı suyu boşaltmaq üçün tələb olunan 

vaxt aşağıdakı düsturla hesablanır: Bax şəkil 7.2 sxem c 

t = 2 √    
  

√  
 (√  -√   )+2√   

  

√  
 

a və C-nin qiymətləri yuxarıdakı düsturlar əsasında hesablanır            

Borunun boşaldılması zamanı maksimum sürət: m/san 

Vmax = √
  

 
    m/san düsturu ilə hesablanır 

 Misal: Aşağıdakı göstərilən sxemdə verilən məlumatlar  

əsasında suburaxıcının və havaburaxıcının hesabatına baxaq; 
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Borunun diametri D = 500 mm; L1 = 900 m; L2 = 500 m yuxarı nöqtədən 

aşağı nöqtəyə qədər səviyyələr fərqi H1 = 12 m. 

Suburaxıcının diametri do = 200 mm, uzunluğu L = 25,0 m olduqda 

magistral boru kəməri üzərindəki  suburaxıcının hesabatı:  

Cədvəl 4-dən          qəbul edib borudakı suyu boşaltmaq üçün 

tələb olunan vaxtı tapaq. 

                                                t1 = 2√  × 
  

√  
 

C = 
(

 

  
)

 
    (    

  
  

)       (
 

  
)

  

   

 

K = 
     

  
 = 

       

   
 = 1,55 

C = 
(

   

   
)

 
       (         

  

   
)            (

   

   
)

     

   

= 33 

t2 = 2√     
   

√  
 = 2980 san ≈ 0,83 saat 

Borunun boşaldılması zamanı maksimum sürət: 

Vmax = √
  

  
 = 0,6 m/san < 0,7 m/san 
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7.5.2. Havaburaxıcıların  hesabatı 

       Əgər boru xəttinin havası düzgün çıxardılarsa borunun qırılmasının 

qarşısının alınmasına təminat verilə bilər. 

Borudakı havanın üç əsas qaynağı var. Birincisi boruda olan və 

doldurma zamanı borudan çıxardılmalı olan havadır. Boru dolduqca 

havanın əsas qismi axınla üzü aşağı sıxışdırılacaq və kranlar və digər 

mexaniki qurğulardan bayıra ötürüləcək. Lakin havanın əsas qismi 

sistemdəki yüksək nöqtələrdə qalacaq. Bax şəkil 7.3. 

 
                                            Şəkil. 7.3. 

İkinci olaraq havanın sudakı normal həlli əsasında su həcminin 

təxminən 2%  hava olur. Həll olunmuş hava yüksək nöqtələrdə 

temperatur yüksəlməsi və ya təzyiq düşməsi nəticəsində sərbəstləşir. 

Son olaraq hava vakuum əmələ gələrkən nasos, klapan və bağlanma 

hissələri kimi qurğulardan daxil ola bilər. Magistral boru kəmərlərində 

havaburaxıcılar quraşdırılmadıqda istismar zamanı boru kəmərində 

hava buxarcıqları yığılaraq boru kəmərində hidravliki zərbənin 

yaranmasına səbəb olur. Bax şəkil 7.4. 
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                                           Şəkil. 7.4. 

Bu isə nasos avadanlıqlarının və magistral boru kəmərinin 

dağılmasına səbəb ola bilər. Havaburaxıcıların üç növü var.  

 Hava buraxma klapanları. 

 Hava/vakkum klapanları. 

 Birləşmiş hava klapanları. 

Hava buraxma klapanları. Hava buraxma klapanları ən çox istifadə 

edilən klapandır. Tipik ölçüləri 13 mm-76 mm-dir. Boru xətti işləyən 

zaman təzyiq altındakı havanı davamlı olaraq sərbəst buraxması üçün 

1,6 mm-dən 25 mm-ə qədər dəyişən deşiyə sahibdir. Hava buraxma 

klapanı havanı hiss edən üzgəcə boru təzyiq altında olan zaman 

üzgəcin açmağına sərait yaradan mexanizmə sahibdir. 

Bax şəkil 7.5. 

 
Şəkil. 7.5.Hava buraxma klapanı. 
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Hava vakuum klapanları.                                    

Nasos işləməyə başlayanda və boru dolma  müddətində yüksək 

miqdarda hava çıxardılması üçün hava/vakum klapanı nasosun 

mənsəb nöqtəsinə və yüksək nöqtələrə qoyulmalıdır. Klapan həmçinin 

boruda vakuum vəziyyətinin olmasının qarşısını almaq və boru 

boşaldılarkən boruya yüksək miqdarda hava girməsinə imkan verir. 

Klapandakı üzgəc hava çıxdıqdan sonra klapanı qapatmaq üçün su 

səviyyəsi ilə birlikdə yüksəlir.Bax şəkil 7.6. 

 
Şəkil. 7.6.Hava vakuum klapanı. 

Boru kəmərində qəza baş verdikdə, enerji kəsilərkən nasosun 

anidən dayanması vaxtı üzgəc aşağı düşərək havanın təkrar boruya 

girişinə imkan yaradır. Diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, normal proses 

vaxtı üzgəc xətt təzyiqi tərəfindən bağlı saxlanılır və toplanmış havanı 

almır. 

Birləşmiş hava klapanları. Birləşmiş hava klapanları, hava/vakkum və 

hava buraxma klapanlarının funksiyalarını birləşdirir və yüksək 

nöqtələr üçün əla seçimdir.Birləşmiş hava klapanı həm kiçik hava 

buraxma deşiyinə həmdə böyük hava/vakkum ölçüsünə birlikdə sahib 

olur.Kiçik klapanlar 200 mm dən az olur və üzgəc və əlaqə 
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mexanizmləri bir dizayn qurluşunun içində olur.Böyük ölçülərdə hava 

buraxma klapanının hava/vakkum klapanına bağlanmasından əmələ 

gələn cüt qruluşa malikdir.Tək qruluşların üstünlüyü daha yığcam və 

ucuz olmalarıdır  Bax şəkil 7.7.Cüt Qruluşlu birləşmiş hava 

klapanlarının üstünlüyü ondadır ki hava/vakkum klapanı işləməyə 

davam edərkən hava buraxma klapanı sistemdən kənarlaşdırılıb təmir 

edilə bilər. Bax şəkil 7.8 

              

         Şəkil.7.7. Tək qurluşlu birləşmiş  hava klapanı. 

Şəkil.7.8. Cüt  qurluşlu birləşmiş hava klapanı.  
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Havaburaxıcının diametri aşağıdakı düsturla hesablanır. 

d = D √   
  

  
 

Burada d – vantuzun diametri mm; D – borunun diametri m-lə;  

      - əmsal; 

   – boruda suyun sürətidir;    = 40 – 50 m/san qəbul edilir, havanın 

hərəkət sürətidir. 

Misal. Borunun diametrini  D = 0,5 m;  boruda suyun sürətii 

    =0,7 m/san; əmsalı      ; havanın hərəkət sürətini 

     =50 m/san qəbul edib havaburaxıcının diametrini tapaq. 

d = 0,5√    
   

  
 = 0,055 m ≈ 55 mm 

Havaburaxıcının diametrini d = 50 mm qəbul edirik.  

 

 

7.6. Magistral su və kanalizasiya boru kəmərlərində 

hidravliki zərbənin hesablanması 

Magistral boru kəmərlərində hidavlik zərbə aşağıdakı hallarda baş 

verə bilər: 

1. Boru kəmərinin sonunda siyirtmənin tez bir zamanda 

bağlanması zamanı. 

2. Elektrik enerjisinin kəsilməsi zamanı əks klapanın bağlanması 

zamanı. 

3. Nasos stansiyasında və magistral boru kəmərlərinin üzərində 

olan siyirtmələrin tez bir zamanda bağladıqda. 

4. Magistral boru kəmərində yüksək nöqtələrdə havanın yığılması 

hesabına boru kəmərinin partlaması zamanı baş verə bilər. 
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Hidravliki zərbə zamanı boru kəmərində əmələ gələn təzyiq o 

qədər çox ola bilər ki boru kəmərinin, armaturları və nasos 

avadanlıqlarının dağılmasına gətirib çıxara bilər. Praktika göstərir ki 

şəbəkə və magistral xətlərdə əmələ gələn qəzaların 80% hidravliki 

zərbədən əmələ gəlir. 20% isə başqa səbəblərdən ola bilər. 

Hidravliki zərbənin hesablanması zamanı zərbə dalğasının yayılma 

sürəti (m/san) müxtəlif borular üçün aşağıdakı kimi qəbul edilir.C- 

zərbə dalğasının yayılma sürəti Polad borular üçün 1100-1270 m/san; 

Cuqun borular üçün 1090-1270 m/san; polietilen borular üçün 800-

1000 m/san arasında götürülür. 

 Magistral boru kəmərlərində hidravlik zərbə əmələ gələn 

zaman hidravlik zərbədən əmələ gələn əlavə təzyiq  

Н.Е.Жуковск-nun formuluna görə aşağıdakı düsturla hesablanır. 

    
    

 
       

Burada, 

Həl - hidravlik zərbədən əmələ gələn əlavə təzyiq. 

C – zərbə dalğasının yayılma sürəti m/san 

  0 – boruda suyun sürəti m/san 

g – sərbəst düşmə təcilidir 9,81 m/san2 

Nasos stansiyasında elektrik enerjisinin ani anda kəsilməsi zamanı 

hidravlik zərbə baş verdikdə müəyyən zaman ərzində təzyiq 

dəyişmələri aşağıdakı şəkil 7.9-da verilmişdir. 
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Şəkil 7.9. Nasosla  su kəmərinə suyun verilməsi kəsilən zaman 
təzyiq diaqraması. 

 

Hidravliki zərbə baş vermə vaxtı aşağıdakı düstur ilə hesablanır. 

   
   

 
  

L-borunun uzunluğudur m-lə götürülür. 

 Magistral boru kəmərində hidravlik zərbədən əmələ gələn 

təzyiq 
    

 
 borudakı statik təzyiqdən kiçikdirsə, yəni 

    

 
≤Hst 

Bu zaman boru kəmərində hidravlik zərbə baş vermir. Hidravlik 

zərbə zamanı boru kəmərində yaranan ümumi təzyiq, yəni 

Hüm=Hişçi+Həl 

Boru kəmərinin sınaq təzyiqindən, yəni 

Hsın=1,25 Hişçi 

Hüm≥Hsın 

təzyiqindən böyük olarsa, o zaman boruda hidravliki zərbə 

yaranır. Əksinə olduqda isə yəni Hüm≤Hsın olarsa boruda hidravlik zərbə 

yaranmır. 
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    Misal:  I qaldırıcı nasos stansiyası ilə II qaldırıcı nasos stansiyası 

arasında aşağıdakı məlumatlara əsasən boruda yaranan hidravlik 

zərbəni hesablayaq. 

Borunun diametri        DN 300 

Borunun uzunluğu             L = 5700,0 m 

Suyun sərfi          Q = 130 l/san 

Suyun sürəti       V =  1,7 m/san 

Geodezik basqı Hst = 715 – 620 = 95 m 

Boruda yaranan itki Ф. А. Шeвeлев-in cədvəlindən istifadə 

etməklə 1 km üçün, 1000  ί = 14,8 m qəbul edirik. 

 Boru kəmərinin ümumi uzunluğunun 5,7 km olduğunu nəzərə 

alsaq, kəmərdə yaranacaq ümumi itkilər aşağıdakı kimi olar. 

Hitki = 1000 ί   L 

Hitki = 14.8   5.7 = 84,36 m 

 Boruda yaranan işçi təzyiq 

Hişçi = Hgeo + Hitki = 95 + 1,1 × 84,36 = 188 m  

olacaqdır. 

 Bu və ya digər səbəblərdən nasosun qəflətən dayanması 

halında əks klapanın bağlanma müddəti t = 4 san qəbul edilir. 

 Qəza halında hidravliki zərbənin yaranma vaxtını aşağıdakı 

düstur ilə hesablaya bilərik. 

tf =  2   L / C 

burada: 

  tf – zərbənin yaranma vaxtı (san) 

  L – boru kəmərinin hesabi uzunluğu (m) 

Boru kəmərinin hesabi uzunluğunun 5,7 km olduğunu nəzərə alaraq 

hidravliki zərbənin yaranma vaxtını hesablayaq. 

tf = (2 × L) / C = (2   5700) / 1100 = 10,36 san 
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Əgər boru kəmərinin baxılan hissəsində tf  > t şərti ödənilirsə, 

deməli kəmərin qeyd olunan hissəsində hidravliki zərbə yaranır. 

10,36 > 4 olduğundan 

Boru kəmərində hidravliki zərbədən yaranan təzyiq Н.Е.Жуковск-

nun formuluna görə aşağıdakı düstur vasitəsilə hesablanır: 

Həl = (C   0) /   ; m 

Burada; 

   0 =1.7 m/san– suyun boru kəmərində orta sürəti. 

    – sərbəstdüşmə təcili, 9.81 m/san² götürülür. 

  C =1100 Polad borular üçün zərbə dalğasının yayılma 

sürətidir (m/san). 

Beləliklə, hidravliki zərbədən boruda yaranacaq təzyiq itkisi; 

 

Həl = (C   0) / g = (1100   1,7) / 9,81 = 190.6 m. 

 

Boruda yaranan ümumi təzyiq aşağıdakı düstur ilə təyin edilir. 

Hüm = Hişçi + Həl 

Burada: 

 Hişçi =188.0 m– boruda yaranan işçi təzyiq,  m 

 Həl =190.6 m– hidravliki zərbədən yaranan əlavə  təzyiq . 

Beləliklə ümumi təzyiq 

Hüm = Hişçi + Həl = 188 + 190.6 = 378.6 m 

Boru kəmərində hidravliki zərbənin yaranmaması üçün aşağıdakı 

şərtin ödənilməsi lazımdır. 

Hüm ≤ Hsınaq.t 

Hsınaq.təzyiqi = 1,25   Hişçi = 1,25   197 = 246,25 m 

Polad boruların divarının qalınlığı sınaq təzyiqinə uyğun 

hesablandığı üçün baxılan halda 378.6 > 246,25 olduğu üçün boru 
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kəmərində hidravliki zərbə yaranır.  Bu isə boru kəmərinin dağılmasına 

səbəb ola bilər. Buna görə də hidravliki zərbənin qarşısını almaq üçün 

digər tədbirlər görmək lazımdır.Bunun üçün boru kəmərinin trassası 

üzrə profilə uyğun nöqtələrdə hidravliki zərbənin qarşısını almaq üçün 

əks klapan və qoruyucu klapanlar qoyulmalıdır. 

 

7.7. Magistral boru kəmərində hidravlik  

zərbənin qarşısını alan qurğular və onların hesabatı 

Hal hazırda magistral boru kəmərlərində hidravlik zərbənin 

qarşısını almaq üçün qoruyucu klapanlardan və zərbə söndürən 

qurğularından istifadə edilir. Qoruyucu klapanlar boruda hidravlik 

zərbə zamanı təzyiq qalxdıqda zərbənin qarşısını almaq üçün istifadə 

edilir. Zərbə söndürücü klapanlar isə boruda hidravlik zərbə zamanı  

təzyiq aşağı düşdükdə zərbənin qarşısını almaq üçündür. 

 

 

7.7. 1.Qoruyucu klapanlar. 

Magistral borularda hidravlik zərbənin qarşısını almaq üçün boru 

kəməri üzərində quraşdırılan qoruyucu klapan kəmərdə təzyiq hesabat 

təzyiqindən çox olduqda qoruyucu klapan qısa bir vaxtda açılmalı və 

müəyyən edilmiş miqdarda suyu kənara atmalıdır.  

Bax şəkil 7.10. Bunun üçün də qoruyucu klapan, təyin olunmuş 

suburaxma sərfinə malik olmalıdır. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki, bu klapanların əsas göstəriciləri suburaxma sərfi və 

klapanın açılma sürətidir. 
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Şəkil 7.10. Qoruyucu klapan. 
 1-tənzimləyici vint;2-yay;3-silifon; 4-klapan; 5-gövdə. 

 

Klapandan atılacaq tələb olunan su sərfi aşağıdakı düsturla 

hesablanır. 

              
 [     

 

 
            ]        

 Burada D0 – klapan qoyulacaq borunun diametri; 

   V0 – boruda zərbə əmələ gələn qədər sürətdir (m/san) ; 

   C – hidravlik dalğanın yaranma sürəti (m/san); 

   g=9,8 m/san2 – sərbəstdüşmə təcilidir. 

   Hhes – boruda zərbə əmələ gələnə qədər olan işçi 

təzyiqidir (m); 

Hmax – zərbə nəticəsində əmələ gələn maksimum təzyiqdir (m); 

 Tələb olunan klapanın açılan hissəsinin diametri aşağıdakı 

düsturla hesablanır. 
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              √    

 

Burada     – klapandan atılacaq tələb olunan su sərfi (m3/san); 

     – zərbədən sonra boruda yarann təzyiq; 

                – klapanın açılma dərəcəsidir (mm); 

K1 – klapanın konstruksiyasından və ölçülərindən asılı olan əmsaldır. 

1. d=150 mm yaylı klapanlarda K1=0,1185; 

2. d=250 mm yaylı klapanlarda K1=0,347. 

   – klapanın sərf əmsalıdır; 

         

   və b-nin qiymətləri aşağıdakı cədvəl 7.2-də verilib; 

Cədvəl 7.2 

          Н.Е.Жуковиски-nin formuluna görə klapandan atılan su sərfinə 

görə zərbənin azalmasını; 

   
 

 
      

   
     

    
        

tapa bilərik. 

Yaylı qoruyucu klapanlar diametri 600 mm-ə qədər boruların üzərində 

quraşdırıla bilər. 

Klapanın tipi və 
ölçüsü 

Klapanın açılma dərəcəsi 
(mm) 

   b 

Yaylı d=150 mm 2-10 0,761 0,0236 

Yaylı d=150 mm 10-20 0,600 0,0075 

Yaylı d=250 mm 2-4,5 0,560 0,06 

Yaylı d=250 mm 4,5-15 0,233 0,0124 

Yaylı d=250 mm 15-25 0,420 0 
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Misal: Boru kəmərində aşağıdakı məlumatlar əsasında yaylı qoruyucu 

klapanın diametrini təyin edək. 

1. Boru kəmərində max təzyiq Hmax=100 m 

2. İşçi təzyiq Hişçi=50 m 

3. Borunun diametri D0=500 mm 

4. Boru kəmərinin su sərfi Qb = 260 L/san 

5. Borunun materialı polad.  

6. Boruda suyun hesabı sürəti. 

     
    

   
  

      

         
            

  

 Zərbə dalğasının yayılma sürəti polad borular üçün  

c=1100 m/san qəbul edilir. Klapandan atılacaq tələb olunan su 

sərfi yuxarıda qeyd edilən düstura əsasən; 

              [     
    

    
        ]

              
 

D=250 mm klapan qəbul edib 

                        

                     

    
     

                    √   
 

     

           

 
     

        
           

 

qəbul edilmiş d=250 mm klapan böyük olduğu üçün klapanın 

diametrini 150 mm qəbul edib yenidən hesabat aparaq; 
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d=150 klapanla atılacaq su sərfi; 

                         √    =             

 

Boru kəməri üzərində iki ədəd d=150 mm klapan quraşdırsaq, 

atılacaq ümumi su sərfi; 

                           0.173 olduğundan 

d=250 mm Klapan qəbul edib sonra təzyiqin aşağı düşməsini 

hesablayaq; 

 

   
     

   
  

       

         
            

 

   
    

    
             

 

boruda maksimum təzyiq; 

 

           
    

 
       

         

    
      

         

olacaqdır. Bu borudakı maksimal buraxılabilən          m-ə yaxın 

olduğundan qəbulediləndir. 

 

7.7.2. Zərbə söndürücü klapanlar 

Zərbə söndürücü klapanlar nasosların ani anda dayanması zamanı 

təzyiqin hesabat təzyiqindən aşağı düşməsi zamanı zərbənin 

söndürülməsi üçün istifadə edilən qurğudur. Bax şəkil 7.11-ə.  

Zərbə söndürücü klapan boru kəmərində əks klapandan sonra 

quraşdırılır. Beləliklə həm boru kəmərini həm də nasos stansiyasını  



  

109 
  

hidravlik zərbədən qoruyur. Zərbəni  söndürmək üçün boru kəməri 

üzərində quraşdırılan zərbə söndürücü klapan müəyyən edilmiş 

miqdarda suyu kənara atmalıdır. Zərbə söndürücünün diametri və sayı 

Papinə görə müxtəlif diametrli borular üçün aşağıdakı cədvəldə 

verilmişdir.Bax cədvəl 7.3-ə.                                        

 

  

Şəkil 7.11: Zərbə söndürücü klapan. 

                                                                                                 

Cədvəl 7.3 

 

 

Borunun diametri 
mm 

Söndürücünün diametri 
mm 

Quraşdırılacaq 
zərbə söndürücülərinin sayı 

300 200 1 

400 200 1 

500 200 1 

600 200 1 

700 200 1 

800 200 2 

900 200 2 

1000 350 1 

1200 350 1-2  
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7.8. Kiçik dəliklərdən müəyyən təzyiq altında suyun 

axma sərfinin hesabatı 

Kiçik dəliklərdən müəyyən təzyiq altında suyun axma sərfinin hesabatı 

aşağıdakı kimi aparılır: 

Q=   gH2   

Burada, - sərf əmsalı olub, 0.60 - 0.650 qəbul edilir, - dəliyin en 

kəsik sahəsidir. 

=
4

2D
  

Burada, =3.14 , D-dəliyin diametridir. 

1) D= 8 mm=0.008m olduqda, dəliyin en kəsiyinin sahəsi   

= 


4

008.014.3 2

0.00005 m² 

g=9.81m/san –sərbəstdüşmə təcili, H=200 m suyun təzyiqidir. 

Dəlikdən axan suyun sərfi  

Q=0.650.00005 20081.92  =0.00203m3 /san=2.03 l/san olar 

2) D= 10 mm=0.010m olduqda, dəliyin en kəsiyinin sahəsi 

= 


4

01.014.3 2

0.0000785 m² 

H=200 m təzyiqində,  Dəlikdən axan suyun sərfi  

Q=0.650.0000785 20081.92  =0.0032m3 /san=3.2 l/san olar 

3) D=12 mm=0.012m olduqda, dəliyin en kəsiyinin sahəsi 

= 


4

012.014.3 2

0.000113 m² 

H=200 m təzyiqində,  Dəlikdən axan suyun sərfi  

Q=0.650.000113 20081.92  =0.0046m3 /san=4.6 l/san olar. 

4) D=15 mm=0.015m olduqda, dəliyin en kəsiyinin sahəsi   



  

111 
  

= 


4

015.014.3 2

0.000177 m² 

H=200 m təzyiqində,  Dəlikdən axan suyun sərfi  

Q=0.650.000177 20081.92  =0.0072m3 /san=7.2 l/san olar 

5) D= 18 mm=0.018m olduqda, dəliyin en kəsiyinin sahəsi  

= 


4

018.014.3 2

0.000254 m² 

H=200 m təzyiqində,  Dəlikdən axan suyun sərfi  

Q=0.650.000254 20081.92  =0.0103m3 /san=10.3 l/san olar. 

6) D= 20 mm=0.020 m olduqda, dəliyin en kəsiyinin sahəsi   

= 


4

02.014.3 2

0.000314 m². 

H=200 m təzyiqində,  Dəlikdən axan suyun sərfi  

Q=0.650.000314 20081.92  =0.0128m3 /san=12.8 l/san olar. 

Dəliyin en kəsiyinin diametrindən asılı olaraq sızma sərfi 

arasındakı asılılıq şəkil 7.12-də verilmişdir. 

 
Şəkil 7.12. Dəliyin en kəsiyinin diametri ilə sızma sərfi arasındakı 

asılılığın qrafiki. 

 

  

Dəliyin en kəsiyi ilə suyun axma sərfi arasında əlaqə 

5

8

11

14

17

20

23

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5

Q suyun axma sərfi, l/san

Dəliyin en kəsiyinin 

diametri, mm
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7.9. Su kəmərlərində yanğın zamanı tələb olunan 
təzyiqin hesablanmsı 

Yanğın zamanı su kəmərində tələb olunan təzyiq 

HT= Hysş + T+ hşl + hhid  

Düsturu ilə hesablanır.Burada 

Hysş-Yığcam su şırnağının yaranma hündürlüyüdür Hysş =Sysş Q² 

Burada Sysş Yığcam su şırnağının müqaviməti olub şırnağın 

diametrindən asılı olaraq cədvəl 7.4-dən götürülür. 

Cədvəl 7.4 

Yığcam su 

şırnağının 

diametri (mm) 

Müqavimət 

Sysş 

Yığcam su 

şırnağının 

diametri (mm) 

Müqavimət 

Sysş 

10 8,26 24 0,249 

13 2,89 25 0,211 

16 1,26 26 0,181 

19 0,634 30 0,102 

22 0,352 40 0,0323 

Q-yanğın hidrantının su sərfidir L/san; 

T-Binanın maksimum hündürlüyüdür  m;   

hşl-Yanğın şlanqında yaranan itkidir m; hşl = AP          

Burada AP -şlanq üçün müqavimət əmsalı olub cədvəl 7.5-dən 

götürülür. L yanğın şlanqının uzunluğudur  m;                                                                                                                                                                                            

Cədvəl 7.5  

Şlanq 
Yanğın şlanqının normal diametri 

45 50 66 75 

Rezinnənəmiş (AP ) 

Rezinnənmiş  (AP ) 

0,0275 0,015 0,00385 0,0015 

0,0133 0,0075 0,00177 0,00075 

 

hhid -Yanğın hidrantında yaranan itki m (yanğın hidrantının su 

sərfindən və  növündən asılı olaraq qəbul edilir) bax cədvəl 7.6-ya. 
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(Qeyd: cədvəl-7.6-da verilən məlumtlar hidrantın növündən asılı 

olaraq dəyişə bilər. 

                                                                              Cədvəl 7.6 

Sərf, l/san Hidrantda yaranan itki 

5 0,9 

10 3,6 

20 14,4 

 

Misal. Yanğın şlanqının diamerinini 66 mm, su şırnağının çıxış diametri 

d=22 mm, yanğın şlanqının uzunluğu L=125 m qəbul edib yanğın 

zamanı su kəmərində lazım olan basqını tapaq.Yanğın hidrantının su 

sərfi  Q=5 L/san-dir. 

Cədvəl 5-dən d=22 mm-ə uyğun Sysş=0.352 qəbul edib 

Hysş=0.352 52=8.8 m tapırıq 

Yanğın şlanqında yaranan itki cədvəl 6-dan  Q=5L/san-yə   =0.00385 

qəbul edib şlanqda yaranan itkini təyin edirik. 

Hşl=Ap L Q2=0.00385 125 52=12 m 

Cədvəl 7-dən hidrantda yaranan itkini hhid=0.9 m qəbul edib su 

kəmərində yanğın zamanı  tələb olunan tam basqını tapırıq  

HT=T+8.8+ 12 +0.9=T+21.6 

T-Binanın maksimum hündürlüyü götürülür. 
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FƏSİL 8. Kanalizasiya şəbəkələri 

8.1. İşlənmiş su norması və rejimi 

Yaşayış məntəqələrinin kanalizasiya sistemləri layihələndirilərkən 

yaşayış binalarından kənarlaşdırılan məişət tullantı sularının il ərzində 

orta sutkalıq xüsüsi hesabi sərfi ərazinin və yaşıllıq zonalarının 

suvarılması nəzərə alınmadan AzDTN 2.11-1; 5.1 bəndinə əsasən il 

ərzində orta sutkalıq xüsusi su sərfinə bərabər qəbul edilməlidir. 

Kanalizasiya şəbəkəsi layihələndirilərkən AzDTN 2.11-2 normalarının 

tələblərinə riayət edilməlidir. 

 İşlənmiş su norması yaşayış məntəqələrində əhalinin bir sutka 

ərzində sərf etdiyi su normalarına bərabər götürülür. İşlənmiş suların 

yaşayış məntəqəsi və sənaye müəssisəsi ərazisindən kənarlaşdırılma 

rejimi və onların qeyri-müntəzəmlik  əmsalı su təchizatında olduğu 

kimidir. Yerli şəraitdən asılı olaraq təsərrüfat-məişət tullantı sularının 

sutkalıq qeyri-müntəzəmlik əmsalı su təchizatında olduğu kimi qəbul 

edilir. Yerli şəraitdən asılı olaraq təsərrüfat-məişət tullantı sularının 

sutkalıq qeyri müntəzəmlik əmsalı Ksut=1,1-1,3 həddində dəyişir. 

Ümumi qeyri-müntəzəmlik əmsalının qiymətini isə tullantı sularının 

orta saniyəlik sərfindən asılı olaraq cədvəl  8.1 –dən təyin etmək olar.  

Cədvəl  8.1 

İşlənmiş suların 
orta sərfi, l/san 

< 
5

 

1
5

 

3
0

 

5
0

 

1
0

0
 

2
0

0
 

3
0

0
 

5
0

0
 

8
0

0
 

> 
1

2
5

0
 

Küm 3 2.5 2 1.8 1.6 1.4 1.35 1.25 1.2 1.15 

 

Sənaye və kənd təsərrüfatı tullantı sularının kənarlaşdırılması qrafiki 

texnoloji göstəricilərə əsasən qəbul   edilir.Ümumi qeyri-müntəzəmlik 

əmsalı və kənar ediləcək işlənmiş suların orta saatlıq sərfi məlum 
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olduqda maksimum saatlıq sərfi təyin etmək mümkündür. Bunun üçün 

ümumi qeyri-müntəzəmlik əmsalı orta saatlıq sərfə vurulmalıdır. 

Kənar ediləcək işlənmiş suların sərfi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 Yaşayış məntəsi üçün 

Qor.sut =            , m3/sut (2,1) 

 

qmax= 
   

     
 Küm , l/san (2,2) 

 Sənaye müəssisələri üçün 

 

Qor.sut= 
          

    
 , m3/sut (2,3) 

 

qmax= 
         

      
 Ksaat , l/san (2,4) 

Düsturlarda N - əhalinin sayı; 

nsut – sutka ərzində istehsal edilən əmtəənin miqdarı; 

nnov – növbə ərzində istehsal edilən əmtəə miqdarı; 

T – növbənin davam etmə müddəti; 

q – bir nəfər üçün işlənmiş su sərfinin norması; 

qist – vahid əmtəənin istehsalından yaranan tullantı suyunun 

miqdarı; 

Ksaat – sənaye işlənmiş sularının qeyri-müntəzəmlik əmsalı; 

Küm – təsərrüfat-məişət tullantı sularının ümumi qeyri 

müntəzəmlik əmsalıdır. 

          Çirkab sularını nəql etdirən kollektorun hər bir hissəsində hesabi 

sərfləri təyin etmək üçün  kanalizasiyalaşdırılan sahənin bir hektarına 

düşən tullantı suları sərfini axın modulundan istifadə edərək təyin 

etmək lazımdır. 
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q0 =             , l/san.ha (2,5) 

 burada, q0 - axın modulu, l/san.ha; 

 P – bir hektarda əhali sıxlığı, nəfər/ha 

 q – bir nəfər üçün işlənmiş su normasıdır, l/sut. 

 İşlənmiş suların hesabi sərfi: 

 qmax.san= q0  F   Küm, l/san (2,6) 

 burada F – kanalizasiyalaşdırılan ərazidə məhəllələrin sahəsidir, 

ha. 

             Şəbəkənin ayrı-ayrı hissələri üçün hesabi işlənmiş su sərfi 

transit, yan və sol sərflərinin cəmindən   ibarət olur. 

 Yan sərf hesabi hissəyə kəmərin yan birləşməsindən, yol sərfi 

isə hesabi hissənin keçdiyi   məhəllənin binalarından daxil olur. Yan və 

sol sərflərinin cəmi kəmərin sonrakı hissəsinin transit sərfini təşkil edir. 

Özüaxınlı və basqılı şəbəkənin hesabatı maksimum saniyəlik sərfə 

görə aparılır. Şəbəkənin   hidravlik hesablanmasında məqsəd məlum 

sərflər üçün boruların diamerlərini təyin etmək və işlənmiş sulardakı 

çirkləndirici qarışıqların onlarda çökməməsi üçün müəyyən maillik 

verməkdir. 
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8.2. Dairəvi en kəsikli kanalizasiya şəbəkələrinin hidravlik 
elementləri 

 

Kanalizasiya şəbəkəsinin hidravlik hesabatı şəraitdən asılı olaraq 

boru kəmərində mayenin bərabəraxımlı olması ilə əlaqədar iki əsas 

düsturla hesablanır: 

q=ω        

  =C√        

Şəkil 8.1-də dairəvi en kəsikli kanalizasiya kollektorlarının hidravlik 

elementləri verilmişdir. 

 
Şəkil 8.1.Dairəvi en kəsikli kanalizasiya kollektorlarının 

 hidravlik elementləri. 

q – vahid zamanda axan suyun sərfi, m3/san; 

ω – borunun maye ilə dolan hissəsinin canlı en kəsiyk sahəsi, m2 

ilə; 

   – mayenin vahid zamanda axma sürəti; m/san-ilə 

R – hidravlik radius, m-lə; 

İ– hidravlik maillik; 

c – hidravlik radiusdan və kələkötürlükdən asılı olan əmsal.  

Maninqin formuluna görə   

c 
 

 
 R1/6      
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n – kələkötürlük əmsalı olub özüaxımlı kollektorlar üçün n=0,014 

götürülür. 

 Kanalizasiya kollektorlarının hesabatı aşağıdakı kimi aparılır: 

1. Kollektorun dolma hündürlüyünün borunun diametrinə 

nisbəti: 

 

 
 

      

 
 

2. Kollektorun canlı en kəsik sahəsi: 

  
   

 
 

 

   
  

   

 
 

     

 
  

 

 
(

 

    
 

     

 
)d2      

3. Borunun islanmış perimetri: 

  = d
 

    
     

4. Hidravlik radius: 

R= 
 

 
     

ω,   ,R tapıldıqdan sonra hidravlik mailliyə uyğun borudakı suyun 

sürəti tapılır və ω-canlı en kəsik sahəsinə,   -mayenin sürətinə görə 

kollektordan keçən mayenin sərfi hesablanır.  

Bu düsturlar əsasında A.A.Лукинных , H.A. Лукинных  tərəfindən 

diameri 50-2500 mm olan dairəvi və bxh=200x200-  bxh=2500x2500  

olan düzbucaqlı kanalizasiya kollektorlarının hesabatı cədvəl şəklində 

dolmadan və maillikdən asılı olaraq «Таблицы для гидравлического 

расчета канализасионных сетей и дюкеkеров по формуле акад.Н.Н 

Павловского» kitabında verilmişdir. 

Misal 1. Kanalizasiya kollektorunun diametri d=600mm, dolma 

dərinliyi 0,7d, mailliyi i=0,004, sərfi q=305l/san, sürəti  

 =1,44 m/san. Verilən məlumatlara uyğun i=0,0042 maillikdə q və   -

ni tapmaq tələb olunur.  

A.A.Лукинных və H.A. Лукинных kitabından cədvəl 14-dən 

i=0,0045 mailliyi və 0,7d dolma dərinliyində q=323,8 l/san və  
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  =1,53 m/san qəbul edilir. i=0,0042 mailliyi üçün q və   -ni 

aşağıdakı kimi tapırıq: 

q=305+(323,8-305  
            

            
=312,5m/san 

  =1,44+(1,53-1,44  
            

            
=1,48m/san 

Misal 2. Verilən q=18,5l/san və i=0,004 mailliyə uyğun 

kanalizasiya xəttinin diametrini dolma dərinliyini və mayenin sürətini 

tapaq.  

A.A.Лукинных, H.A. Лукинных kitabından Cədvəl 7-dən verilən 

sərfi buraxabiləcək boru diametri d=250mm tapılır. Cədvəldə i=0,004 

mailliyə uyğun 17,6 l/san olduqda borunun dolma dərinliy 0.5d 

mayenin sürəti    =0.72 m/san və sərfi 20,7 l/san olduqda isə borunun 

dolma dərinliy 0.55d mayenin sürəti     =0.75m/san olur. 

20,7-17,6=3,1l/san verilən sərflərdən 18,5l/san yaxın olanı 

götürüb  

18,5-17,6=0,9 l/san fərqini tapırıq. İnterpolyasiya yolu ilə mayenin  

sürəti, sərf 18,5l/san olduqda aşağıdakı kimi tapılır: 

  =0,72+(0,75-0,72  
   

   
=0,73 m/san 

dolma dərinliyi isə: h=0,5+(0,55-0,5  
   

   
=0,515d olacaqdır. 
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8.3. Özüaxımlı kanalizasiya borularının hidravlik 
hesabatı 

 
n=0,014 olduqda  özüaxımlı kanalizasiya borularında məişət 

tullantı sularının su sərfi və sürəti aşağıdakı düsturlarla hesablanır. 

                   √   √     √  

                      √   √     √  

Burada (  , m/san) sürət xarakteristikası və     , m3/san) sərf 

xarakteristikaları boru kəmərlərinin hidravlik radiusundan və onun 

dolma dərinliyindən asılıdır. 

Əlavə 9 cədvəl 10-dan diametirdən asılı olaraq Dairəvi en kəsikli 

boruların tam dolma halı üçün, hidravlik radiusun   , sürətin  

(Kv; m/san) və sərfin (Kq ;l/san) xarakteristikalarının  qiymətləri  

kələkötürlük əmsalı n=0.013 və n=0.014 olduqda cədvəl şəkilində 

verilmişdir.Cədvəldən istifadə etməklə müvafiq diametrə və mailliyə 

malik kanalizasiya şəbəkəsindən kecən suyun sürətini və sərfini tapa 

bilərik. 

Misal: Borunun diametri 2500 mm ,                   və 

kələkötürlük əmsalı n=0,014 olduqda  özüaxımlı kanalizasiya 

borusunda məişət tullantı sularının su sərfi və sürəti tapaq. 

Əlavə 9 cədvəl 10-dan  diametri 2500 olan boru üçün 

         
 

   
             qəbul edib 

     √ =52.48 √      =52.48      =3.3 m/san. 

     √ =257611.2 √     =257611.2 0.063=16229.5 l/san. 
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8.4. Özüaxımlı düzbucaqlı kanalizasiya kollektorlarının 
hidravliki hesabatı 

 

Özüaxımlı düzbücaqlı kollektorların hidravlik hesabatını aparmaq 

üçün aşağıdakı düsturlardan istifadə edilir 

Kollektordakı su səviyyəsinin kollektorun dibdən eninə olan 

nisbəti aşağıdakı kimidir:  
 

 
 =    

1. Kollektordakı  suyun dərinliyinə görə  en kəsik sahəsini 

tapılır: 

  = b   h 

2. Kollektorun islanmış perimetri tapılır: m-lə 

   = b + 2h 

3. Hidravlik radiusu tapılır: m-lə 

    R =  
 

  
 

Kanalizasiya kollektorundan keçən suyun sərfi aşağıdakı 

düsturla hesablanır. 

q =   ×    burada    kollektordan keçən suyun sürəti olub 

aşağıdakı düsturla hesablanır. 

    = c   √   . burada İ  kollektoun profilə görə hidravlik 

mailliyidir. 

Manninqin formuluna görə  

c =  
 

 
         Qeyri şumal örtüklü kollektorlar üçün  

n = 0.017 ; Şümal örtüklu kollektorlar üçün n=0.014 qəbul 

edilir.İ-Kollektorun profilə görə mailliyidir. 
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Misal: Daxili en kəsiyi 3×3.25 m bax şəkil 8.2-də olan özüaxımlı 

düzbucaqlı kollektorun maillik İ=0.0005; dolma dərinliyi 0.7H olduqda 

hidravliki hesabatını aparaq. Düzbucaqlı kollektorda suyun 

dərinliyi.h=0.7 3.25=2.275 m 

1.Kollektordakı su səviyyəsinin kollektorun 

dibdən eninə olan nisbəti aşağıdakı kimidir: 

                                            
 

 
 =  

     

 
 = 0.758 

2.Kollektordakı  suyun dərinliyinə görə  en kəsik sahəsini tapaq: 

                                     = b   h = 3.0   2.275 = 6.825 m2 

                                                                                          

3.Kollektorun islanmış perimetrini tapaq: 

       = b + 2h = 3 + 2 × 2.275 = 7.55m 

4.Hidravlik radiusu tapaq: 

    R =  
 

  
 = 

     

    
  = 0.9m  

 

5. kollektordan keçən suyun sərfini hesablayaq: 

      q =                                                                              

                                                                                            Şəkil 8.2 

        = c   √   

Manninqin formuluna görə  

      c =  
 

 
        

      Qeyri şumal örtüklü kollektorlar üçün n = 0.017  qəbul edilir.  

      R = 0.9 olduğunu nəzərə alsaq 

      C =  
 

     
   0.91/6 = 58.8   0.90.167 = 58.8   0.98 = 57.6 

Kollektorun mailliyi    İ = 0.0005 olduqda: 

                              = 57.6   √           = 57.6   0.021 = 1.21 m/san 

Kollektordan keçən suyun sərfi: 

H
=3

.2
5

 
h 

b=3
.0 
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                             q =       = 6.825   1.21 = 8.25 m3/san 

Sutka ərzində kollektorun buraxa biləcəyi su sərfi: 

                              Q sut = 8.25   86400 = 712 800 m3/sut 

Olacaqdır. 

 

8.5. Kanalların en kəsik sahəsinin hidravlik hesabatı 

Tələb olunan su sərfini buraxabiləcək kanalın canlı en kəsik sahəsi. 

Q=          

düsturu ilə hesablanır. 

Q- kanalın buraxabiləcək su sərfi ; m3/san 

  – kanalın canlı en kəsik sahəsi m2 ; 

  – kanalda buraxılabiləcək orta normal sürətdir m/san. 

Kanalın canlı en kəsik sahəsi  

  = ( b + m   h)    h 

 dusturu ilə hesablanır. Burada b – kanalın dibdən eni;  

h – kanalda suyun dərinliyi; m-lə 

m yamaclıq əmsalıdır örtükdən asılı olaraq  qəbu edilir 

 Gil və asfaltbeton örtüklərdə m=1.5-2. 

 Beton və monolit dəmir-beton örtüklərdə m=1.25-1.5. 

 Yığma dəmir beton örtüklərdə m=1-1.5 qəbul edilir. 

   Kanalın dibdən eninin suyun dərinliyinə olan nisbəti   
 

  
 = 1.5-2 

arasında qəbul edilir,  

Kanalda suyun sürəti;   m/san 

  = c   √   dusturu ilə hesablanır. 

Burada 

R – hidravlik radiusdur; m 

R = 
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P –Kanalın islanmış perimetrdir; m 

P = b + 2h √     

Pavloviskiyə görə; 

c = 
 

 
  y 

R   1    olduqda; 

у = 1,3    √  

R  1    olduqda; 

у = 1,5    √  qəbul edilir 

Misal: Kanalın dibdən eni b=2.0 m; kanalda suyun dərinliyi 

h=1.25m ; yamaclıq əmsalı m=1.5 ; kanalın mailliyi İ=0.0084 və 

kələkötürlük əmsalı  n=0.015  olduqda, kanalın buraxabiləcəyi su 

sərfini hesablayaq .  
 

  
 = 

 

    
 = 1,6;  Bax şəkil 8.3-ə 

 
Şəkil 8.3. Kanalın eninə kəsiyi. 

Əvvəlcə kanalın canlı en kəsik sahəsini tapırıq. 

  = ( b + m   h)    h=(2 + 1,5   1.25)   1.25 = 4.84m2 

P – islanmış perimetri  tapaq. 

P = b + 2h √    = 2 + 2   1.25 √       = 2 + 2.5 √     = 

= 2 + 4.5 =6.5m 

 

Hidravlik radius təyin edək. 
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R =
 

 
 = 

    

   
 = 0.744 m  

Kanalda suyun sürətini tapaq. 

  = c   √   

Pavloviskiyə görə;  

   c = 
 

 
  y 

R  1  olduğundan; 

   у = 1,5    √      = 0,18 

   c = 
 

     
    0.7440,18 = 66,7   0.948   63.23  

     = 63,23 √              = 5.00 m/san 

   Q =        = 4.54   5.0 = 22.7 m3/san 

Beləliklə kanalın buraxa biləcəyi su sərfi Q=22.7 m3/san-dir. 
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FƏSİL 9.  Magistral su və kanalizasiya boru kəmərləri  
üzərində olan hidrotexniki qurğular 

9.1. Dükerlər 

Magistral su və kanalizasiya boru kəmərlərinin layihə xətti 

boyunca bəzi hallarda təbii və süni maneələrə təsadüf olunur. Bunlar 

yarğanlar, dərələr, çaylar, kollektorlar, drenaj şəbəkəsi, yollar və s. 

misal ola bilər. Təbii və süni maneələri qət etmək üçün tətbiq edilən 

hirdrotexniki qurğulara akveduk, düker, tunel, müxtəlif növ  borular 

aiddir. 

Düker basqılı rejimdə işləyən boru kəmərini xatırladır. Dükerlər 

borunun müxtəlif maneələrlə kəsişmə yerlərində layihələndirilir. 

Monolit və yığma dəmir-beton konstruksiyalardan ibarət olur. 

Akvedukdan fərqli olaraq dükerin boru kəməri qapalı şəkildə yer 

altında yerləşdirilir. Dükerin borusunun en kəsiyi dairəvi, düzbucaq və 

kvadrat şəkilli ola bilər. Qurğunun buraxa biləcəyi su sərfindən asılı 

olaraq düker 1 və 2 gözlü layihələndirilir. Düker əsasən giriş və çıxış 

boru kəmərindən ibarətdir. Qurğunun giriş hissəsində xüsusi tor 

qoyulur. Bu torun vasitəsilə suda üzən zibillərin dükerə daxil olmasının 

qarşısı alınır. Dükerin boru kəmərində yaradılacaq sürəti lillənməyə 

buraxıla bilən sürətdən çox olmalıdır. Orta hesabla boru kəmərindəki 

sürətin 1-4 m/san qədər olması əlverişli hesab edilir. Düker və akveduk 

hər ikisi boru kəmərlərini maneəni qət etməsi üçün tətbiq edilir. 

Müəyyən şəraitdə bu qurğulardan hansının qəbul edilməsi və 

layihələndirilməsi məsələsi xüsusi texniki iqtisadi hesablama yolu ilə 

müəyyənləşdirilir. Magisral boru kəmərlərinin caylarla, kanallarla və 

yollarla kəsişməsində dükerlərdən istifadə olunur. Bax şəkil 9.1-ə. 
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Şəkil 9.1. Dükerin sxemi. 

Səviyyə fərqi   -  =Hitki kimi tapılır 

Burada   -Dükerin başlanğıcında su səviyysi;    –isə dükerin 

sonunda suyun səviyyəsidir.H-səviyyələr fərqidir.Hitki-boruda yaranan 

sürtünmə və yerli itkilər aşağıdakı düsturla hesablanır. 

Hitki = ί   L+∑φ 
     

  
 

ί - dükerdə 1 m–ə düşən sürtünmə itkisidir; 

L-dükerin uzunluğudur; 

φ -sürtünmə əmsalıdır; 

 - boruda mayenin sürətidir; 

              -sərbəstdüşmə təcilidir; 

  
  

  
  – düsturu ilə hesablanır. 

     √   
 

 
         

 

 
(
 

 
 y+0.5 

d-dükerin diametridir. 

Dükerin girişindəki müqavimət aşağıdakı düsturla tapılır. 

  =
    

   
  

  
  

  

  
 

   µ=0.8 olduqda  
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h1=
      

     
  

  
        

  

  
          

Dükerin çıxışındakı müqavimət  

   
       

  
    

  

 
   

  

  
    

  

  
 

  =Dükerdən əvvəl borudakı suyun sürətidir. 

Dükerin dönmə bucaqlarında yaranan müqavimət aşağıdakı düsturla 

hesablanır. 

   
  

   
[             

 

 
     ]  

  

  
 

θ0- dükerin dönmə bucağıdır (dərəcə ilə) 

r- borunun radiusu 

R- dönmə bucağının radiusudur. 

h1  və, h2  -nin qiymətləri Əlavə 10; cədvəl 21.1; 21.2-də,  

h3-ün qiyməti isə Əlavə 11; cədvəl 22-də verilmişdir. 

Misal: Dükerin diametri  d=400 mm, borunun materialı çuqun, q=144 

l/san, dükerin uzunluğu L=32,9 m, dükkerdən əvvəl kollektorda suyun 

sürəti    =0,88 m/san olduqda dükerdə yaranan itgiləri hesablayaq.  

Ф. А. Шeвeлев və А.Ф.Шeвeлев.-in cədvəlindən istifadə etməklə 

q=144 l/san  olduqda, d=400 mm çuqun boruda 1 km üçün   

                     
 

     
 qəbul edilib  

hἱ=ἱ   
    

    
              tapılır. 

 Dükerin girişindəki müqavimət. 
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             olduqda (Əlavə 10; cədvəl 11.1-dən),  

 1          qəbul edilir. 

Dükerin çıxışındakı müqavimət.  

                           olduqda  

(Əlavə10; cədvəl 11.2-dən),                     götürülür. 

Dükerin 4 ədəd 100-lik dönmə bucaqlarındakı müqaviməti:  

(Əlavə11; cədvəl 12-dən),      
 

   
         

                   qəbul edib dükerdə yaranacaq sürtünmə və 

yerli  itkilərin cəmini  tapırıq. 

                                             

       : 

  -  =0.196 m olmalıdır. 

 

9.2. Akveduklar 

Akveduklar dayaqlar üzərində qoyulan novlardan və borulardan 

ola bilər. Bax şəkil 9.2. Novlar monolit beton və yığma dəmir-beton 

konstruksiyalardan layihə olunur. Akvedukların en kəsiyi düzbucaq, 

parabola, dairəvi şəkildə ola bilər. Qurğunun dayaqları əsasən svay və 

П  şəkilli layihələndirilir. Akvedukda suyun axma sürəti 1-2,5 m/san 

qədər buraxıla bilər. Magistral su və kanalizasiya boru kəmərilərinin 

kanal üzərində keçidin, yəni akvedukun dayaqları arası məsafəsinin 

hesabatı aşağıdakı düsturlardan istifadə etməklə aparılır.  
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Lop=

 

 
q

mR12w r 
 

 Burada q-aşırıma düşən yükdür. 

q= qboru +qizol +qsu 

Burada
 

qboru -borunun çəkisi;  

qsu –1m borudakı suyun çəkisi;qsu=
4

πd2

 

d-borunun iç diametridir; m
 

qizol –izolyasiyanın  çəkisi  ümumi çəkinin 10  % 

R- kq/sm2 polad borunun hesabi müqavimətidir. 

r -Borunun  daxili təzyiqindən en kəsyinə düşən gərginlik 

aşağıdakı düsturla təyin edilir. 









4

DxP
r  

P-borunun daxilindəki təzyiq; kq/sm² 

  -borunun xarici diametri;  sm-lə 

δ-borunun qalınlığı; sm-lə 

W-Borunun müqavimət momenti olub aşağıdakı düsturla 

hesablanır.  

D

dDx
W

44

32





 

 Dx -Borunun xarici diametri; sm-lə. 

 d-Borunun iç diametri; sm-lə. 

Kənar dayaqlar üçün dayaqlar arası məsafə.  

 

Lkənar=0.817x Lop  götürülür  
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  LFF  250/1;200/1max











4

44

1
64 D

dD
I



265 /102102 smkqMpaE 

Kanal üzərində keçidin uzunluğu L olarsa borunun əyilməyə və 

möhkəmliyə davamlığı  aşğıdakı düsturlarla hesablanır. 

Borunun əyilməyə davamlığı: 

 F
EI

Lq
F 

384

. 4

max    

Burada elastiklik modulu E aşağıdakı kimi qəbul edilir

  

İ- borunun İnersiya momenti olub aşağıdakı düsturla hesablanır
  

Aşağıdakı şərt ödənilərsə boru əyilməyə davam gətirir 

 

Borunun möhkəmliyə müqaviməti aşağıdakı düsturla hesablanır. 

rR
W

M
  max

.max  

Burada max - Borunun hesabi müqavimətidir; (kq/sm²) 

     Əyici momentin maksimal qiyməti;t·m 

8

2

.max

lq
M




 

rR  .max -şərti ödənilərsə boru möhkəmliyə davam gətirir. 

Misal:  630x8 su borusunun  820x10 futlyardan keçirməklə 

 L=28.0 m enində kanalın üstündən keçən zaman dayaqlararası 

məsafəni hesablayaq. Bax şəkil 9.2-yə. 
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Şəkil 9.2. Kanal üzərindən keçidin sxemi. 

1 m-ə düşən yükü hesablayaq 

q= qboru +qizol +qsu 

qboru -1 m borunun çəkisi  820x10= 1m-nin çəkisi = 199.8 kq 

                                  630x8= 1m-nin çəkisi = 122.71kq 

qsu -1m-də suyun çəkisi;qsu=     

 
kq 280t 0.28

4

0.63.14

4

πD
22




  

q=199.8+122.71+280=602.5 

qizol –izolyasiyanın  çəkisi,  ümumi çəkinin 10  % 

                          q=602.5+602.5·0.1=663kq/m=6.63 kq/sm 

Orta buraxıla bilən məsafə. 

Lop=
 

q

mR12w r 
 

R=225 Mpa=2250 kq/sm2 Poladın hesabi müqaviməti 

2/123
4

492

0.14

826

4
smkq

DxP
r 












  

r-Borunun  daxili təzyiqindən en kəsyinə düşən gərginlik 

 DX –borunun xarici diametri, sm; 

  δ-Borunun qalınlığı, sm; 

W-Borunun müqavimət əmsalı 
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 F
EI

Lq
F 

384

.
max

4

265 /102102 smkqMpaE 

4

4

44

2086221
64

sm
D

dD
I 






















82

4096000045212176
098.0

82

8082

32

14.3

32

4444

D

dD
W



=0.098  51855.8=5081sm3

  D-Borunun çöl diametri d-Borunun iç diametridir. 

Alınan qiymətləri düsturda yerinə qoysaq orta dayaqlar arası 

məsafəni tapa bilərik. 

msmLop 38.464638
63.6

4.142656188

63.6

1.1)1232250(508112





Kənar dayaqlar üçün  Lkənar=0.817x46.38=37.9 m qəbul edilir. 

Kanal üzərində keçidin uzunluğunun L=28.0 m olduğunu nəzərə alaraq 

əyilməsini və möhkəmliyə davamlığını hesablayaq. 

Borunun əyilməsini hesablayaq. 

Borunun əyilməsi aşağıdakı düsturla hesablanır. 

 

Elastiklik modulu

 

 

 

 

  smFsmF 142800200/154.2
22.160

48.407

1022.160

1046.6163.6

208622102384

280063.6
max

12

12

6

4












Borunun möhkəmliyə müqavimətini hesablayaq. 

Keçidin uzunluğu, L=28 m;  Borunun hesabi müqaviməti, R=2250 

kq/sm²; Əyici momentin maksimal qiyməti. 

mt
lq

M 





 97.64
8

28663,0

8

22

.max
 

Ø800 keçid borusunun müqavimət momenti. 
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  21271279
5081

6497000max
.max 

W

M
  kq/sm² 

21271232250  rR   kq/sm² 

max=1279 kq/sm2<2127  kq/sm2 olduğu üçün boru möhkəliyə 

davam gətirir. 

 

9.3. Sifonlu qurğunun hidravlik hesabatı 

Sifonlu su kəməri və sifon iki hovuzu bir-birilə birləşdirən nisbətən 

yüksək səviyyədə yerləşən hovuzdan nisbətən aşağı səviyyədə 

yerləşən hovuza suyu ötürmək üçün layihələndirilən hidrotexniki  

qurğudur. Sifonlu boru kəməri o vaxt işləyə bilər ki, əvvəlcədən boru 

kəməri su ilə doldurulsun. Su anbarlarındakı səviyyə fərqi sifonlu boru 

kəmərindəki bütün itkilərin cəmi qədər götürülür. 

Sifonun maksimal qaldırma yüksəkliyini təyin etmək üçün 

aşağıdakı düsturdan istifadə  edilir. 

 Bax şəkil 9.3-ə; 

         (
  

 
   )    

  

   
     

  

 
 sifon olan yerdə hündürlükdən asılı olaraq atmosfer təzyiqi 

Cədvəl-3.1 dən götürlür.(Bax FƏSİL 3.4). 

   
  

 
  havanın temperaturundan asılı olaraq Cədvəl-3.2 dən 

götürlür. (Bax FƏSİL 3.4).  

   vakkum əmsalıdır           arasında qəbul edilir; 

 -sifonun yuxarı hissəsində suyun sürətidir, m/san; 

             -sərbəstdüşmə təcilidir; 

    sifonun uzunluğu üzrə yaranan sürtünmə və yerli itkilərdir. 
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            düsturu ilə təyin edilr.  

Sifonlu su kəmərinin pyezometriya xəttindən yuxarı hissədə 

vakkum əmələ gəlir. Bu hissədə yığılan havanın həcmi:  

  
 

   
        

        suda olan havanın faiz dərəcəsi; 

     -sifonun buraxa biləçək su sərfidir, m/san 

    havanın hansı hissəsinin sifondan çıxma əmsalıdır 

       qəbul edilir. 

 
Şəkil 9.3. Sifonun hesabat sxemi. 

 

Misal: Göldən sifonla götürülən suyun sərfi      
 

   
 

            ,suyun sürəti              .Polietilen borunun 

diamteri Ø280 və sifonun uzunluğu  L=210 m= 0.21 km olarsa siffonun 

qaldırılma yüksəkliyini hesablayaq. Ф. А. Шeвeлев və А.Ф.Шeвeлев-in 

cədvəlindən verilən diametrə və sərfə uyğun 1000i=3.96m qəbul edib 

umumi uzununa və yerli itkiləri tapaq. 

Boruda yaranan itki  
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 sifon olan yerdə hündürlükdən asılı olaraq atmosfer təzyiqi  

hündürlük 600 m olduqda Cədvəl-3.1 dən götürlür  
  

 
       

   
  

 
  havanın temperaturundan asılı olaraq Cədvəl-3.2 dən 

götürlür        olduqda    
  

 
        qəbul edilir. Beləliklə, 

sifonun qaldırma yülksəkliyi : 

                  
     

      
       

                       

Etibarlı olması üçün sifonun geodezi qaldırma yüksəkliyini 5m qəbul 

edirik. Sifondan çıxan havanın həcmi aşağıdakı düsturla hesablanır 

  
 

   
        

        suda olan havanın faiz dərəcəsi; 

          
  

   
-sifonun buraxa biləçək su sərfidir 

    havanın hansı hissəsinin sifondan çıxma əmsalıdır       

qəbul edilir. 

  
    

   
                

  

   
    

  

    
      

  

   
 

Bu havanı cıxarmaq  üçün kataloqdan müvafiq vakkum nasosunu 

seçirik. 
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FƏSİL 10. Polad boruların texniki hesabatları 
10.1. Polad borunun divar qalınlığının hesabatı 

Borunun δ divar qalınlığı aşağıdakı düsturla hesablanır 

  
    

           
 

Burada; P – borunun hesabı təzyiqi, kqs/sm²;   

  - tikiş qüvvətinin əmsalı; Düz tikişli polad borular üçün         

Spiralvari polad borular üçün       qəbul edilir 

   - borunun xarici diametri, mm 

    - polad boruların buraxılabilən möhkəmlik əmsalıdır kq/sm²; 

(Poladın markasına uyğun ğötürülür). 

Borunun divar qalınlığı hesabat əsasında alınmış divar 

qalınlığından 0.5 mm-dən az olmamaq şərtilə 15-20   artıq 

götürülməlidir. 

Misal. P=24 kqs/sm²; =   ;    =1420 mm;     =11.7 kqs/sm²   

olduqda borunun divar qalınlığını tapaq. 

 

  
    

           
 

       

               
 

     

      
  

                 qəbul edilir. 
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10.2. Polad borunun istidən genişlənməsinin hesabatı 

Polad borularının genişlənməsi aşağıdakı düsturla hesablanır 
 

ΔL=A  (t-tx)  L  m 
 

ΔL (m) Polad borularının temperaturdan asılı olaraq  genişlənməsi  

A=0.000012m/m. Polad borunun genişlənmə əmsalı 

 L-borunun uzunluğu –m; 

t-borunun içindəki suyun tempuraturu – c0; 

tx –xarici havanın tempuraturu -0c; 

Misal: Borunun uzunluğu L=1000 m,  

     Borunun içindəki suyun tempuraturu t=200 c,  

     Xarici havanın temperaturu  tx=-40 c olduqda polad borunun 

istidən genişlənməsini hesablayaq; 

ΔL=A (t-tx)  L=0.000012  (20+4)  1000=0.288 m 
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ƏLAVƏ 1 

Д Tipli Horizontal Mərkəzdənqaçma  Nasosları 

Д - tipli nasoslar iki tərəfli girişi olan horizontal yarım spiralvarı 

girişli birpilləli mərkəzdənqaçma nasosudur. Bu nasoslarda valın 

yastıqları nasosun gövdəsinin xaricində yerləşdirilib. 

Bu nasoslar kimyəvi aktivliyə görə su və özlülüyü suya yaxın və 36 

sSt çox olmayan və tərkibində ≤ 0,06%-ə, ölçüləri ≤ 0,2 mm və bərkliyi 

≤ 650 kqQ/mm2 olan bərk hissəcikləri, temperaturu ≤ 358 K (85°S) 

mayeləri vurmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Nasoslar şəhər, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin nasos 

stansiyalarında su təchizatı və suvarma sistemlərində istifadə edilir. 

Bu nasoslar partlayış və yanğın təhlükəsi olan mayeləri vurmaq 

üçün istifadə edilə bilməz. 

Nasosun markasını seçmək üçün tələb olunan sərf Q və basqı H 

əsasən ümumiləşdirilmiş Q – H qrafikindən istifadə olunur, sonra 

qrafiki xarakteristikadan  nasosun markası düzgün seçildiyi yoxlanır. Bu 

zaman tələb olunan iş rejiminə (məhsuldarlıq, basqı) uyqun olan nöqtə 

nasosun xarakteristikasının işçi hissəsinin çərçivəsində və ya azacıq 

yuxarıda olmalıdır. Qrafiki xarakteristikadan nasosun işçi çarxının 

diametri təyin edilir. 

Nasosun intiqalı elastik mufta ilə birləşdirilmiş elektrik 

mühərrikdən ibarətdir. 

Д tipli nasosların texniki xarakteristikası Cədvəl 1-də verilmişdir. 
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Cədvəl 1. Д tipli nasosların texniki xarakteristikası. 

Tipi 

 
Sərf 

m3/saat 
maks. 

nomin. 
min. 

B
as

q
ı, 

m
 

D
ö

vr
lə

r 
sa

yı
, 

d
ö

vr
/d

ə
q

 

M
ü

h
ə

rr
ik

in
 

gü
cü

, k
V

t 

B
u

ra
xı

la
b

ilə
n

 

ka
vi

ta
si

ya
 e

h
ti

ya
tı

, 

m
, ç

o
x 

o
lm

am
al

ı 

Fİ
Ə

, %
, 

az
 o

lm
am

al
ı 

1 2 3 4 5 6 7 

Д200-36 
240 
200 
160 

33 
36 
38 

1450 37 4,3 74 

Д200-36 а 
230 
190 
150 

26 
29 
32 

1450 30 4,8 69 

Д200-36 б 
210 
180 
130 

23 
25 
27 

1450 22 5 67 

1Д200-90 
240 
200 
140 

83 
90 
97 

2900 90 5,5 75 

1Д200-90Э 
220 
180 
130 

68 
74 
80 

2900 75 5,5 75 

1Д200-90 б 
200 
160 
115 

56 
62 
68 

2900 55 5,5 75 

1Д250-125 
305 
250 
180 

120 
125 
133 

2900 160 6 73 

1Д250-125а 
300 
240 
170 

94 
101 
108 

2900 132 6 73 

1Д315-50 
380 
315 
200 

43 
50 
60 

2900 75 6,5 79 
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1 2 3 4 5 6 7 

1Д315-50а 
360 
300 
210 

35 
42 
48 

2900 55 6,5 79 

1Д315-50 б 
325 
280 
210 

30 
36 
40 

2900 45 6,5 79 

1Д315-71 
370 
315 
215 

65 
71 
79 

2900 110 6,5 80 

1Д315-71а 
355 
300 
210 

57 
63 
69 

2900 90 6,5 80 

1Д500-63 
560 
500 
340 

58 
63 
69 

1450 160 4,5 77 

1Д500-63а 
550 
310 
400 

47 
53 
58 

1450 132 4,8 74 

1Д500-63 б 
510 
400 
280 

38 
44 
47 

1450 110 5 69 

1Д630-90 
760 
630 
440 

85 
90 
95 

1450 250 5,5 77 

1Д630-90а 
710 
550 
360 

68 
74 
78 

1450 200 5,8 74 

1Д630-90 б 
660 
500 
290 

57 
60 
64 

1450 160 5,9 69 

1Д630-125 
740 
630 
420 

117 
125 
129 

1450 400 5,5 71 

1Д630-125а 
680 
550 
350 

95 
101 
109 

1450 315 5,6 68 
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1 2 3 4 5 6 7 

1Д630-125 б 
650 
500 
300 

78 
82 
88 

1450 250 5,7 63 

1Д800-56 
940 
800 
540 

53 
56 
62 

1450 200 5 83 

1Д800-56а 
870 
740 
520 

43 
48 
52 

1450 132 5,1 80 

1Д800-56 б 
800 
700 
490 

35 
40 
43 

1450 110 5,2 75 

1Д1 250-63 
1500 
1250 
880 

56 
63 
68 

1450 315 6 86 

1Д1250-63а 
1360 
1100 
760 

45 
52,5 
56 

1450 250 6,1 83 

1Д1250-63 б 
1280 
1050 
720 

37 
44 
47 

1450 200 6,2 78 

1Д1250-125 
1515 
1250 
890 

110 
125 
134 

1450 630 5,5 78 

1Д1250-125Э 
1380 
1150 
800 

92 
102 
114 

1450 500 5,6 75 

1Д1250-125 б 
1250 
1030 
710 

80 
84 
96 

1450 400 5,7 70 

1Д1600-90 
1980 
1600 
1150 

82 
90 
99 

1450 630 7 85 

1Д1600-90а 
1800 
1450 
1050 

68 
75 
83 

1450 400 7,1 82 
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1 2 3 4 5 6 7 

1Д1600-90 б 
1625 
1300 
950 

55 
65 
68 

1450 315 7,2 77 

АД2000-21-2 2000 21 960 160 5 90 

АД2000- 100-2 2000 100 960 800 6 82 

АД2500-62-2 2500 62 960 630 6 88 

АД3200-33-2 3200 33 960 400 6,5 86 

АД3200-75-2 3200 75 960 1000 6,5 88 

АД4000-95-2 4000 95 960 1600 7 86 

АД6300-27-3 6300 27 730 630 7,5 90 
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ƏLAVƏ 2 

К Tipli konsollu mərkəzdənqaçma nasosları 

К tipli nasoslar – birpilləli, konsol tipli, işçi çarxın oxu üfüqi 

(horizontal) istiqamdə maye axınının daxil olmaqla  mərkəzdənqaçma 

nasoslardır Bu nasoslar stasionar şəraitində рН = 6…9, 273... 358 К 

temperaturda, tərkibində bərk mexaniki qarışıqların ölçüsü ≤ 0,2 mm 

və həcmi konsentrasiyası 1,5%-ə qədər olan təmiz su (dəniz suyundan 

savayı) və ona bənzər mayeləri nəql etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu nasoslar kommunal təsərrüfatda, suvarma, irriqasiya, bataqlıqların 

qurudulması sahələrində geniş istifadə edilir. Bu nasoslar partlayış və 

yanğın təhlükəsi olan mayeləri vurmaq üçün istifadə edilə bilməz və 

yaşayış mənzillərində yerləşdirmək olmaz. 

K tipli nasosların xarakteristikalarının ümumiləşdirilmiş Q – H 

qrafikində bütöv xətlə kütləvi, qırıq xətlə isə sifarişlə istehsal edilən 

nasoslar göstərilmişdir. 

K tipli nasosun markasını seçdikdə əvvəlcə ümumiləşdirilmiş Q – H 

qrafikindən tələb olunan məhsuldarlıq və basqıya əsasən nasosun 

markası seçilir. Bu zaman tələb olunan iş rejiminə (məhsuldarlıq, 

basqı) uyqun olan nöqtə nasosun xarakteristikasının işçi hissəsinin 

çərçivəsində və ya azacıq yuxarıda olmalıdır. Qrafiki xarakteristikaya 

əsasən işçi çarxın diametri seçilir. 

Nasosların axar hissələri – çuqun СЧ 20, qoruyucu oymaq polad 45 

hazırlanır. 

K tipli nasosların texniki xarakteristikası cədvəl 2-də verilmişdir.  
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Cədvəl 2. K tipli nasosların texniki xarakteristikası. 

Markası 

Sərf 
m3/saat, 

(maks, nomin, 
min) 

Basqı, m Dövrlər sayı, 
dövr/dəq 

Mühərrikin 
gücü, 
kVt 

Buraxılabilən 
kavitasiya 

ehtiyatı, m, çox 
olmamalı 

FİƏ %, 
çox 

olmamalı 

К 8/18 
12 
8 
6 

14 
18 
19 

2900 1,5 3,8 53 

К 20/30 
28 
20 
13 

24 
30 
33 

2900 4 3,8 64 

К 45/30 
58 
45 
28 

25 
30 
35 

2900 7,5 4,3 70 

К 45/З0а 
54 
35 
28 

19 
22,5 
35 

2900 5,5 4,3 70 

К 90/20 
110 
90 
56 

26 
20 
26 

2900 75 5,2 78 

К 80-50-200 
68 
50 
36 

44 
50 
54 

2900 15 3 5 65 

К 80-65-160 
36 
50 
63 

34 
32 
27 

2900 
 

7,5 
4 

 
70 

К 100-80-160 
132 
100 
65 

28 
32 
36 

2900 
 

15 
4,5 

 
77 

К 100-65-200 
140 
100 
60 

42 
50 
56 

2900 
 

30 
4 5 

 
72 

К 100-65-250 
145 
100 
74 

67 
80 
82 

2900 
 

45 
4,5 

 
67 

К 160/30 
210 
160 
110 

24 
30 
34 

1450 
 

30 
4,2 

 
75 

К 150-125-315 
250 
200 
130 

27 
32 
35 

1450 
 

30 
4 76 

К 290/30 
360 
290 
200 

26 
30 
34 

1450 45 4,2 82 

К 200-150-315 
370 
315 
230 

28 
32 
34 

1450 45 4 81 
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ƏLAVƏ 3 
KM tipli monobloklu elektrik mərkəzdənqaçma nasosları 

KM tipli elektrik nasosları unifikasiya olunmuş horizontal birpilləli 

monobloklu mərkəzdənqaçma nasoslarıdır. Bu nasoslar su, (dəniz 

suyundan başqa) pH=7 göstəricisi olan sıxlığı kimyəvi aktivliyi ilə və 

özlülüyü suya yaxın olan, tərkibində ölçüsü ≤ 0,2 mm olan bərk qarışığı 

olan, həcmi konsentrasiyası 0,1 % çox olmayan mayeləri nəql etmək 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vurulan mayenin temperaturu 273...358 K 

( 0...85°S)arasında olmalıdır. 

Nasosun markasını seçmək üçün tələb olunan verim Q və basqı H 

əsasən ümumiləşdirilmiş Q–H qrafikindən istifadə olunur. Sonra qrafiki 

xarakteristikadan nasosun markası düzgün seçildiyi yoxlanır. Bu zaman 

tələb olunan iş rejiminə (məhsuldarlıq, basqı) uyqun olan nöqtə 

nasosun xarakteristikasının işçi hissəsinin çərçivəsində və ya azacıq 

yuxarıda olmalıdır. Qrafiki xarakteristikadan işçi çarxın diametri təyin 

edilir. 

Elektrik nasosunun konstruksiyasında valda iki variant qarşılıqlı 

əvəz oluna bilən kipkəclər nəzərdə tutulmuşdur: “salnik” tipli kipkəc C 

və yan tipli – 132-tipli kipkəc. 

Vurulan mayenin girişi nasosun horizontal oxu istiqamətində, 

çıxışı isə oxdan keçən şaquli istiqamətdə yuxarı olur. 

Elektrik nasosları KM 100-65-200 və KM 150-125-315 özül plitəsi 

üzərində quraşdırılıb, KM 80-50-200 nasos qurğusunda isə özül plitəsi 

yoxdur. 

Nasosun maye axını ilə təmasda olan hissələrin hazırlanmasında 

boz çuqun СЧ20, mühafizə oymağı üçün polad 45 materiallardan 

istifadə edilmişdir. KM tipli nasosların texniki xarakteristikası 

 Cədvəl 3-də verilmişdir. 
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Cədvəl 3. KM tipli nasosların texniki xarakteristikası.                 

Tipi 

 
Sərf m

3
/saat 

maks, nomin, 
min. B

as
q

ı, 
m

 

Dövrlər 
sayı, 

dövr/dəq 

Mühərrikin 
gücü, kVt 

Buraxılabilən 
kavitasiya 

ehtiyatı, m, çox 
olmamalı 

FİƏ% 

КМ 50-32-125 
17 

12,5 
8,6 

17 
20 
22 

2900 2,2 3,5 55 

КМ 65-50-160 
34 
25 
15 

28 
32 
34 

2900 5,5 3,8 64 

КМ 80-65-160 
68 
50 
32 

26 
32 
34 

2900 7,5 3,6 70 

КМ 80-50-200 
68 
50 
36 

44 
50 
54 

2900 15 3,5 65 

КМ 100-80-160 
132 
100 
65 

28 
32 
36 

2900 15 4,5 77 

КМ 100-65-200 
140 
100 
60 

42 
50 
56 

2900 30 4,5 72 

КМ 150-125-250 
245 
200 
120 

18 
20 
21 

1450 18,5 4,2 76 
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ƏLAVƏ 4 
ЦНС (Г; К) tipli çoxpilləli mərkəzdənqaçma nasosları 

ЦНC tipli nasos aqreqatları - bir tərəfli maye girişi olan işçi çarxı 

spiral görünüşlü horizontal çoxpilləli mərkəzdənqaçma nasoslarıdır . 

Bu nasoslar su və özlülüyünə görə suya yaxın olan mayeləri, 

temperaturu 100°S, tərkibindəki bərk qarışıq hissələrinin ölçüsü 0,2 

mm, konsentrasiyası 0,05% olan kimyəvi aktiv maddələri vurmaq 

üçündür. 

ЦНС (Г; К) tipli çoxpilləli mərkəzdənqaçma yüksəkbasqılı nasoslar 

tətbiq sahələrinə və konstruksiyaya görə aşağıdakı qruplara bölünür : 

ЦНС – 274... 318 К (+1...+45°S) temperatur intervalında tərkibində 

mexaniki hissəciklərin 0,2% (kütləvi) çox olmayan neytral soyuq su 

nəql etmək üçün istifadə olunur; 

 ЦНСГ ––318...378 К (+45...+105°S) neytral isti su nəql etmək üçün 

istifadə olunur; 

ЦНСК – 274... 313 К (+1...+40°S) temperatur intervalında turşu 

birləşmələri olan (pH < 6,5) suları vurmaq üçün istifadə olunur. 

Nasosların texniki göstəriciləri cədvəl 4-də verilmişdir. 
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Cədvəl 4. «ЦНС (Г; К)» tipli nasosların texniki xarakteristikası. 
 

Tip ölçüləri Sərf, m3/saat 
maks, nomin, min. 

Basqı, m 
Dövrlər sayı, 

dövr/dəq 
Mühərrikin 
gücü, kVt 

FİƏ, %-dən 
az olmayaraq 

1 2 3 4 5 6 

ЦНС 13-70 13 70 2950 11 40 

ЦНС 13-105 13 105 2950 11 40 

ЦНС 13-140 13 140 2950 15 40 

ЦНС 13-175 13 175 2950 18,5 40 

ЦНС 13-210 13 210 2950 18,5 49 

ЦНС 13-245 13 245 2950 22 49 

ЦНС 13-280 13 280 2950 30 49 

ЦНС 13-315 13 315 2950 30 49 

ЦНС 13-350 13 350 2950 30 49 

ЦНС 38-44 
48 
38 
28 

5 
44 
54 

2950 11 67 

ЦНС 38-66 
48 
38 
28 

28 
66 
79 

2950 15 67 

ЦНС 38-88 
48 
38 
28 

51 
88 

103 
2950 18,5 67 

ЦНС 38-110 
48 
38 
28 

74 
110 
126 

2950 22 67 

ЦНС 38-132 
48 
38 
28 

98 
132 
158 

2950 30 69 

ЦНС 38-154 
48 
38 
28 

120 
154 
184 

2950 30 69 

ЦНС 38-176 
48 
38 
28 

144 
176 
210 

2950 30 69 

ЦНС 38-220 
48 
38 
28 

190 
220 
256 

2950 45 69 

ЦНС 60-66 
80 
60 
48 

25 
66 
75 

2950 22 69 
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1 2 3 4 5 6 

ЦНС 60-99 
80 
60 
48 

53 
99 

112 
2950 30 69 

ЦНС 60-132 
80 
60 
48 

81 
132 
149 

2950 45 69 

ЦНС 60-165 
80 
60 
48 

109 
165 
186 

2950 55 69 

ЦНС 60-198 
80 
60 
48 

137 
198 
223 

2950 55 71 

ЦНС 60-231 
80 
60 
48 

165 
231 
260 

2950 75 71 

ЦНС 60-264 
80 
60 
48 

193 
264 
297 

2950 75 71 

ЦНС 60-297 
80 
60 
48 

221 
297 
334 

2950 75 71 

ЦНС 60-330 
80 
60 
48 

250 
330 
371 

2950 110 71 

ЦНС 105-98 
130 
105 
80 

46 
98 

110 
2950 55 65 

ЦНС 105-147 
130 
105 
80 

92 
147 
164 

2950 75 65 

ЦНС 105-196 
130 
105 
80 

138 
196 
218 

2950 110 65 

ЦНС 105-245 
130 
105 
80 

184 
245 
271 

2950 132 65 

ЦНС 105-294 
130 
105 
80 

230 
294 
325 

2950 160 65 

ЦНС 105-343 
130 
105 
80 

276 
343 
379 

2950 160 65 

ЦНС 105-392 
130 
105 
80 

322 
392 
432 

2950 200 65 

ЦНС 105-441 
130 
105 
80 

368 
441 
486 

2950 250 65 

ЦНС 105-490 
130 
105 
80 

414 
490 
540 

2950 250 65 
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1 2 3 4 5 6 

ЦНС 180-85 
220 
180 
130 

80 
85 
95 

1475 75 70 

ЦНС 180-128 
220 
180 
130 

119 
128 
141 

1475 110 70 

ЦНС 180-170 
220 
180 
130 

159 
170 
186 

1475 132 70 

ЦНС 180-212 
220 
180 
130 

198 
212 
232 

1475 160 70 

ЦНС 180-255 
220 
180 
130 

237 
255 
278 

1475 200 70 

ЦНС 180-297 
220 
180 
130 

276 
297 
323 

1475 250 70 

ЦНС 180-340 
220 
180 
130 

316 
340 
369 

1475 250 70 

ЦНС 180-383 
220 
180 
130 

356 
383 
414 

1475 315 70 

ЦНС 180-425 
220 
180 
130 

395 
425 
460 

1475 315 70 

ЦНС 300- 120 
360 
300 
220 

100 
120 
130 

1475 160 70 

ЦНС 300- 180 
360 
300 
220 

157 
180 
191 

1475 250 70 

ЦНС 300-240 
360 
300 
220 

215 
240 
252 

1475 320 70 

ЦНС 300-300 
360 
300 
220 

272 
300 
313 

 
1475 

 
400 

 
70 

ЦНС 300-360 
360 
300 
220 

330 
360 
375 

1475 500 70 

ЦНС 300-420 
360 
300 
220 

387 
420 
436 

1475 500 70 

ЦНС 300-480 
360 
300 
220 

445 
480 
497 

1475 630 70 

ЦНС 300-540 
360 
300 
220 

502 
540 
559 

1475 800 70 
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1 2 3 4 5 6 

ЦНС 300-600 
360 
300 
220 

560 
600 
620 

1475 800 70 

ЦНС 300-480 
360 
300 
220 

445 
480 
497 

1475 630 70 

ЦНС 300-540 
360 
300 
220 

502 
540 
559 

1475 800 70 

ЦНС 300-600 
360 
300 
220 

560 
600 
620 

1475 800 70 

 
ƏLAVƏ 5 

CM tipli konsollu mərkəzdənqaçma nasoslar 

СM tipli nasoslar – birpilləli, konsol tipli, işçi çarxın oxu üfüqi 

(horizontal) istiqamdə maye axınının daxil olmaqla  mərkəzdən- 

qaçma nasoslardır Bu nasoslar stasionar şəraitində рН = 6…9,  90⁰ C 

temperaturda, tərkibində bərk mexaniki qarışıqların ölçüsü ≤ 5 mm 

və həcmi konsentrasiyası 1  %-ə qədər bərkliyi 1100 kq/m² olan 

məişət-çirkab  və ona bənzər mayeləri nəql etmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu nasoslar kommunal təsərrüfatda, kanalizasiya  

sahələrində geniş istifadə edilir. Bu nasoslar partlayış və yanğın 

təhlükəsi olan mayeləri vurmaq üçün istifadə edilə bilməz və yaşayış 

mənzillərində yerləşdirmək olmaz. 

CМ tipli nasosların xarakteristikalarının ümumiləşdirilmiş Q – H 

qrafikində bütöv xətlə kütləvi, qırıq xətlə isə sifarişlə istehsal edilən 

nasoslar göstərilmişdir. 

CM tipli nasosun markasını seçdikdə əvvəlcə ümumiləşdirilmiş Q 

– H qrafikindən tələb olunan məhsuldarlıq və basqıya əsasən nasosun 

markası seçilir. Bu zaman tələb olunan iş rejiminə (məhsuldarlıq, 

basqı) uyqun olan nöqtə nasosun xarakteristikasının işçi hissəsinin 

çərçivəsində və ya azacıq yuxarıda olmalıdır. Qrafiki xarakteristikaya 

əsasən işçi çarxın diametri seçilir. 
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Nasosların axar hissələri – çuqun СЧ 20, qoruyucu oymaq polad 

45 hazırlanır. 

CM tipli nasosların texniki xarakteristikası Cədvəl 5-də 

verilmişdir. 

 
Cədvəl 5. «CM» tipli nasosların texniki xarakteristikası. 

Tipi Sərf
, 

m
3
/

saat 

Basqı, 
m 

Mühərrikin tipi Dövrlər sayı 
dövr/dəq 

Mühərrikin gücü, 
кVт 

Çəkisi, kq 

1 2 3 4 5 6 7 

СМ 80 -50- 200 /4 25 13 АИР100L4 1 450 4 150 

СМ 80- 50- 200 а /4 22 11 АИР100S4 1450 3 145 

СМ 80-50-200 б /4 20 9 АИР90L4 1450 2,2 140 

СМ 80- 50- 200 /2 50 50 АИР160М2 2900 18,5 250 

СМ80- 50- 200 а /2 45 43 5А160S2 2900 15 235 

СМ 80-50-200 б /2 40 35 АИР132М2 2900 11 200 

СМ100- 65-200 / 2 100 50 5А200М2 2900 37 420 

СМ 100- 65 -200 / а2 86 42 АИР180М2 2900 30 335 

СМ 100- 65- 200б/2 75 32 АИР180S2 2900 22 315 

СМ 100- 65- 200 /4 62,5 12 АИР112М4 1450 5,5 200 

СМ100- 65 -200а/4 55 9 АИР100L4 1450 4 185 

СМ 100 -65 -200 б/4 50 8 АИР100S4 1450 3 180 

СМ 100- 65- 250 /4 50 20 АИР132S4 1450 7,5 235 

СМ 100 -65- 250 а/4 47 17 АИР112М4 1450 5,5 215 

СМ 100- 65- 250 б/4 44 14 АИР112М4 1450 5,5 215 

СМ 125- 80 -315 /4 80 32 АИР180S4 1450 22 405 

СМ 125- 80- 315 а/4 73 26 АИР160М4 1450 15 395 

СМ 125-80-315 б /4 65 20 АИР132М4 1450 11 370 

СМ 150- 125- 315 /4 200 32 5А200L4 1450 45 715 

СМ150- 125- 315а/4 175 27 5AM200M4 1450 37 675 

1 2 3 4 5 6 7 
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СМ 150- 125- 315 б/4 145 21 АИР180М4 1450 30 600 

СМ 150- 125- 315 /6 136 14 АИР160М6 1000 15 505 

СМ 150-125-315а/6 120 10,5 АИР160S6 1000 11 490 

СМ 200 -150 -315 /4 400 32 5АМ250S4 1450 75 1020 

СМ 200-150-315 а/4 360 26 5АМ225M4 1450 55 950 

СМ 200 150 315б/4 360 20 5АМ225M4 1450 55 950 

СМ 200-150-400 /4 400 50 5АМ280М4 1450 132 2140 

СМ 200-150-400 а/4 380 45 5АМ280S4 1450 110 1805 

СМ 200-150-400б/4 360 32 5АМ250S4 1450 75 1605 

СМ 200-150-500 /4 400 80 АИР315М4 1450 200 2240 

СМ 200-150-500а/4 380 64 АИР315S4 1450 160 2015 

СМ 200-150-500 б/4 360 50 5AM280M4 1450 110 1925 

СМ 200 -150 -540/4 450 95 АИР355S4 1450 250 2600 

СМ 250- 200- 400/4 800 50 АИР355S4 1450 250 2350 

СМ 250-200-400а/4 760 43 АИР315М4 1450 200 2200 

СМ 250-200-400б/4 720 35 АИР315S4 1450 160 1985 

СМ 250-200-400 /6 530 22,5 5AM280S6 960 75 2065 

СМ 250-200-400  а/6 510 18 5AM250M6 960 55 1815 

СМ 250-200-400 б/6 480 16 5AM250S6 960 45 1770 
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ƏLAVƏ 6 
Cədvəl 6.  ЭЦВ  tipli Subartezian nasoslarının texniki xarakteristikaları 

Nasosun 
 markası 

Nasosların nominal  
parametrləri 

Qabarit 
ölçüləri 

Ç
ə
k
is

i 

Q
u

y
u

n
u

n
 

d
ia

m
e
tr

i 

s
ə
rf

 

m
3
/s

a
a
t 

T
ə

z
y
iq

 
H

, 
m

 

C
ə
rə

y
a
n

 
I,

 A
 

M
ü

h
ə

r-
ri

k
in

 

g
ü

c
ü

, 

k
v
t 

D L kq mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЭЦВ 5-4-75  
 
 
4 

75 6,5
+0,4

 2,2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 

1200 42  
 
 
 
 
 
 
 
 
125 

ЭЦВ 5-4-100 100 9
+0,5

 3 1400 48 

ЭЦВ 5-4-125 125 11
+0,6

 3 1540 52 

ЭЦВ 5-4-160 160 12
+0,6

 4 1930 66 

ЭЦВ 5-6,5-50  
 
 
 
 
6,5 

50 6
+0,3

 2,2 1100 40 

ЭЦВ 5-6,5-65 65 6
+0,8

 2,2 1220 42 

ЭЦВ 5-6,5-80 80 10
+0,5

 3 1380 49 

ЭЦВ 5-6,5-100 100 11
+0,5

 3 1560 52 

ЭЦВ 5-6,5-120 120 12
+0,6

 4 1860 67 

ЭЦВ 5-6,5-140 140 12
+0,6

 4 2010 67 

ЭЦВ 6-4-70  
 
 
 
4 

70 4,6
+0,2

 2,2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 

1030 55  
 
 
 
 
 
 
 
 
150 

ЭЦВ 6-4-100 100 6
+0,5

 3 1180 61 

ЭЦВ 6-4-130 130 8
+0,4

 4 1300 64 

ЭЦВ 6-4-160 160 9
+0,5

 4 1360 68 

ЭЦВ 6-4-190 190 10
+0,5

 4 1450 69 

ЭЦВ 6-6,5-60  
 
 
 
 
6,5 

60 5,5
+0,3

 2,2 1045 56 

ЭЦВ 6-6,5-85 85 8
+0,4

 3 1240 66 

ЭЦВ 6-6,5-105 105 9
+0,5

 4 1230 62 

ЭЦВ 6-6,5-125 125 10
+0,5

 4 1370 68 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЭЦВ 6-6,5-140 

6,5 

140 11
+0,6

 5,5 

144 

1410 72 

150 

ЭЦВ 6-6,5-160 160 12,5
+0,6

 6,3 1465 74 

ЭЦВ 6-6,5-185 185 14
+0,7

 7,5 1650 83 

ЭЦВ 6-6,5-225 225 18
+1,0

 7,5 1780 87 

ЭЦВ 6-10-50  
 
 
 
 
 
 
 
10 

50 5,8
+0,3

 2,2 1015 55 

ЭЦВ 6-10-80 80 8
+0,4

 4 1200 66 

ЭЦВ 6-10-110 110 12
+0,6

 5,5 1320 68 

ЭЦВ 6-10-120 120 13
+0,7

 5,5 1360 69 

ЭЦВ 6-10-140 140 13,5
+0,7

 6,3 1470 72 

ЭЦВ 6-10-160 160 17,5
+0,5

 7,5 1545 79 

ЭЦВ 6-10-185 185 18,5
+1,0

 8 1750 89 

ЭЦВ 6-10-235 235 24
+1,2

 11 1960 94 

ЭЦВ 6-10-290 290 31
+1,2

 13 2200 110 

ЭЦВ 6-10-350 350 35
+1,5

 13 2480 121 

ЭЦВ 6-16-50  
 
 
 
 
 
 
16 

50 10
+0,5

 3 1160 60 

ЭЦВ 6-16-75 75 16
+0,8

 5,5 1355 70 

ЭЦВ 6-16-90 90 15
+0,8

 6,3 1430 72 

ЭЦВ 6-16-100 100 16,5
+0,8

 6,3 1480 74 

ЭЦВ 6-16-110 110 20
+1,0

 7,5 1615 80 

ЭЦВ 6-16-140 140 26
+1,3

 11 1850 91 

ЭЦВ 6-16-160 160 30
+1,5

 13 2000 103 

ЭЦВ 6-16-190 190 34
+1,5

 13 2200 110 

ЭЦВ 6-25-50  
 
 
 
 
25 

50 12
+0,7

 5,5 1210 65 

ЭЦВ 6-25-60 60 14,8
+0,7

 6,3 1340 70 

ЭЦВ 6-25-70 70 16
+0,8

 7,5 1430 74 

ЭЦВ 6-25-80 80 18
+1

 7,5 1480 77 

ЭЦВ 6-25-90 90 18,8
+1

 9 1615 87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЭЦВ 6-25-100 
25 

100 23
+1,2

 11 
144  

1720 90 
150 

ЭЦВ 6-25-120 120 26
+1,3

 11 1820 92 

ЭЦВ 8-16-100  
 
 
 
16 

100 16
+0,8

 6,3 

186 

1220 74  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 

ЭЦВ 8-16-140 140 25
+1,3

 11 1440 93 

ЭЦВ 8-16-160 160 30
+1,5

 13 1590 107 

ЭЦВ 8-16-180 180 32
+1,6

 13 1650 110 

ЭЦВ 8-16-200 200 36
+1,8

 17 1620 135 

ЭЦВ 8-16-260 260 45
+3

 22 1270 142 

ЭЦВ 8-25-55  
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

55 15
+1

 5,5 1100 67 

ЭЦВ 8-25-70 70 18
+1,0

 7,5 1220 76 

ЭЦВ 8-25-100 100 27
+1,4

 11 1410 90 

ЭЦВ 8-25-125 125 33
+1,6

 13 1570 102 

ЭЦВ 8-25-150 150 37
+1,8

 17 1545 128 

ЭЦВ 8-25-180 180 49
+2,5

 18,5 1660 132 

ЭЦВ 8-25-230 230 60
+3,0

 22 1840 142 

ЭЦВ 8-25-300 300 76
+5

 32 2318 212 

ЭЦВ 8-25-340 340 80
+5

 45 2570 225 

ЭЦВ 8-25-400 400 90
+5

 45 2780 234 

ЭЦВ 8-40-40  
 
 
 
 
 
40 

40 18
+0,5

 6,3 1140 71 

ЭЦВ 8-40-60 60 25
+1,3

 11 1310 87 

ЭЦВ 8-40-90 90 36
+1,8

 17 1440 127 

ЭЦВ 8-40-90* 90 39
+2

 17 1440 132 

ЭЦВ 8-40-120 120 48
+2,5

 22 1490 135 

ЭЦВ 8-40-150 150 56
+2,8

 27 1790 170 

ЭЦВ 8-40-180 180 63
+3,2

 32 1920 172 

ЭЦВ 8-40-200 200 72
+5

 45 2180 200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЭЦВ 8-65-40  
 
 
 
 
 
 
65 

40 38
+2

 17 

186 

1400 131 

200 

ЭЦВ 8-65-70 70 49
+2,3

 22 1735 115 

ЭЦВ 8-65-90 90 65
+3,2

 27 2090 198 

ЭЦВ 8-65-110 110 70
+3,5

 33 2165 201 

ЭЦВ 8-65-145 145 100
+5,0

 45 2500 232 

ЭЦВ 8-65-180 180 108
+5,0

 45 2660 240 

ЭЦВ 10-65-65* 65 45
+2,2

 22 

 
 
235 

1350 142 

 
 

250 

ЭЦВ 10-65-90 90 48
+3

 27 1530 210 

ЭЦВ 10-65-110* 110 65
+3,2

 32 1640 220 

ЭЦВ 10-65-125 125 71
+3

 33 1640 220 

ЭЦВ 10-65-150* 150 77
+4,0

 45 1840 257 

ЭЦВ 10-65-175* 175 93
+4,5

 45 1920 265 

ЭЦВ 10-65-200* 200 106
+5

 50 2000 285 

ЭЦВ 10-65-225* 225 125
+4,0

 65 2095 290 

ЭЦВ 10-65-250* 250 135
+6,0

 65 2170 300 

ЭЦВ 10-65-275* 275 155
+7,5

 75 2320 320 

ЭЦВ 10-100-120** 100 120 115
+5,5

 55 2200 295 

ЭЦВ 10-120-40**  
 
 
 
 
 
120 

40 46
+2,5

 22 1320 142 

ЭЦВ 10-120-60** 60 60
+3,0

 32 1570 217 

ЭЦВ 10-120-80** 80 85
+4,2

 33 1700 222 

ЭЦВ 10-120-100** 100 95
+4,7

 45 1930 254 

ЭЦВ 10-120-120** 120 115
+5,7

 55 2085 296 

ЭЦВ 10-120-140** 140 141
+6,0

 75 2280 326 

ЭЦВ 10-120-160** 160 154
+6,5

 75 2355 326 

ЭЦВ 10-160-25**  
160 

25 36
+3,0

 17 1315 183 

ЭЦВ 10-160-35** 35 47
+4,0

 22 1485 204 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЭЦВ 10-160-50** 

160 

50 67
+4,0

 32 
235  

1615 236 
250 

ЭЦВ 10-160-75** 75 98
+5

 45 1920 270 

ЭЦВ 10-160-100* 100 130
+6,0

 65 

281 

2180 310 

 
 
 
 
 
 
 
 

301 

ЭЦВ 10-160-125** 125 165
+6,0

 80 2420 340 

ЭЦВ 10-160-150** 150 185
+6,0

 90 2590 351 

ЭЦВ 12-160-65** 65 93
+4,6

 45 1620 255 

ЭЦВ 12-160-100** 100 130
+6,0

 65 1800 286 

ЭЦВ 12-160-140** 140 165
+8,0

 90 1970 327 

ЭЦВ 12-160-175** 175 225
+8,0

 110 2025 402 

ЭЦВ 12-160-200** 200 278
+12,0

 130 2360 477 

ЭЦВ 12-200-35** 

200 

35 69
+5,0

 32 1550 235 

ЭЦВ 12-200-70** 70 133
+6,0

 65 2010 313 

ЭЦВ 12-200-105** 105 190
+10,0

 90 2390 358 

ЭЦВ 12-200-140** 140 270
+10,0

 110 2610 440 

ЭЦВ  12-210-25**  
 
210 

25 55
+2,8

 22 1260 175 

ЭЦВ 12-210-55** 55 98
+5,0

 45 1640 250 

ЭЦВ 12-250-35**  
 
 
250 

35 75
+5,0

 37 1680 267 

ЭЦВ 12-250-70** 70 146
+6,0

 75 2090 350 

ЭЦВ 12-250-105** 105 235
+8,0

 110 2360 410 

ЭЦВ 12-250-140** 140 270
+15,0

 130 2840 504 
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ƏLAVƏ 7 

Nasoslarin əvəzlənmə cədvəlləri 
Cədvəl 7.1. Horizontal nasoslar. 

1973-cü ildən 1982-ci ildən 1990-cı ildən 

5НДВ Д 200-36 Д 200-36 

4НДВ Д 200-95 1Д 200-90 

6НДВ Д 320-50 1Д315-50 

6 НДС Д 320-70 1Д315-71 

10Д6 Д 500-65 1Д 500-63 

8НДВ Д 630-90 1Д 630-90 

12Д9 Д 800-57 1Д 800-56 

12 НДС Д 1250-65 1Д 1250-63 

14Д6 Д 1250-125 1Д 1250-125 

14 НДС Д 1600-90 1Д 1600-90 

16НДВ Д2000-21 АД 2000-21-2 

20Д6 Д 2000-100 АД 2000-100-2 

18 НДС Д 2000-62 АД 2500-62-2 

20НДВ Д 3200-33 АД 3200-33-2 

20 НДС Д 3200-75 АД 3200-75-2 

22 НДС Д 4000-95 АД 4000-95-2 

24НДВ Д 5000-32 АД 6300-27-3 

24 НДС Д 6300-80 АД 6300-80-2 



  

161 
  

                                    Cədvəl 7.2. Konsol nasoslar. 

1973-cü ildən 1982-ci ildən 1990-cı ildən 
 К 8/18 К 50-32-125 

 КМ 8/18 КМ 50-32-125 

 К 20/30 К 50-32- 125 

 КМ 20/30 К 65-50-160 

 К 45/30 КМ 65-50-160 

 К 45/55 К 80-65-160 

 КМ 45/55 К 80-50-200 

 К 90/35 КМ 80-50-200 

 КМ 90/35 К 100-80-160 

 К 90/55 КМ 100-80-160 

 КМ 90/55 К 100-65-200 

 К 90/85 КМ-100-65-200 

 КМ 90/85 К 100-65-250 

6КМ-12 К 160/20 КМ 100-65-250 

6К-8 К 160/30 К 150- 125-250 

8К-12 К 290/30 КМ 150-125-250 

 
Cədvəl 7.3. Çirkab axınlar üçün nasoslar. 

1973-cü ildən 1982-ci ildən 1990-cı ildən 
1 2 3 

ФГ 14,5/10 СД 16/10 СМ 80-50-200/4 

ФГ 25, 5/14,5 СД 25/14 СМ 100-65-200/4 

ФГ 16/27 СД 16/25 СМ 80-50-200а/2 

– СД 32/40 СМ 80-50-200/2 

ФГ57,7/9,5 СД 50/10 СМ 100-65-200/4 

ФГ51/58 СД 50/56 СМ 100-65-200/2 

ФГ81/18 СД80/18 СМ 125-80-315а/4 

ФГ 81/31 СД 80/32 СМ 125-80-315/4 

ФГ 11 5/38 СД 100/40 СМ 100-65-200/2 

ФГ 144/46 СД 160/45 СМ 150-125-315/4 

ФГ 2 16/24 СД 250/22,5 СМ 150-125-3153/4 

ФГ 450/22, 5 СД 450/22,5 СМ 250-200-400/6 

ФГ 450/57,5 СД 450/56 СМ 200- 150-500/4 

ФГ 450/95 СД 450/95 СМ 200- 150-500/4 

ФГ 800/33 СД 800/32 СМ 250-200-400/4 

16ФВ-18 ФВ2700/26.5 СДВ2700/26,5 

24ФВ-13 ФВ4000/28 СДВ4000/28 

26ФВ-22 ФВ7200/29 СДВ7200/29 



162 
 

1 2 3 

ЗОФВ-17 ФВ9000/45 СДВ9000/45 

ФГ 14,5/10 СД 16/10 СМ 80-50-200/4 

ФГ 25, 5/14,5 СД 25/14 СМ 100-65-200/4 

ФГ 16/27 СД 16/25 СМ 80-50-200а/2 

– СД 32/40 СМ 80-50-200/2 

ФГ57,7/9,5 СД 50/10 СМ 100-65-200/4 

ФГ51/58 СД 50/56 СМ 100-65-200/2 

ФГ81/18 СД 80/18 СМ 125-80-315а/4 

ФГ 81/31 СД 80/32 СМ 125-80-315/4 
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                                                                                                                  ƏLAVƏ 8 

BEYNƏLXALQ ÖLÇÜ VAHİDLƏRİ (SI) 
Müxtəlif sistemlərin vahidlər arası əlaqələri 

1963-cü il yanvarın 1-dən dünyanın əksər ölkələrində 

beynəlxalq ölçü vahidlər sistemi (SI) qəbul edilmişdir. Bu ölçü 

vahidlər sistemi əsas vahidləri − metr, kiloqram (kütlə), saniyə, 

аmper, Kelvin  dərəcəsi. 

İngiltərədə və ABŞ-da bu vaxta kimi ənənəvi qeyrimetrik ölçü 

vahidlərindən istifadə olunur. 
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ƏLAVƏ 9 

Cədvəl 10.Dairəvi en kəsikli boruların tam dolma halı üçün, 

sürətin (Kv  m/san) və sərfin (Kq  l/san) xarakteristikalarının  

qiymətləri 

Borunun 
diametri. 

mm 

n=0.013 olduqda n=0.014 olduqda 

Ry ,m 
Kv , 

m/san 
Kq , l/san Ry , m 

Kv  
,m/san 

Kq , l/san 

50 
75 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1250 
1300 
1400 
1500 
1750 
2000 
2500 

0.0569 
0.0744 
0.0899 
0.1041 
0.1251 
0.1414 
0.1640 
0.1847 
0.2043 
0.2228 
0.2406 
0.2583 
0.2748 
0.2909 
0.3290 
0.3513 
0.3792 
0.4061 
0.4321 
0.4578 
0.4701 
0.4822 
0.5059 
0.5291 
0.5853 
0.6382 
0.7378 

4.38 
5.72 
6.91 
8.01 
9.62 

10.87 
12.61 
14.20 
15.71 
17.13 
18.50 
19.86 
21.13 
22.37 
25.30 
27.01 
29.16 
31.23 
33.23 
35.20 
36.15 
37.08 
38.90 
60.69 
41.79 
45.57 
52.68 

8.60 
25.27 
54.27 
98.5 

170.3 
341.5 
619.0 

1003.8 
1511.5 
2152.6 
2942.2 
3899.5 
5020.1 
6324.9 
9736.7 

13576.8 
18550.8 
24528.0 
31579.5 
39810.5 
44362.9 
49217.4 
59881.9 
71905.3 

100517.5 
143162.7 
258593.0 

0.0544 
0.0713 
0.0863 
0.1006 
0.1134 
0.1372 
0.1593 
0.1800 
0.1993 
0.2178 
0.2360 
0.2530 
0.2694 
0.2856 
0.3165 
0.3457 
0.3742 
0.4002 
0.4271 
0.4528 
0.4662 
0.4773 
0.5012 
0.5248 
0.5809 
0.6346 
0.7350 

3.88 
5.09 
6.16 
7.18 
8.10 
9.80 

11.37 
12.85 
14.23 
15.55 
16.85 
18.06 
19.24 
20.39 
22.60 
24.68 
26.72 
28.57 
30.49 
32.33 
33.29 
34.08 
35.79 
37.58 
41.48 
45.31 
52.48 

7.61 
22.51 
48.40 
88.3 

143.4 
307.9 
558.1 
908.4 

1369.1 
1954.0 
2679.8 
3546.1 
4571.0 
5765.1 
8697.6 

12405.6 
16998.5 
22438.9 
28975.6 
36564.6 
40853.6 
45235.4 
55094.4 
66409.5 
99771.0 

142345.9 
257611.2 
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ƏLAVƏ 10 

Dükerin  girişində və çıxışında müqavimət 

Cədvəl 11.1. Dükerin  girişində müqavimət.  

Sürət 
(m/san) 

0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 

Müqavim-ət 
itkisi, (m) 

0,0014 0,0161 0,0183 0,0207 0,0232 0,0258 0,0286 0,0315 

 

Sürət 
(m/san) 

1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,40 1,50 

Müqavimət 
itkisi,   (m) 

0,0346 0,0378 0,0412 0,0447 0,0483 0,0561 0,0644 

 

  

Cədvəl 11.2. Dükerin çıxışında müqavimət.

Düker və 
boruda 

sürətlər fərqi 
(m/san) 

0,05 0,1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

Müqavimət 
itkisi,   (m) 

0.0001 0.0005 0.0012 0.002 0.0032 0.0046 0.0063 

Düker və 
boruda 

sürətlər fərqi 
(m/san) 

0,4 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

Müqavimət 
itkisi,  (m) 

0,0082 0,0103 0,0128 0,0154 0,0184 0,0215 0,025 
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ƏLAVƏ 13 

Cədvəl 14. Kanalizasiya borularında minimum maillik. 

 

 

  

D
ia

m
e

tr
 d

  m
m

 il
ə

 

D
o

lm
a 

d
ə

ri
n

liy
i h

/d
 

     = 13u0, R
0,2     = 1,57 √ 

 
 , 

n=3,5+0, 5R 
 imin=1/d mm 

H
id

ra
vl

ik
 

m
ai

lli
k 

i m
in

 

K
ri

ti
k 

sü
rə

t 
   

m
/s

an
 il

ə
 

V
kr

 , 
m

/s
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ə  

H
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m
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k 

i m
in

 

Kritik sürət    
m/san ilə 
Vkr , m/san 

ilə H
id

ra
vl

ik
 

m
ai

lli
k 

i m
in

 

K
ri

ti
k 

sü
rə

t 
   

m
/s

an
 il

ə
 

V
kr

 , 
m

/s
an

 il
ə 

125 0,5 0,008 0,65 0,0007 0,59 0,008 0,64 

150 0,6 0,0063 0.69 0,0057 0,64 0,007 0,73 

200 0,6 0,0049 0,73 0,0045 0,69 0,005 0,74 

250 0,6 0,0039 0,76 0,0038 0,74 0,004 0,77 

300 0,6 0,0032 0,79 0,0033 0,78 0,0033 0,80 

350 0,7 0,0027 0,83 0,0028 0,83 0,0028 0,85 

400 0,7 0,0024 0,85 0,0025 0,86 0,0026 0,87 

450 0,7 0,0021 0,87 0,0023 0,89 0,0022 0,88 

500 0,75 0,0019 0,89 0,0021 0,93 0,002 0,92 

550 0,75 0,0017 0,91 0,002 0,95 0,0018 0,92 

600 0,75 0,0016 0,93 0,0018 0,98 0,0017 0,95 

700 0,75 0,0014 0,96 0,0017 1,02 0,0014 0,96 

800 0,75 0,0012 0,98 0,0015 1,06 0,0012 0,99 

900 0,75 0,0011 1,00 0,0014 1,10 0,0011 1,01 

1000 0,8 0,0010 1,03 0,0013 1,13 0,001 1,03 

1100 0,8 0,0009 1,04 0,0012 1,16 0,0009 1,04 

1200 0,8 0,00083 1,06 0,0012 1,19 0,00083 1,06 

1250 0,8 0,0008 1,07 0,0011 1,21 0,0008 1,07 

1300 0,8 0,00077 1,08 0,0011 1,22 0,00077 1,08 

1400 0,8 0,00071 1,09 0,001 1,25 0,00071 1,09 

1500 0,8 0,00067 1,11 0,001 1,27 0,00067 1,11 

1750 0,8 0,0006 1,15 0,00088 1,33 0,00057 1,13 

2000 0,8 0,00052 1,18 0,0008 1,38 0,0006 1,16 

2500 0,8 0,00043** 1,23 0,00008 1,46 0,0004** 1,19 
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