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SU EhTİYATlARıNıN TƏDQİQİ vƏ İNTEQRASİYAlı
İDARƏETMƏ pROBlEMlƏRİ

UOT 338.001.36

NAXÇIVAN MR-in TƏBİİ MİNERAL SULARININ
İQTİSADİ İSTEHSAL POTENSİALINDA YERİ
(Səh. 7-12)

Qasımov C.Y., Seyidova İ.M.
AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan şəhəri, cavadxan.yusifoglu@mail.ru
AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan şəhəri, ilaheseyid@bk.ru

Abstract. The article deals with the assessment of natural resources that exist in
the autonomous republic, effective use of the possibilities being investigated. Based
on statistics, «Sirab» mineral water on the place and role in the economy of the autonomous republic and the development and production phases are analyzed.
Key words: natural mineral water, socio-economic development, production potential.
Giriş
Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii ehtiyatlardan istifadə sahəsində proseslərin səmərəli təşkili və idarə olunması onu qeyd etməyə əsas verir ki, burada ölkənin
iqtisadi prioritetlərinə istiqamətlənən ixracın şaxələndirilməsindən ibarət hədəflərinə
təkan olacaq potensial var və bu məsələ elmi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. Ölkənin
mineral su ehtiyatlarının beşdə üçünü (təxminən 60%; mineral suların bir hissəsi “Sirab”, “Darıdağ”, “Badamlı” və s. kimi məhşur brendlər həm də müalicə əhəmiyyətlidir) özündə cəmləşdirən muxtar respublika müvafiq sahə üzrə Yol Xəritələrinin
faydalı icrası istiqamətində strateji əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda, səmərəli
coğrafi mövqeyi ilə makroiqtisadi göstəricilərdə ticarət əlaqələrinin davamlı inkişafı
üçün güclü perspektivlər açmaqdadır. Xüsusən, “Sirab” mineral suyunun Rusiya,
Ukrayna, Türkiyə, İran kimi ölkələrə, “Badamlı” mineral suyunun MDB məkanına,
Dubaya, Səudiyyə Ərəbistanının hüdudlarına daxil ola bilməsi muxtar respublikanın
öz təbii sərvətlərinin qiymətləndirilməsində və səmərəli istifadəsində artıq güclü
təcrübəyə malik olmasını ifadə etməkdədir. Aydın məsələdir ki, hazırda muxtar respublika dünyanın 60-a yaxın ölkəsi ilə iqtisadi-ticarət əlaqələrində iştirak edir. Bu
qənaətə gəlirik ki, müvafiq gösərici özünün daha çox pozitiv tərəfləri ilə müşayiət
ediləcək və mineral suların ixracı sahəsində əlverişli mexanizmlərin formalaşdırılmasında ciddi təsirə malik olacaq. Bu mənada, mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və gələcək perspektivlərin düzgün proqnozlaşdırılması elmi cəhətdən
əsaslanıdırılmış araşdırmalara ehtiyac yaratmadadır. Qeyd edək ki, bu məqalənin
hazırlanmasında məqsəd kimi məhz yuxarıdakı məqamlar əsas götürülmüşdür.
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Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral su istehsalı ilə məşğul olan
müəssisələrində istehsal göstəricilərinin nəticələrindən istifadə edilmişdir. Eyni zamanda, orada istehsal proseslərində istifadə edilən müasir texnoloji avadanlığın tətbiqi qaydaları əsas götürülmüşdür. Bunlarla yanaşı, müvafiq statistik materiallarla
da əsaslandırılmışdır.
Tədqiqatların şərhi
Qədimliyi, qədimliyi qədər də müqəddəsliyi ilə müstəqil Azərbaycanımızın tarixi
keçmişini, iftixarlı bugününü və ümidli gələcəyini özündə əks etdirməklə hər birimizin sonsuz qürur mənbəyinə çevrilən Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi inkişafı, ictimai-siyasi sabitliyi, hüquqi-mədəni əmin-əmanlığı ilə sayılıbseçilməkdədir.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən ulu öndər heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan MR dövründə əsasları yaradılan, təməli qoyulan, ilkin mərhələdə
formalaşma, sonralar isə inkişaf istiqamətləri müəyyən edilən müasir bazar münasibətləri əsasında iqtisadi inkişaf prosesləri özündə çoxsaxəli uğurlu fəaliyyət mexanizmlərini daşımaqdadır.
Təbii ki, əldə edilən uğurlar müasir iqtisadi sistem şəraitində Naxçıvan MR iqtisadiyyatını daha perspektivli sahəyə çevirməyə, ölkənin milli iqtisadi inkişafı üçün
potensial qüvvə kimi formalaşdırmağa, əhalinin gündəlik həyat tərzinin daha da
yaxşılaşdırılmasına şərait yaradacaq və xidmət edəcək səviyyəyə yüksəltməyə,
mükəmməl infrastruktur layihələrinin gerçəkləşdirilməsini təmin etməyə, innovativ
inkişaf üçün güclü baza yaratmağa əlverişli şərait yaratmalı idi.
Bütün bunlarla yanaşı, heç şübhəsiz, ən zəruri tədbir kimi muxtar respublikada
təbii sərvətlərin qiymətləndirilməsi, onlardan səmərəli istifadə imkanlarının
araşdırılması və bu sahənin sosial-iqtisadi inkişafa təkan olacaq səviyyədə yüksəldilməsi üçün ciddi addımların atılmasına diqqət edilməli idi. Bu sırada ən mühüm
təbii sərvətlərimizdən olan “Sirab” mineral suyunu göstərə bilərik. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında, onun iqtisadiyyatının istehsal qabiliyyətinin, ixrac əhəmiyyətinin və potensialının artmasında bu sərvətin böyük rolu vardır.
Bu potensialla muxtar respublika iqtisadiyyatı:
- müasir dövrün çağırışlarına və mövcud inkişaf səviyyəsinə uyğun perspektivlərin müəyyənləşdirilməsində;
- yerli istehsal potensialının inkişaf etdirilməsində ölkənin regional siyasətinin
səmərəli təşkilində;
- idxaldan asılılığın məhdudlaşdırılmasında və ixracın stimullaşdırılması üçün
zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsində;

8

2/2017

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU EhTİYATlARıNıN TƏDQİQİ vƏ İNTEQRASİYAlı
İDARƏETMƏ pROBlEMlƏRİ

Qasımov C.Y., Seyidova İ.M. Naxçıvan MR-in
təbii mineral sularının iqtisadi istehsal potensialında yeri

- milli iqtisadiyyatın perspektivləri üstün tutulmaqla, uzaq gələcək üçün strateji
layihələrin gerçəkləşdirilməsində;
- “Gələcəyə baxış: 2020” İnkişaf Konsepsiyasının tələbləri əsasında milli iqtisadi
inkişafa istiqamətlənən tədbirlərin həyata keçirilməsində və s. məsələlərdə qətiyyətli
addımlar atmaqdadır.
Bu, bir həqiqətdir ki, muxtar respublikanın ərazisində təbii süfrə suyu, mineral
bulaqlardan ibarət, böyük İlahinin bizlərə bəxş etdiyi yüzlərlə təbii sərvət vardır.
Təkcə onu göstərə bilərik ki, muxtar respublikanın ərazisində 200-dən artıq mineral
bulaq vardır ki, onların da əksəriyyəti Şərqi Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay, Ordubadçay və Qaradərə ilə Əylis çaylarının vadilərindədir.
Muxtar respublikanın qüruru, fəxri olan həmin təbii sərvətlər içərisində, heç şübhəsiz, “Sirab” mineral suyunun özünəməxsus yeri var və onun adını çəkmək, iqtisadi
faydalılığından söhbət açmaq yerinə düşər. “Sirab” mineral su yatağı Naxçıvan
şəhərindən 14,6 kilometr şimal-şərqdə, Babək rayonunun Sirab kəndi ərazisində,
dağ ətəyində yerləşir. Bu mineral su yatağı 3 yeraltı mineral su hövzəsindən ibarətdir.
Babək rayonunun Sirab kəndində “Sirab” mineral süfrə suyu Kəlbəağıl vadisində
250 metr dərinlikdən qaynayan su quyusundan çıxarılır.
“Sirab” istehsalı ölkə iqtisadiyyatında, sosial-iqtisadi siyasətində çox böyük,
əhəmiyyətli rola malik olan sahibkarlar təbəqəsinin də fəaliyyətinə əlverişli şərait
yaratmaqdadır. Aydındır ki, bu proses də muxtar respublikanın iqtisadi idarəetmə
mexanizmlərinin və səmərəli istehsal münasibətlərinin yaradılmasına, çevik, yenilikli, yəni innovativ inkişafa meyilli olan, risk etməyi bacaran, yüksək təcrübəyə
əsaslanan idarəçilik biliyinə malik iqtisadi mütəxəssis sayəsində mümkün ola bilər.
Məhz bu mənada “Sirab” ASC-nin muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında
özünəməxsus rolu və əhəmiyyəti vardır.
Digər tərəfdən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin istehsal etdiyi
məhsulların rəqabətədavamlı olması da çox mühüm məsələdir. Qeyd edə bilərik ki,
dünyada rəqabətədavamlı məhsul istehsal etmək üçün müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən Rusiya Federasiyası, Türkiyə və polşa respublikalarından müasir texnoloji
tələblərə və standartlara cavab verə biləcək avadanlıqlar alınaraq “Sirab” ASC-yə
gətirilmişdir. hazırda bütün bunların nəticəsində də müəssisədə müasir tələblərə
cavab verən 5 texnoloji xətt quraşdırılmışdır və 3 sex fəaliyyət göstərir. Bu xətlərdə
qazlaşdırılmış və qazlaşdırılmamış “Sirab” təbii mineral müalicəvi süfrə suyunun
müxtəlif həcmli, 19 çeşiddə plastmas və şüşə butulkalara doldurulması həyata keçirilir. Mənbələrə istinad edərkən görürük ki, plastmas butulkaların doldurulması
sexində iki texnoloji xətt mövcuddur ki, bunlardan biri saatda 6 min, digəri 4 min
ədəd butulka sudoldurma gücünə malikdir.
Düzdür, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfələrini verən təbii sərvətlərimiz sırasında Gədəbəyin, Qaxın və başqa rayonların da adlarını çəkə bilərik.
Onlar da mineral su istehsal edirlər. Ancaq onların rəsmi payı cüzidir. Yenə də stat-
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sitik göstəricilərə diqqət edərkən, görürük ki, 2013-cü ildə Gədəbəydə 1 mln 816
min şüşə, Qax rayonunda 1 mln 689 min şüşə mineral su istehsal edilib. hələ 2005ci ildə Qax rayonundakı müəssisələrdə iki dəfə çox – 3 mln 384 min şüşə mineral
su istehsal edilmişdi.
Təbiətdən səmərəli istifadə, planlaşdırma, təbiətdən istifadənin idarə edilməsi,
habelə ekoloji-iqtisadi şəraitin öncəgörümü təbii ehtiyat potensialının ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsini tələb edir [1,6-7].
Ümumiyyətlə, “Sirab” mineral suyunun istehsalı, onun muxtar respublika iqtisadiyyatında yeri və rolu ilə bağlı məsələləri bir neçə mərhələdə qeyd edə bilərik.
Birinci mərhələ kimi süfrələrimizin bəzəyi olan, evdə, işdə hər kəsin ən sadiq
yoldaşına çevrilən “Sirab” mineral suyunun istehsalına başlanıldığı 1950-ci ili
göstərə bilərik. Bu ildə “Sirab” həm primitiv üsulla, həm də kiçik bir sexdə istehsal
edilirdi. Təbii ki, fəaliyyətin ilkin mərhələsi hesab etdiyimiz bu dövr “Sirab” mineral
suyunun istehsalı üçün elə də göstərici hesab edilməsə də, artıq ikinci mərhələ kimi
qeyd edəcəyimiz 1968-ci ildə müəssisənin fəaliyyət tarixində mühüm göstəricilər
özünü göstərmiş oldu. Belə ki, bu ildə həmin müəssisə tikilib istifadəyə verilərək
illik istehsal gücü 6000 butulkaya çatdırıldı. Bununla da “Sirab” Mineral Sudoldurma Zavodu bu qiymətli sərvətin istehsalına geniş imkanlar açmış oldu.
Bu müəssisənin inkişafında üçüncü mərhələ olaraq ümummilli lider heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrünü aid edə bilərik. Belə ki, bu
dövrdə artıq zavod kifayət qədər təşkilatlanmış, fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması və məhsuldarlıq səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi üçün lazımi infrastruktur
yaradılmışdır. Bir sözlə, zavodun tam gücü ilə işləməsi təmin edilmişdir. Fikrimizi
əsaslandırmaq üçün deyə bilərik ki, elmin, texnikanın inkişafı müəssisədə faydalılıq
səviyyəsini yüksəltmiş və artıq 1984-cü ilin istehsal göstəricilərini təhlil edərkən
görürük ki, zavodda əlavə iki xətt quraşdırılmış, nəticədə istehsal gücü ildə 4,5 milyon butulkaya çatdırılmışdır.
Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində keçmiş
SSRİ-nin dağılmasından sonra müəssisələrarası iqtisadi-istehsal münasibətlərinin
qırılması öz mənfi təsirini bu müəssisənin də fəaliyyətinə göstərdi və həmin dövrdə
zavod fəaliyyətini, demək olar ki, dayandırdı. Bu isə təbii ki, növbəti, dördüncü
mərhələ kimi qiymətləndirilə bilər.
Xalqımızın təkidli tələbi ilə 1993-cü ildən ölkəmizə siyasi rəhbərliyə tarixi
qayıdış edən böyük heydər Əliyev qırılan istehsal-iqtisadi münasibətlərin bərpa
olunmasına nail oldu və bundan sonra ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələri kimi, muxtar
respublikada da müasir bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılması, iş adamları üçün əlverişli şəraitin yaradılması istiqamətində
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirildi. Göstərilən bu dövlət qayğısından
bəhrələnməklə “Sirab” Mineral Sudoldurma Zavodunun bazasında yaradılan Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti əsaslı təmir və yenidənqurma işlərindən sonra 2005-ci ilin
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noyabr ayında istifadəyə verilmişdir. Beş hektar ərazini əhatə edən müəssisədə 2
mərtəbəli inzibati bina, işçilərə iaşə xidməti göstərilməsi üçün yeməkxana, istehsal
və digər yardımçı sexlər, anbar, karbon qazı və kompressor stansiyası yerləşir. Bu
isə müəssisənin fəliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsinə xidmət etməklə, beşinci
mərhələni təşkil edir.
Altıncı mərhələni qeyd edərkən artıq burada yenilikli, innovativ inkişafa
söykənən, müasir texnoloji avadanlıqlarla və potensialla təmin olunmuş təkmil bir
sahibkarlıq fəaliyyətini görməkdəyik. heç şübhəsiz, nəticədə bu müəssisədə yüksək
keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, zavod bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun yüksək keyfiyyətli məhsul
istehsal edərək rəqabətqabiliyyətli müəssisəyə çevrilmişdir. Təbii sərvətimizdən
daha səmərəli istifadə olunmaqla müəssisənin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, istehsal həcminin artırılması və yeni istehsal sahəsinin – qazsız su istehsalı sahəsinin
yaradılması üçün:
1. Sahibkarlığa Kömək Fondundan 2011-ci ilin fevral ayında 700 min manat,
aprel ayında isə 350 min manat güzəştli kredit ayrılmışdır;
2. Müəssisədə 625 kvadratmetr sahəsi olan binada əsaslı təmir və yenidənqurma
işləri aparılmışdır;
3. Türkiyə Respublikasının “Ersey Makina” şirkətindən istehsal gücü saatda 11
min ədəd 0,5, 9 min ədəd 1, 8 min ədəd 1,5 litrlik butulkalarda, 5 və 19 litrlik
taralarda qazsız su istehsal etməyə imkan verən müasir texnoloji avadanlıqlar alınıb
gətirilərək quraşdırılmışdır;
4. Müəssisədə müasir texnoloji avadanlıqlarla təmin olunmuş xüsusi bakterioloji
laboratoriya istifadəyə verilmişdir;
5. Yeni istehsal sexində lazerlə tarixvurma avadanlığı quraşdırılmışdır ki, bu da
ölkəmizdə 3 böyük şirkətdə mövcuddur;
6. Ümumilikdə, yeni istehsal sahəsinin yaradılmasına və müasir texnoloji avadanlıqların alınmasına 1 milyon 350 min manat vəsait sərf olunmuşdur. Bunun da 300
min manatı daxili imkanlar hesabına ödənilmişdir;
Beləliklə, müəssisənin bu potensial imkanları onun istehsal səmərəliliyinin yüksəlməsinə təkan olmuş və bu, onun məhsuldarlıq səviyyəsinin artmasını təmin edə
bilmişdir. Rəqəmlərə müraciət edərkən görürük ki, yəni Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsindən “Turan” agentliyinə verilən məlumatlara əsasən,
təkcə 2014-cü ildə Azərbaycanda 76 mln 90 min litr mineral su istehsal edilmişdir
ki, bunun da 96%-i Naxçıvanın MR-in payına düşmüşdür.
Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsinin isə məlumatlarına görə, ötən il burada 73 mln “Badamlı” və “Sirab” istehsal edilib. Təkcə “Sirab” istehsalı 118,8 min
dekalitr təşkil etmişdir.
Bu gün süfrələrimiz bəzəyi olan “Sirab” mineral suyunun sorağı dünyanın bir
sıra ölkələrindən gəlir. Minerallarla zəngin “Sirab” suyunun Azəbaycanla yanaşı
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Rusiya, İran, Qazaxıstan, Türkmənistan və Ukrayna bazarında özunə məxsus yeri
vardır. “Sirab” mineral suyunun ixracı yolunda məqsədyönlü siyasət aparılır. Belə
ki, 2012-ci ildə “Sirab” mineral suyunun Avropa bazarına çıxması üçün çox ciddi
işlər görülmüşdür. Artıq “Sirab” mineral suyu beynəlxalq standartlara cavab verərək
Avropa sertifikatı almış, litva Respublikasına ixracat edilərək Avropa yolunda ilk
addımını atmışdır.
Nəticə
Beləliklə, araşdırmalar nəticəsində aydın olur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
təbii, iqtisadi və coğrafi mövqeyi ilə ölkənin makroiqtisadi hədəflərinə birbaşa xidmət edə bilir və bu, özünün sosial-iqtisadi əhəmiyyəti ilə mineral suların istehsalı
və istifadəsi məsələlərindəki səmərəliliklə də ifadə edilə bilər. Belə ki, xüsusən,
qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məqsədlərindən ibarət hədəflər muxtar respublikanın həm də iqtisadi və sosial infrastruktur göstəricilərinin gerçək ifadəsinə
çevrilmişdir. Muxtar respublikanın yerli istehsal potensialının həcminə diqqət
edərkən aydın olur ki, ölkənin regional inkişaf proqramlarının bəhrəsi olaraq artıq
ərzaq və qeyri ərzaq məhsullarının istehsalı sahəsində nəzərdə tutulan məqsədlərə
çatılmaqdadır. Belə ki, müvafiq sahələr üzrə istehsal həcmi 88-98% arasında dəyişməkdədir. Mineral suların da daxil olduğu bu göstərici yaxın gələcəkdə uzunmüddətli inkişaf potensialının formalaşacağını deməyə əsas verməkdədir.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Rzayev B., Qarayev Ə. Naxçıvan MR-in təbii sərvətləri: hazırki vəziyyəti və perspektivləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 408 səh.
2. Azərbaycanda regional inkişafın sosial-iqtisadi və ekocoğrafi problemləri, Bakı:
Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, № 9, 2004, 528 s.
3. www.statistika.nmr.az
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ÇAY MƏCRALARININ
HİDROMORFOLOJİ PARAMETRLƏRİNİN
TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
(Səh. 13-19)

Qənbərov E.S.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı şəhəri
e.qanbarov@mail.ru

Abstract. As a result of researches in Kur-Araz rivers was defined that empiricial
indicators signigicantly differ in hydromorphology formula based on field studies
conducted in different regions.
The formula for the defermination of the hydromorphological parameters of the
river flow was obtained as a result of the solition of the joint system of equations of
regular flow fluxes and Shezi, Manning and velikanov. The formular for defermining
the proposed hydromorphological parameters is the K=1 indicators for the stable
state of the mold. Calculations with different methods have been conductes and compared.
Açar sözlər: çay, daşqınlar, məcra prosesləri, hidromorfoloji parametrlər.
Giriş
Azərbaycanda təbii fəlakətlərdən biri də daşqınlardır. Daşqın suları ən çox KürAraz ovalığında, Kür və Araz çaylarının aşağı axarında baş verir. Şiddətli daşqın
nəticəsində çay sahilləri boyunca inşa edilmiş mühafizə bəndləri bəzi yerlərdə
dağılır, yaşayış məntəqələrini və əraziləri su basır. Bu səbəbə görə daşqınların
qarşısını almaq və çayların suburaxma qabiliyyətinin düzgün təyin edilməsi üçün
məcra proseslərinin öyrənilməsi əsas məsələdir.
Tədqiqatların materialları və şərhi
Çayların dayanıqlı vəziyyətinə uyğun hidromorfoloji parametrlərin təyin edilməsi
vacib məsələdir.
Bir sıra alimlər M.A.velikanov, v.Q.Qluşkov, S.İ.Rıbkin, N.A.Belinski, Q.p.Kalinin, v.A.Znamenski və digərləri məcralar üçün hidromorfoloji düsturlar təklif etmişdilər. Azərbaycan alimlərinin – Y.Ə.İbadzadənin, R.İ.Səmədovun, Ç.Q.Nuriyevin
düsturları Rusiya və digər xarici ölkələrdə çap olunmuşdur.
Kür və Araz çaylarında [9] R.İ.Səmədovla birgə aparılan tədqiqatlar nəicəsində
müəyyən edilmişdir ki, bəzi hallarda hidromorfoloji parametrlərin təyin edilməsində
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düsturların dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Tədqiqatlar nəticəsində aydın oldu
ki, düsturlarda bir sıra göstəricilər empirik olaraq müxtəlif regionların çaylarında
aparılan çöl işlərinə əsaslanaraq fərqlənirlər.
Bir neçə düstur ədəbiyyatda aşağıdakı kimi təyin edilir [1,2].
N.A.Belinski və G.p.Kalinin:
(1)
(2)
(3)
v.A.Znamenski:
(4)
(5)
(6)
Z.A.Qrinberq:
(7)
(8)
(9)
(10)
Y.Ə.İbadzadə:
(11)
(12)
(13)
burada
Q – su sərfi, m3/san
B – məcra axınının yuxarıdan eni, m
H – məcrada orta dərinlik, m
V – məcrada orta sürət, m/san
D – qruntun orta diametri, mm
i – məcranın uzununa mailliyi
a1, a2, a3, A1, A2, A3, K – empirik dəyişən göstəricilər.
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Aşağıda, çaylarda hidromorfoloji parametrlərin təyini məqsədi ilə Şezi, Manninq,
M.A.velikanova və axının müntəzəm hərəkətinin düsturlarını yazaq:
Şezi düsturu

(15)

Manninq düsturu

(16)

velikanov parametri

(17)

Su sərfi tənliyi

(18)

Bu tənliklər sisteminin həlli nəticəsində aşağıdakı çay məcrasının hidromorfoloji
parametrlərinin təyini üçün tənliklər alınmışdır.
(19)
(20)
(21)
burada:
K – hidromorfoloji göstərici
K=1 – çayda məcranın dayanıqlı vəziyyəti üçün təyin edilmişdir.
Bu düsturlar əsasında çay məcrasının müxtəlif su sərfləri Q, kələ-kötürlük əmsalı n, qruntun orta diametri d və məcranın mailliyi i, axının hidromorfoloji parametrləri B, H, V – hesablanaraq müəyyən etmək olar.
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, çayın çöl tədqiqatları əsasında B, H, V və (19), (20),
(21) düsturlarından alınan göstəricilər fərqlənirsə, deməli məcrada deformasiya prosesi baş verə bilər.
(19), (20), (21) tənlikləri əsasında çay məcrasının dayanıqlı vəziyyəti üçün (k=1).
Su sərfi Q=100-dən 5000 m3/san-dək məcranın kələkötürlük əmsalı n=0,02, qruntun
orta diametri d=0,25 mm və çay məcrasının mailliyi i=0,000005-dən i=0,001-dək
məlumatlarına əsasən axınının eni B, orta dərinliyi H, orta su surəti V hesablamalar
apararaq cədvəl tərtib edilmişdir. Cədvəldə alınan göstəricilərə əsasən B=f(Qp,i),
H=f(Qp,i) və V=f(Qp,i) qrafikləri qurulmuşdur (Şəkil 1,2,3). Bu qrafiklərə əsasən
çaylarda kələ-kötürlük əmsalı n=0,02, məcra qruntunun orta diametri d=0,25 mm
üçün müxtəlif su sərflərindən (Q) asılı olaraq B, H, V təyin etmək olar.
Cədvəl 1-də çaylarda hidromorfoloji parametrlərin müxtəlif üsullarla hesablamaları əsasında məcranın dayanıqlı vəziyyəti üçün nəticələr verilmişdir.
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Cədvəl. Çaylarda hidromorfoloji parametrlərin müxtəlif üsullarla
hesablamaların nəticələri (dayanıqlı vəziyyət üçün)
Sıra
sayı

Üsullar

1

2

Çayların Qm,
adları
m3/s

Bm,
m

Vor ,
m/s

5

6

Hor , Hmax,
m
m

9

10

4

1. Antrapovski [5]

Rusiya
çayları

1000

135 0.77 9.66 14.5 0.02 0.005 ilişgənsiz
qruntlar
d=0,25 mm

2. İbadzadə [2]

Kür və
Araz
çayları

1000

464 0.80 2.70 4.05 0.02 0.005

dib
çöküntüləri
d=0,25 mm

Nəzəri 1000
düsturlar

170 0.60 10.0 15.0 0.02 0.01

qumca və
d=0.25 mm

1000 116.3 1.86 4.60 6.0 0.02 0.09

ilişgənsiz
qrunt
d=0.25 mm

4. Rjanitsin [3]
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Rusiya
çayları

8

J, Qruntun tipi
%o və xassələri

3

3. Karasyov [4]

7

n

11
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Cədvəlin ardı

5.

6.

Səmədov
[8,9]

Nəzəri 1000 203.6 0.62 8.00
düsturlar

12.0

1000 236.0 0.51 8.27

12.4

Qənbərov Yarım 1000 236.6 0.56 7.62 11.43
(19,20,21) empirik
düsturlar
1000 267.5 0.46 8.15

12.2

0.02 0.0087 ilişgənsiz
qrunt C=0,
=30o,
d=0.25 mm
0.02 0.005 ilişgənsiz
qrunt C=0,
=25o,
d=0.25 mm
0.02 0.0087 ilişgənsiz
qrunt
0.02

0.005

Cədvəldən göründüyü kimi, müxtəlif regionların çayları üçün hidromorfoloji
parametrlər dəyişir. həqiqətən çay məcrsasının qrunt xassələrindən asılı olaraq
məcra prosesləri baş verir [6,7,8].
Nəticə
1. Kür-Araz çaylarında aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,
müxtəlif regionlarda aparılan çöl tədqiqatları məlumatları əsasında hidromorfoloji
düsturlar empirik göstəricilərdən xeyli fərqlənir.
2. Şezi, Manninq, velikanov və axının müntəzəm hərəkəti düsturlarının birgə sistem tənliklərinin həlli nəticəsində çay axımının hidromorfoloji parametrlərinin təyini
düsturları alınmışdır.
3. Təklif edilən hidromorfoloji parametrlərin təyini üçün düsturlar məcranın
dayanıqlı vəziyyəti üçün K=1 göstəricisidir.
Müxtəlif üsullarla hesablamalar aparılmış və müqayisə edilmişdir.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Великанов М.А. Динамика русловых потоков. Том второй наносы и русло.
Госиздат техн.теор.лит. Москва 1955, 324 с.
2. Ибад-заде Ю.А., Киясбейли Т.Н. Формирование русел рек. Изд-во
АН.Азерб.ССР, Баку, 1966, 224 с.
3. Ржаницын Н.А. Руслоформирующие процессы рек. Ленинград. Гидрометеоиздат, 1985, 263 с.
4. Карасев И.Ф. Русловые процессы при переброске стока. Гидрометеоиздат.
Ленинград. 1975, 288 с.
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5. Антроповский В.Н. Гидролого-морфологические закономерности русловых
процессов на зарегулированных реках и каналах. Автореферат дисс.на
соиск., уч.степени доктора географ.наук Санкт-Петербург, 1992, 31 с.
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May 1981. volume 15. issue 5. pp.289-293. power Technology and Engineering.
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9. Qənbərov E.S. Kür çayının yaşayış məntəqələrinin daşqından mühafizəsi
məqsədilə meandrların düzləndirilməsi. “Su ehtiyatlarının səmərəli və kompleks
istifadəsinin müasir problemləri. Elmi əsərlər məcmuəsi. AzETSpİ, Bakı 2017,
səh.47-53.
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XƏZƏR DƏNİZİNDƏ KÜLƏYİN SÜRƏT TOPLANANI
SIRALARININ STATİSTİK VƏ ENERGETİK
XARAKTERİSTİKALARI
(Səh. 20-27)

Allahverdiyev Z.S.
AMEA Coğrafiya İnstitutu, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115
zabit.allahverdiyev@mail.ru

Abstract. ın the research work it was revealed that the normal distribution law
is well coordinated with the sequences of wind speed components. At these sequences, the energy-bearing wave frequencies were calculated, the energy distribution low and the equations that characterize it were removed.Superior direction of
wind speed components sequence and its form of movement were also calculated
by using statistic calculating methods. With the help of the harmonic analysis
method, it has been discovered that energy transmission has non-harmonic character
in these sequences.
Acar sözlər: Turbulentlik,sürət toplananı sıraları, energetik xarakteristikalar,
spektral sıxlıq və tezlik, üstün istiqamət, statistik üsullar, harmonik sıra, harmonik
analız, harmonik funksiya.
Giriş
Dənizdə ixtiyarı hidrofiziki xarakteristika (axın, külək, dalğa sürətinin komponentləri) dördölçülü U(x,y,z,t) sahəni yaradır. Burada x,y,z - dəniz səthində yerləşdirilmiş Dekart koordinat sistemi, hansı ki, z oxu aşağı istiqamətlənmiş; t isə
zamandır. Umumi halda U(x,y,z,t) sahəsi qeyri stasionar, izotrop olmayan təsadüfi
sahədir. Bu cür sahənin tədqiqi hər şeydən əvvəl onun məkan-zaman miqyasında
dəyişmə sahəsinin sərhədinin təyin edilməsi ilə başlayır. horizontal dəyişmə
miqyasının Lmax – dənizin üfüqi səthini götürmək olar. Minimal Lmin miqyası isə
düsturu vasitəsilə hesablaya
lokal-izotrop turbulentlik nəzəriyyəsinin Lmin=
bilərik [ 4,5].
Turbulent enerjinin ötürülmə sürətinin E=10-1 -10-5 sm2/san3 və mayenin özlülük
əmsalı =0.01sm2 /san-1 qiymətlərində Lmin üçün 1mm-1sm aralığında qiymətləri alır.
Dənizlərdə turbulentliyin tədqiqi onun illik dövrü ilə məhdudlaşması qənaətbəxş
hesab olunur ki, bu zaman Tmax=3107 san-yə bərabər olur.
Ümumiyyətlə, turbulentliyin tədqiqində sahənin bircinsli və stasionar olması
qəbul edilir ki, bu halda da sahənin kifayət qədər spektrini qurmaq olur. həqiqətdə
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isə dənizdə nəinki təsadüfi kənara çıxmalar, hətta “trend” törədən (sahənin
bircinsliyini və stasionarlığını pozan) xarici qüvvələr təsir göstərir.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Külək vektorial kəmiyyət olduğundan onun meridian və paralel üzrə ayrılmış
sıralarını təsadüfi kəmiyyətlər çoxluğu kimi qəbul etmək olar. Təsadüfi kəmiyyətlərin əsas tədqiqat yollarından biri energetik xarakteristikalarının öyrənilməsidir.
Xəzərin Abşeron dəniz rayonunda küləyin statistik səciyyələrini və spektral quruluşunu tədqiq etmək üçün həmin dəniz rayonununa daxil olan pirallahı hidrometeoroloji məntəqəsində 6 saat diskretliyi ilə 10 il müddətində aparılmış müşahidə
məlumarlarından istifadə edilmişdir. Belə uzun dövrə və nisbətən böyük müşahıdə
diskretliyinə malik materiallar əsasən küləklərin sinoptik, mövsümi və illik dəyişmələrini tədqiq etməyə imkan verir.
Tədqiqatların şərhi
1. Küləyin sürət toplananı sıralarının energetik xarakteristikaları
Küləyin sürət və istiqamət sıraları ilk növbədə meridian və paralel toplananlarına
ayrılır.
Təsadüfi sıraların paylanma qanunlarından birinə tabe olmasını müəyyən etmək
üçün bu sıraların hər ikisində də pirson ( 2) meyarı üzrə sıfırıncı mühakimənin
ödənilməsi şərtı hesablanmışdır [1,3].
hesablamalardan meredian üzrə sürət toplananı sırasında sərbəstlik həddi
L=24 olduqda,  2 =10,66-ya, paralel üzrə sürət toplananı sırasında isə sərbəstlik
həddi L-26 olduqda,  2=44,23-ə bərabər olduğu alınmışdır. Alınan nəticələr qənaətbəxş hesab edilir. Yəni 2-ın hesablanmış qiymətləri sərbəst həddin qiymətindən
hər iki halda kiçik olmuşdur. Bu isə sıfırıncı mühakimənin ödənilməsi deməkdir.
Deməli, onda bu sıralar paylanma qanunlarından birinə tabe olur.
hesablamadan sürət toplananları sıralarının orta qiymətdən yayılmasının normal
paylanma ilə nisbətən yaxşı uzlaşdıqları alınmışdır [3].
Meridian və paralel üzrə istiqamətlənmiş sürət toplananları sıralarda nisbətən
kiçik dövrlü dəyişmələri aradan götürmək və daha iri miqyaslı dövrlərin aşkarlanması imkanını artırmaq üçün kosinus-süzgəc hamarlamasından istifadə edilmişdir
[4,5].
Müxtəlif diskretliyə malik olan hamarlama aparıldıqdan sonra yeni alınan sürət
toplananları sıralarının ədədi ortaları, orta kvadratik meyletmələri, dispersiyaları,
asimmetriya və ekses əmsalları hesablanmışdır [1, 3].
hesablamadan məlum olmuşdur ki, sürət toplananları sıralarının ədədi ortaları
və orta kvadratik meyletmə əmsalları hamarlamanın qiymət dəyişməsindən asılı
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deyildir. lakin dispersiyanın, asimmetriyanın və eksesin hamarlamanın qiymət dəyişməsindən asılı olduğu məlum olmuşdur.
Küləyin sürət toplananları sıralarının öyrənilməsində korrelyasiya, struktur və
spektral analiz üsullarından da geniş istifadə olunur. Belə ki, korrelyasiya və struktur
funksiyalarının köməyilə harmonik rəqslərin dövrlərini və küləkdə turbulent burulğanları aşkar etmək olur. Struktur funksiyası korrelyasiya funksiyasının güzgü
əksi olub sürət toplananların orta qiymətindən səpələnməsini büruzə verir. Belə
analizlərin aparılmasında müxtəlif dövrlü prosesləri aşkar etmək üçün ilkin sürət
toplananı sıraları (meridian və paralel üzrə) 6, 12, 24, 48 və 96 saat aralığında hamarlanmışdır. hamarlamadan sonra alınan yeni sürət toplananı sıralarının korrelyasiya
(Bx,k) və struktur (Dk) funksiyalarının əmsalları hesablanmıdır [2].
Meridian üzrə sürət toplananı sıralarının korrelyasiya funksiyalarının əyriləri
bir koordinat sistemində qurularaq şəkil 1-də verilmişdir. Əyrilərin analizindən aşkar
olunur ki, meridian üzrə sürət toplananı sırasında təbii prosesin dəyişməsinə təsir
edən əsas rəqslərin dövrləri 6-24 saat aralığında dəyişmişdir.

Şəkil 1. Müxtəlif saatlar üzrə hamarlanmış meridian üzrə sürət toplananı
sıralarının korrelyasiya funksiyaları (1-50 addım aralığında).

Analoji qayda ilə də meridian üzrə sürət toplananı sıralarının struktur
funksiyalarının əyriləri də bir koordinat sistemində qurularaq şəkil 2-də verilmişdir.

Şəkil 2. Müxtəlif saatlar üzrə hamarlanmış meridian üzrə sürət toplananı
sıralarının struktur funksiyaları (1-50 addım aralığında).
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Bu əyrilərin analizindən də meridian üzrə sürət toplananı sırasında təbii prosesin
dəyişməsinə təsir edən əsas rəqslərin dövrləri 6-24 saat aralığında dəyişdiyi məlum
olmuşdur.
Müxtəlif hamarlama saatlarına malık sıraların hər biri analız edildikdən sonra
daha münasib hamarlamaya malık olan sıra üzərində hesablamaların aparılması
məqsədəuyğun hesab edilir. Onuda qeyd edək ki, hamarlanmış sıralar arasında
əhəmiyyət kəsb edən fərqlər mövcud deyildir. Bu səbəbdən də 24 saatlıq hamarlama
aparılan sürət toplananı sırasının 0-50 addım aralığında və bir koordinat sistemində
korrelyasiya və struktur funksiyasının qrafik əyriləri verilmişdir (şəkil 3).

Şəkil 3. 24 saat hamarlanmış sürət toplananı sırasının korrelyasiya
və struktur funksiyaları (1-50 addım aralığında).

Meridian üzrə sürət toplananı sırasına tətbiq edilən hesablama üsulları eyni ilə
paralel üzrə sürət toplananı sırasına da tətbiq edilmişdir. Aparılan təhlillər bu sıralar
arasında fərqlərin olmadığını, yəni həm meridian həm də paralel üzrə sürət toplananı
sıralarında gedən proseslər oxşar olduğu üçün yekunda meridian üzrə sürət
toplananı sırasının analizinin şərhinin verilməsi ilə kifayətlənməli olduq.
Sürət dəyişmələrindəki enerji daşıyıcı tezlikləri aşkar etmək üçün bu sıralarda
spektral sıxlığının paylanması da hesablanmış və müvafiq qrafik əyriləri qurulmuşdur (şəkil 4). Spektral sıxlığın paylanmasında təsadüfi sıçrayışları yox etmək üçün
Tyuki spektral pəncərəsindən istifadə edilmişdir [3] .

Şəkil 4. Meridian üzrə sürət toplananı sırasının spektral sıxlığın
paylanması funksiyası.
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Spektral sıxlığın birinci qiymətinə inanmaq olmaz. Ona görə ki, onun dövri
müşahidələrin aparılma müddətinə uyğun gəlir. Bu səbəbdən =0,1 qiymətləri
nəzərə alınmır. = 2 qiyməti də şübhəlidir [4,5]. Spektral sıxlığın hər bir qiymətinə
müəyyən tezlik uyğun gəlir. Yəni f=/2mо=fо, burada mоt korrelyasiya
funksiyasında zamana görə sürüşmə və yaxud da мах= mt. Onda f=/ 2мах olar.
Orta dəyişmə dövrü isə Т= 1/ f= 2мах/ 2-yə bərabərdir [5].
Küləyin sürət toplananları (Ux və Uy) sıralarının spektral funksiyalarının (Sx (),
Sy() ) qrafiklərinin təhlili zamanı aşkarlanmışdır ki, funksiya maksimum və minimum qiymətlər alır ki, bu da enerjinin paylanmasının azalma və artma üzrə getdiyini
göstərir.
hesablamalardan küləyin sürət toplananları sıralarında enerjinin daşınması
5,95∙10-5-8,32∙10-2 hs tezlikli rəqslərin hesabına baş verdiyi alınmışdır. Burada təbii
prosesin dəyişmə dövrü isə 12-48 saat arasında olduğu müəyyən edilmişdir. Meridian üzrə sürət toplananı sırasında enerjinin daşınmasını xarakterizə edən göstəricilər
(əmsallar) və onlara müvafiq periodlar da hesablanmışdır.
Beləlıklə, analiz edilmiş bütün materiallardan məlum olur ki, küləyin sürət
toplananları sıralarının spektral funksiyaları bütövlükdə ümumi xarakterə malikdirlər. Spektr intensivliyinin uzun və qısa dalğalar tezliyində dəyişməsi onu
göstərir ki, ümumi enerjinin əksər hissəsini davamlı (18 saatlarla) sürətə malik uzun
dövrlü rəqslər daşıyır.
Bu prosesdə enerjinin paylanma qanunauyğunluğunu aşkar etmək üçün spektral
əyrini xarakterizə edən tənlikdə çıxarılmışdır. Tənlik (1)- dən göründüyü kimi,
enerjinin paylanması eksponensial qanunla baş vermişdir (şəkil1 5) 4, 5.

Şəkil 5. Spektral sıxlıqda enerjinin paylanma qanunauyğunluğunun əyrisi.

y=2E+308e1,15x

(1)

paralel üzrə sürət toplananı sırasının spektral sıxlığın paylanması funksiyası da
eyni qayda ilə analiz olunmuşdur. Aparılan analizdən meridian və paralel üzrə sürət
toplananı siraları arasında əhəmiyyət kəsb edən fərqlərın mövcud olmadığı aşkar
edilmişdi. Bu isə təbii prosesin hər iki sürət toplananı sırasında eyni qanunauyğunluqla baş verdiyini göstərir. paralel üzrə sürət toplananı sırasında da enerjinin pay-
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lanma qanunauyğunluğunun tənliyi çıxarılmış (2), qrafiq əyrisi qurulmuşdur (şəkil
6).

Şəkil 6. Spektral sıxlıqda enerjinin paylanma qanunauyğunluğunun əyrisi.
y=2E+308e(-1,59x)

(2)

paralel üzrə sürət toplananı sırasında da proses oxşar olduğundan şərhi verilməmişdir.
2. Küləyin sürət toplananları sıralarında üstün istiqamətin və hərəkət formasının statistik üsulla hesablanması
Tədqiqatda küləyin sürət toplananları sıraları arasındakı əlaqəni, küləyin üstün
istiqamətini və hərəkət formasını aşkar etmək üçün statistik hesablama üsullarından
istifadə edilmişdir. Öncə meridian və paralel üzrə sürət toplananları sıraları arasındakı əlaqənin mövcudluğunu göstərən cüt korrelyasiya (rxy) əmsalı hesablanmış
və nəticədə bu sıralar arasında çox zəif əlaqənin mövcud olduğu məlum olmuşdur
(rxy=0,2) 3.
Sürət toplananları sıraları üzrə üstün istiqaməti və hərəkətin formasını müəyyən
etmək üçün məlum düsturlarından istifadə edilmişdir 3.
hesablamalardan küləyin üstün istiqamətinin α=30,7∘-yə, korrelyasiya momentinin K_(xy )=0,88 -ə, meridian və paralel üzrə sıralarda dispersiyaların Dx=4,9
və Dy=3,9-a, orta kvadratik meylemə əmsallarının müvafiq olaraq τξ=1.9 və
τη=2,3-ə, Rxy=0,2-yə, sürət toplananı sıralarının ədədi ortalarının isə müvafiq olaraq
Mx=0,61 və My=0,62-ə bərabər olduğu alınmışdır. Bu sıralarda orta kvadratik
meylemə əmsallarının fərqli olması onu göstərir ki, küləyin dəniz səthində yayılması ellips formalıdır 3.
hesablamalardan alınan kəmiyyətlərdən istıfadə edərək küləyin dəniz səthində
paylanmasının üstün istiqamətini və onun yayılma formasının əyani görünüşünü
təmin etmək üçün qrafik təsviri qurulmuşdur (şəkil 7).

2/2017

25

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Allahverdiyev Z.S. Xəzər dənizində küləyin sürət
toplananı siralarının statistik və energetik...

SU EhTİYATlARıNıN TƏDQİQİ vƏ İNTEQRASİYAlı
İDARƏETMƏ pROBlEMlƏRİ

3. Küləyin sürət toplananı
sıralarının harmonik
analizi

Şəkil 7. Dəniz səthində küləyin paylanmasının
üstün istiqaməti və forması.

hidrometeoroloji parametrlərin
dövri gedişinin tədqiqində harmonık analiz metodundan da geniş
istifadə olunur. Bu cür analız dövri
hadisələrin fiziki mahiyyətini başa
düşməyə imkan yaradır.
Riyazi analizin prinsiplərinə
əsasən ixtiyari interval daxilində
bütün nöqtələri verilmiş istənilən
sıranı sinusiodal və kosinusoidal
funksiya şəklində vermək olar. Bu
cür sıralar Furye sıraları, funksi-

yanın tapılması isə Furye analizi adlanır [1,3].
Müşahidə sırası hədlərinin sinus və kosinus funksiyaları vasitəsilə hesablanması
harmonik analiz adlanır. Burada birinci harmonikanın dövrü müşahidələrin aparılma
vaxtına p-yə, ikinci harmonika 1/2P-yə, üçüncü harmonika 1/3P və s. olur.
Ümumiyyətlə, bütün sıranın uzunluğu N -ə bərabər olarsa, onda harmonikaların sayı
N/2-yə bərabərdir. Bu harmonikalar həm ayrılıqda həm də birlikdə fiziki
mahiyyətlərə malikdirlər. Əgər dövri funksiya sinusiodal xarakterə malık deyilsə,
onda harmonik analizin köməyi ilə sadəcə olaraq dövri funksiyaya ekvivalent olan
riyazi görünüşü alınır.
harmonik analiz sıranın Ai və Bi əmsallarının hesablanması ilə başlayır. Bu əmsallar bir-birindən asılı olmadan da ayrılıqda da hesablamaq olur.
Tədqiqatda harmonik analiz metodu küləyin sürət toplananları sıralarına tətbiq
olunmuşdur. Bu sıralar ilk öncə hamarlanmışdır. Sonra sıraların Ai, Bi, Ci əmsalları
ilə yanaşı, onların hər bir i-ci harmonikasının dövri və dispersiyaları hesablanmışdır.
Sıraların harmonikalar üzrə yığılması (98.8%) 698-ci həddə başa çatmışdır.
hesablamadan alınan Ci-lərin qrafikləri qurulmuş və şəkil 8-də verilmişdir.
Şəkildən göründüyü kimi, küləyin sürət toplananları Ux və Uy sıraları ümumi
halda harmonik dövriliyə malık deyillər. lakin. Bu dövrilik özünü qeyri-hamar şəkildə büruzə verir. Ux və Uy sıralarının Ci əmsallarına kiçik kvadratlar fərqi üsulunu
tətbiq edərək onun hərəkət tənliyi çıxarılmış (3 və 4) və aşağıda verilmişdir [1, 3].
Bu tənlik aşağıdakı kimidir.
y=1E-07X2-0,0004X+0,2883
y=4E-07X2-0,004X+0,1983
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Şəkil 8. Küləyin meridian üzrə sürət toplananı sırasının harmonik funksiyası

Nəticə
Tədqiqatdan alınmış nəticələri aşağıdakı kimi ifadə edə bilərik.
1. Küləyin sürət toplananı sıralarında enerjinin eksponensial qanunla ötürüldüyü
və bunun tezliyi 5,95∙10-5- 8,23∙10-2 hs aralığında olan dalğalar hesabına baş verdiyi
aşkar edilmişdir.
2. Küləyin sürət toplananı sıralarında enerjinin ötürülməsini xarakterizə edən tənliklər çıxarılmışdır.
3. Küləyin sürət toplananı sıralarının üstün istiqaməti və hərəkətin ellips formada
olması statistik hesablama üsulları vasitəsilə müəyyən edilmişdir.
4. harmonik analız üsulu ilə küləyin sürət toplananı sıralarında enerjinin
ötürülməsinin qeyri-harmonik xarakterə malik olduğu aşkar edilmişdir.
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Abstract. This article is devoted to possibilities of introducing environmentally
friendly green water technologies for supply of tourist zones with clean water, which
is very important for ensuring their long-term sustainable development. Climate
change, disruption of ecological balance and water cycle on planet have a negative
impact on ecological state of water resources, soil and environment. ın article, we
are considering the possibilities of developing environmentally friendly tourist complexes based on introduction of innovative green technologies. To ensure the environmental friendliness of constructed tourist objects, it is proposed to introduce in
technological processes of preparation of drinking water and treatment of domestic
sewage of environmentally friendly technologies without use of toxic chemical
reagents. Among existing innovative developments in this area, we propose to use
the newest and most economical electro technologies at high voltage in cleaning
processes. ıt is established that introduction of such technologies in tourist areas in
water preparing and sewage treatment infrastructure allows reuse of wastewater for
irrigation purposes and as soil fertilizers that simultaneously ensure food safety. ıt
is shown that such electro pulse technologies will contribute to long-term sustainable
development and prosperity of tourist zones both from ecological and economic
point of view.
Key words: ecological tourism, drinking water, wastewater, electro technology,
sustainable development.
Introduction
ın recent decades, due to deteriorating environmental situation on planet associated with growth of industrial production and population, great attention has been
paid to development of research on elaboration of green technologies [1-7]. This
process can cover different areas, regardless of destination. ın this regard, United
Nations has repeatedly emphasized the adherence to decisions taken to stabilize
achievement of sustainable development in all countries, directly related to improvement of ecological balance on planet. Continuous development of industrial pro-
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duction, environmental pollution due to periodic emission of harmful gases into atmosphere, use of chemical reagents in agriculture and water management, pollution
of reservoirs with domestic and industrial wastewater, etc. requires immediate intervention of administrative structures to improve existing situation. Ensuring longterm sustainable development requires an integrated approach to solve existing
problems in all sectors of national economy and industry, as well as in service sector.
ıt should be based both on introduction of innovative technologies, and on formation
of people's thinking aimed at ensuring long-term development. The main role in this
process is given to scientific groups that are able to fundamentally determine causes
of origin of harmful factors and possible ways to solve them. An important role is
given to advertising activities, which daily explains and recalls the importance of
decisions taken and their role in ensuring the environmentally friendly life of people.
ın this article we will talk about possibilities of developing new trend of modernity - ecological tourism, based on introduction of possible green technologies,
which can promote active and healthy recreation of people in all corners of our
planet. The main focus will be on research of territory and its infrastructure, subject
to improvement and introduction of environmentally friendly technologies.
Research part
Tourist object (as a research) can be chosen any territory, suitable for environmental parameters to organize healthy and active recreation of people. ın our case,
research facility is located outside city limits, surrounded by mountain forests and
exotic nature. however, one should bear in mind that any anthropogenic interference
can worsen environmental situation in region. Therefore, to ensure long-term sustainable development of this region and constant influx of holiday tourists, it is necessary to take comprehensive measures to properly organize the management system
for production cycles within given zone. For correct decision-making regarding the
choice of measure, it is initially necessary to conduct research of available resources
and corresponding infrastructure in selected territory. This applies, in first place,
available water resources (underground, surface, spring) in area.
As you know, water is the main and irreplaceable source of life on planet. From
its quality and ecological purity healthy vital activity of all bio organisms depends.
Knowledge of the basic laws of nature and their observance in organization and design of infrastructure and production processes will serve ecological character of
chosen region and healthy recreation of people. These measures will also help to
increase profitability of investigated facility and, accordingly, ensure long-term sustainable development of the region. ın article, territory chosen by us for organization
of ecological tourist complex was investigated for availability of water resources.
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As it turned out, this region has a large reserve of underground sources, which will
be used as sources of drinking water. On the other hand, as is known, ground waters
are rich in alkaline earth ions Ca2+ and Mg2+, which impart rigidity to water. Therefore, we face the task of softening and stabilizing it for human consumption for
drinking purposes. After reviewing and analyzing the existing in world practice of
water softening technologies, we chose ion-exchange technology, as a result of
which softened water can be ready for consumption. On the other hand, it is important to disinfect water from pathogenic microorganisms. As is known, chemical
reagents (chlorine) are sometimes used for these purposes, which are very harmful
for life of bio organisms and cause various pathologies, especially in compounds
with organic structures. To prevent the use of chemicals that are so dangerous to
human health and environment, we have reviewed existing and used in various technological processes of green technologies for disinfecting water mediums. Among
them, we chose electro technology for ozone treatment of water based on high voltage. This technology is mainly used for conditioning drinking water and its disinfection from pathogenic organisms [8-10]. As is known, ozone is a strong oxidant.
ıt is formed as a result of addition oxygen atom to its molecule, which is formed
due to ionization processes occurring in electrical discharges under action of high
voltage. ın Fig. 1 is shown scheme of disinfection of drinking water by ozone technology.

Figure 1. Block diagram of the process of drinking water ozonation
As can be seen from diagram, water from subterranean source is first fed to reservoir with rough cleaning filter, where mechanical purification from large impurities
occurs. Then, in order to soften, water is purified from ions of alkaline earth metals,
which are contained in groundwater in large quantities, by ion exchange. Softened
water for disinfection from pathogenic microorganisms is fed into the working
chamber, where it undergoes ozone treatment. Ozone enters the working chamber
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from reactor, in which an electric discharge in air is ignited when exposed to high
voltage. For high ozone productivity, pulse crown discharge model was chosen
which ignites in highly no uniform electric field under the action of high pulse voltage. According to developers of this technology, the pulse crown discharge is the
most energy efficient compared to other types [11-14]. Then, water enters the tank
with carbon filter, where it is purified from remaining impurities. Disinfected water
is supplied to tank for clean drinking water, from which it then flows to consumer
(tourist complex). ıt should be noted that in order to ensure environmental cleanliness on territory of tourist complex, it is necessary to think, along with preparation
of drinking water, and about methods of cleaning domestic sewage using innovative
green technologies. For these purposes, as a result of review of existing purification
methods using a variety of chemical reagents to decontaminate effluents from pathogenic microorganisms, an electro impulse technology using electrohydraulic effect
was proposed. According to experts, this electro technology, in comparison with
other purification methods, is the most energy efficient and suitable for use with ensuring reuse of treated wastewater [15], which is very important when creating an
environmentally friendly tourist complex (Fig. 2).

Figure 2. Block scheme of technological process of cleaning and reuse
of sewage for various purposes
So, sewage, after passing through stages of purification process, enters the reservoir, where they are influenced to electro impulse action at high voltage. Based on
electrohydraulic effect, this pulsed electro technology, when exposed to water mediums, causes strong disturbance of treated medium, which facilitates to complex of
high-speed physical and mechanical processes that adversely affect the vital activity
of pathogenic microorganisms. ın addition to disinfecting effect, resulting mechanical waves contribute to strong splitting of effluent, which ultimately results in formation of highly dispersed medium. Such medium can be used as soil fertilizers
and easily assimilated by plant shoots, which leads to their rapid growth. Simultaneously, disinfected sewage can be used for irrigation purposes.
Thus, ecologically clean and energy-efficient technologies will be introduced on
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territory of modern tourist complex, which will allow ensuring long-term sustainable
development and healthy rest of tourists. These technologies, according to experts,
will be technologies of future that will ensure environmental cleanliness and energy
efficiency in many technological processes.
Conclusions
So, in this article, creating of ecologically clean tourist zone with application of
the latest scientific developments aimed at ensuring long-term sustainable development of region are considered. variants of using effective electro technologies at
high voltage in technological processes of drinking water preparation, cleaning of
domestic sewage and their safe re-use for irrigation purposes and as soil fertilizers
are proposed.
Need for water softening from underground sources is shown by ion exchange
for use in drinking purposes. Technology of disinfecting the drinking water of touristic complex from pathogenic microorganisms using ozone treatment is proposed.
Module of the most effective ozone generation by means of pulsed crown discharge
is considered. The newest method of treatment and disinfection of sewage of touristic complex is proposed, based on effect of strong electro pulse fields that cause
electrohydraulic effect in water mediums. This contributes both to disinfection of
effluents from pathogenic microorganisms, and to their strong splitting with acquisition of dispersed state. This treatment technique allows use of such effluents as
soil fertilizers for environmentally friendly growth of plantations, and for reuse of
treated water for irrigation purposes.
prospects of proposed electro pulse technologies for development of ecologically
clean tourist zone are shown, both in terms of ensuring long-term sustainable development and on economic side.
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УЧЕТ ВЕТРОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ОТКРЫТЫХ ВОДОПРОВОДЯЩИХ СООРУЖЕНИЙ
В ГРУНТАХ С РАЗЛИЧНЫМИ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
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АзНИИ Водных Проблем. г.Баку, Азербайджан,
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Abstract. Studied the calculation of wind waves at design stage of artificial earth
channels for open water passageways (canals, collectors, river bend cut-offs, long
floodway)/Determination methods of constructional depth taking into account wind
waves and calculation formula of artificial earth channels on soils with various physical and mechanical properties demonstrated. Calculation examples are given.
Ключевые слова: искусственные земляные русла, открытые водопроводящие сооружения, каналы, коллектора, сбросы паводковых вод, спрямления
рек, устойчивость русел, ветровые волны, физико-механические свойства
грунтов, расчет, проектирование.
Введение
В Азербайджане ведется строительство и проектирование каналов, коллекторов, спрямляющих прокопов излучин рек и сбросных каналов, большой протяженности, принимающий незарегулированный речной сток и сбрасывающий
паводковые воды в какой-либо водоем или водоток, названные нами под
общим названием «искусственные земляные русла».
Если первые два сооружения предназначены для мелиорации и водного хозяйства, то два последующих сооружения имеют назначение экологический
направленности-защиты населенных пунктов, территорий от затопления паводковыми водами и т.д.
Вопрос проектирования указанных выше сооружений в международном
масштабе имеет большую актуальность в настоящее время.
Основная задача является рациональное проектирование указанных гидротехнических водопроводящих сооружений.
Изложение исследований
В связи с тем, что на территории Азербайджана превалируют в основном
связные (глинистые) грунты, нами в течение многих лет проводились иссле-
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дования земляных русл, проходящих в связных (глинистых) грунтах. Кроме
этого, нами ранее предлагались также и методы расчета русел, проходящих в
несвязных грунтах. Об этих методах расчета автора отмечалось в работах
В.С.Алтунина, [1. стр 211 и др], Ю.А.Ибад-заде [2. стр 60 и др], И.Ф.Карасева
[3. стр 31], Ц.Е.Мирцхулава [4. стр 207], Н.А.Ржаницына [5. стр 98] и др.
Не останавливаясь на деталях расчета искусственных земляных русел с учетом физико-механических свойств грунтов, подробно освещенные в работах
автора [6÷10], в данной статье будет рассмотрен вопрос нахождения высоты
надводной части русла с учетом ветрового волнения.
Следует отметить, что вопросу ветровых волн, для водоемов (водохранилищ, озер, морей) посвящено очень много работ и даны методы расчета в различных Справочниках и СНиПах [11,12 и др.]. Однако, для учета ветровых
волн в искусственных земляных руслах практически нет исследований и самая
детальная и подробная информация методов расчета земляных каналов дана
в «Рекомендациях по гидравлическому расчету крупных каналов [5].
Итак, ряд авторов считают, что для определения расчетных параметров ветровых волн в каналах в первом приближении можно использовать нормативные расчетные зависимости для узких водохранилищ, частично откорректированные применительно к крупных каналам.
В основном работы волнового воздействия на откосы, представляются для
каналов, проходящих в несвязных грунтах. Для связных грунтов (глина, суглинок, супесь) методов расчета практически нет, и в особенности для грунтов
с различными физико-механическими свойствами (силы сцепления Cw, угла
внутреннего трения φw, объемной массы γw удельного веса γy, диаметра частиц
грунта d и др).
В «Рекомендациях по гидравлическому расчету крупных каналов» [5 стр.
98] отмечается, что «исследованию формы русла канала в связных грунтах посвящено мало исследований. Наиболее полные данные имеются в работах
Р.И.Самедова…»
С учетом вышеизложенных, произведя соответствующие расчеты, основываясь на методиках работ [5,6] и принимая во внимание основные положения
работ [11,12], введя ряд соответствующих коррективов, произведя расчеты
нами составлена таблица и построен график для определения высоты надводной части Нw в зависимости от расхода воды Qp для искусственных земляных
русел, сложенных из связных и несвязных грунтов различных физико-механических свойств. (табл. 1 и рис). Высота надводной части русла Hw, выше
уровня воды при равномерном установившемся движении с учетом ветровой
волны W для связных грунтов (глина, суглинок, супесь) и несвязных грунтов
(песок), выражается функцией:
Hw=f∙(Qp, Cw,w, γw, γy d)
(1)
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По результатам расчетов параметров ветровых волн (высоты средних волн
, относительного периода волны , средней длины волны ) и высоты надводной части русла (Нw) для русел, проходящие в связных и несвязных грунтах составлены указанная таблица 1 и график (рис).
При этом, для русел большой протяженности, для гарантированного подхода к решению вопроса, длину рассматриваемых участков l, следует принимать не более 3000 м, эффективную скорость ветра для случая направления
ветра против течения не менее Wе=25 м/с (для условий Азербайджана).
Проанализировав методики расчета [11,12], по определению отметки
гребня плотин над расчетным уровнем воды в водохранилище с учетом высоты
ветрового нагона Δhset, высоты наката ветровой волны 1% обеспеченности
hrun1%, конструктивного запаса по высоте плотины α, который принимается
≥0,5 м или 0,1 h1%, приведем формулу для определения высоты надводной
части применительно к искусственным земляным руслам:
Нw=Δhset+hHK+a

(2)

где:
Δhset - высота ветрового нагона [11,12].
hHK+a - высота наката волны, определяется согласно графиков и таблиц
«Справочников» [11,12]. В нашем случае, вместо  (m=ctg) принимается угол
гидродинамической устойчивости откоса Ψg [6÷10].
a - конструктивный запас на откосе a≈0,5 м.
Ниже будyт приведены для различных случаев, примеры расчета по определению основных параметров ветровых волн, высоты надводной части русла
и строительной глубины сооружений.
Пример 1. Определить строительную глубину искусственного русла спрямления р.Куры у г.Салянь (Азербайджан) с учетом ветрового волнения.
Данные: расчетный расход Qp=1500 м3/с, грунтовые характеристики:
Cw=2,0 т/м2, φw=250, γw=2,1 т/м3, γy=2,75 т/м3, (грунты-глина средне-пластичная) . We=25 м/с.
Сила сцепления грунта Cw определена при полный водонасыщенности
G =1.
Параметры водного потока устойчивого искусственного земляного русла
определяются согласно гидроморфологическим зависимостям, (таблица 2) и
приведенные в [7,10]
B=2,33∙Q0,567 =2,33∙15000,567 =2,33∙63,22=147,3 м
Hм= 0,66∙Q0,386=0,66∙15000,386=0,66∙16,83=11,1 м
Hср=0,472∙Q0,376=0,472∙15000,376=0,472∙15,64=7,38 м
VHp=0,974∙Q0,047=0,974∙15000,047=0,974∙1,41=1,37 м/с
J%0=3,93∙Q-0,677=3,93∙1500-0,677=3,93∙0,007=0,028%0=0,000028

36

2/2017

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU TƏChİZATı, TUllANTı vƏ YAğıŞ SUlARı
SİSTEMlƏRİNİN İDARƏ OlUNMASı

2/2017

Самедов Р.И. Учет ветровой волны при проектировании открытых водопроводящих сооружений...

37

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU TƏChİZATı, TUllANTı vƏ YAğıŞ SUlARı
SİSTEMlƏRİNİN İDARƏ OlUNMASı

Самедов Р.И. Учет ветровой волны при проектировании открытых водопроводящих сооружений...

где: В - ширина водного потока,
Hм - максимальная глубина потока,
Hср - средняя глубина потока,
VHp - допускаемая (неразмывающая) скорость потока,
J - уклон водной поверхности
Ψg - допускаемый угол гидродинамической устойчивости откоса русла.
Согласно таблицы 1 и графика (рис.) высота надводной части искусственного русла спрямления р.Куры с учетом ветровой волны на участке г.Салянь
при расходе воды Qр=1500 м3/с Hw=1,87 м, высота наката волны hHk=1,34 м,
а строительная глубина соответственно будет:
Hстр=Hм+Hw=11.1 м+1.87 м = 12.97 м.

Hстр=12,97 м.

Кривая формы поперечного сечения русла описывается зависимостью [6,8
и др].
(3)
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Для практического использования можно построение кривой выполнить
как касательные к кривой откоса и дна русла при определенном угле гидродинамической устойчивости откоса ψq.
Пример 2. Определить высоту наката волны на откос hhk и высоту надводной части русла канала hw при расходе воды Qp=1500 м3/с. Грунтовые характеристики-глина Cw=1,75 т/м2, φw=200,γw=2,1т/м3, γy=2,75T/M3.
Аппроксимацией: из табл 1. и рис. следует hHk=1,09 м. Нw=1,63 м.
Из табл. 1. hHk=(134+0,84)/2=1,01 м. B/2=85,15 м B=170,3 м.
Пример 3. Определить строительную глубину крупного канала расходом
воды Qp=1000 м3/с по данным расчета формулы D.B.Simons, М.Л.Албертсон
[13÷15] и методу автора [6,8,9,10]. Следует особо отметить, что D.B.Simons,
М.Л.Албертсона, [13÷16] с целью разработки методов удовлетворительного
проектирования каналов в США, на основе собранных натурных данных каналов Индии, Западного Пакистана и западной части США были построены
графики и получены зависимости типа формулы G.lacey и все каналы ими
были подразделены на группы (А,В,С,D,Е) по грунтовым условиям.
Результаты расчетов, произведенные нами и выполненные согласно графика
и аппроксимацией сведены в таблицу 3.
Таблицу 3.
Авторы

Характеристика
грунтов

Simons, Связные берега и
Albertson дно
Автор
Связные грунты
Cw=10 кРа,
φw=200

Qp,
м3/с

В,
м

Нmах,
м

V,
м/с

hHк,
м

Hw,
м

Hстр,
м

1000

163

9,06

1,06

0,78

1,33

10,39

1000

167

8,83

1,01

0,78

1,33

10,15

Для расхода воды Qp=1000 м3/с данные для грунтов (таблица 1) с характеристиками Cw=15 кРа, φw=200 и Cw=5 кРа, φw=200 получаем для Cw=10 кРа,
φw=200, высоту наката волны hHk=0,78 м и высоту надводной части русла
Hw=1,33 м.
Следует отметить, что Н.Н.Маслов в своих фундаментальных работах, отмечал [16 табл 14] как показатели сопротивляемости сдвигу глинистых грунтов меняется в зависимости от состояния породы (консистенции).
Ранее об этом нами подробно излагалось в работах [6,10], т.е речь идет о
степени размываемости грунта в зависимости от физико-механических
свойств. Естественно, это следует учитывать и при волновым воздействии на
откосы русла у уреза воды и выше.
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В работе А.И.Альхименко, В.С.Ермакова, Г.В.Симакова [17] отмечается,
что средние параметры ветровых волн на прямолинейных в плане участках
главного канала переброски (ГКП) составляет высота волны h=1 м и длина
λ=10.12 м. Расчеты, при заложении откосам m=4, крупности частиц d=0,25
мм, высота наката волн на откос получена HH=1,46 м. Учитывая, что угол
подхода фронта волны к сооружению в среднем может быть равным 400, «получают что расчетная высота наката волны составляет 1,27 м. Все верно, но к
сожалению, также не оговаривается при каких расходах воды Qp=1000 м3/с,
или Qp=2400 м3/с.
Действительно, по нашим расчетом и графику (рис.) для крупного канала
с песчаным руслом с диаметром частиц d=0,25 мм при расходе воды
Q= 2400 м3/с высота наката волны на откос получена hHk=1,25 м. Совпадение.
При расходе воды Qp=1000 м3/с, hHk=1,05 м.
Таким образом для такого сложного процесса; воздействия волн на откосы,
удовлетворительные совпадения указывают на то, что использование графика
(рис.) Hw=f∙(Qp, Cw,φw, γw, γy d) вполне приемлемо для проектирования искусственных земляных русел, водопроводящих сооружений (каналов, коллекторов, сбросов паводковых вод, спрямляющих прокопов излучин рек).
Выводы
1. Предлагается методика расчета искусственных земляных русел открытых
водопроводящих сооружений (каналов, коллекторов, крупных сбросов рек,
спрямляющих проков излучины рек), сложенных из связных и несвязных
грунтов с учетом ветрового волнения.
2. Установлено что для получения достоверных зависимостей устойчивости
русла обязательным условиeм является дифференцирование грунтов по физико-механическим свойствам. Причем, недостаточно указывать общее наименование грунта (например: связной грунт) или указывать разновидность
грунта (глина) или же учитывать одну какую-либо грунтовую характеристику
- только сцепление с.
3. Представлены таблица и график для определения параметров ветровых
волн, надводной части искусственных земляных русел Hw с учетом ветровой
волны.
4. По данным расчета параметров водного потока устойчивых искусственных земляных русел, сложенных из грунтов с определенными физико-механическими свойствами и расходе воды Qp по таблице 2 и графику (рис.)
Hw=f∙(Qpp, Cw ,φw, γw, γy d) можно определить высоту надводной части Hw
c учетом ветровой волны и назначить строительную глубину сооружения Нстр
при проектировании.
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5.Автор отмечает, что в данной статье приведено краткое описание рассматриваемого вопроса. В случае заинтересованности других издателей, возможно
более подробное изложение с дополнительными расчетами, графиками и таблицами.
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UOT 628.336

TƏMİZLƏYİCİ STANSİYADA BƏRK MADDƏ VƏ
ÇÖKÜNTÜLƏRİN FORMALAŞAN QURĞULARINDA
APARILAN TEXNOLOJİ PROSESLƏRİN TƏHLİLİ
(səh. 44-56)

Əbilov F.A., Şəfizadə İ.H., Hüseynzadə M.T., Qüdrətli A.R.
“Azərsu” ASC, “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu,
Bakı şəh., mr.mammad@mail.ru

Abstract. Each device in the station operated in its own made. The intensities of
the sediment separation process depent on the technological regimes in the devices.
Waste water sediments polydisperse is a complex system. ıt is composed of various
beneficial organic substances and is rich in minerals needed for agriculture. There
are many ways to bring sediment processing the quality required the case(stabilisation, radiation, hot, burning and other). As a result, the valuable materials are purchased: Fertiliser, animal feed, fuel, electricity, steam heat.
Açar sözlər: tullantı suların təmizlənməsi, çöküntülər, tullantı sutəmizləyici
qurğular, barmaqlıq, qumtutan, anaerob biofosfor hovuzu, aerotenk, durulducu,
çöküntülərin emal üsulları, lillər.
Giriş
Müasir dövrdə istismar olunan təmizləyici qurğular kompleksləri ayrıca müəssisə
kimi istismar olunaraq, müxtəlif tərkibli məişət və sənaye tullantı sularını normativlərin tələbinə uyğun təmizləyərək ətraf mühitin ekoloji durumunun qorumasını
təmin etməlidir. Təmizləyici proseslərin gedişi nəticəsində belə müəssisələrin ayrıayrı qurğularında bu və ya digər xassəli çöküntülər əmələ gəlir. Qurğularda saxlanıb
toplanan çöküntülərin fiziki-kimyəvi tərkibləri və həcmləri istismar olunan qurğuların təmizləmə qabiliyyətindən asılıdır. Son illər ölkədə yaranan tullantı sularının
təmizlənməsi üçün yeni, müasir texnologiyalı stansiyalar tikilmiş, istismarda olan
təmizləyici komplekslər isə genişləndirilmişdir (hövsan, Sumqayıt, Buzovna,
Şüvəlan təmizləyici stansiyaları, Oğuz, Zaqatala, Goranboy, Göygöl və digər şəhərlərin kompleks təmizləyici qurğuları). Bu qurğularda ildə milyon kubmetrlərlə
məişət tullantı suları emal olunur.
Bu obyektlərdə tullantı suların müxtəlif təmizləmə üsulları ilə emalı zamanı stansiyaların ərazisində böyük həcmdə bərk və maye halında olan zərərli çöküntülər
yığılıb toplanılır. Onların həcmi yalnız hövsan Aerasiya Stansiyasında ildə 2 mln
m3-ə çatır. Tullantı sutəmizləyici qurğular kompleksinə daxil olan tullantı suları
müəssisədə aparılan istehsalatın xammalı hesab oluna bilər. İstehsalın texnolo-
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giyasına əsasən suların emalı ardıcıl olaraq, ayrı-ayrı mexaniki və bioloji təmizləyici
qurğularda aparılır. Stansiyaya daxil olan tullantı suları təmizləndikdən sonra onların
keyfiyyəti normativlərin tələb etdiyi səviyyəyə çatdırılır.
Tullantı suların tərkibində olan çirkləndirici maddələr mineral, üzvi və bakterial
çirkləndiricilərə ayrılır. Mineral çirkləndiricilərə qum, torpaq, şlaklar, mineral yağlar
və s. aiddir. Üzvi çirkləndiricilər mənşəyinə görə bitki və canlılara aiddir (meyvə
və tərəvəz tullantıları, insan və heyvanların fizioloji ayrılmaları, ət və yağ məhsulları). Bunlarla yanaşı təsərrüfat–məişət tullantı sularının tərkibində külli miqdarda
xəstəliktörədən və insan orqanizmi üçün təhlükə yaradan bakteriyalar inkişaf edir.
Bu substansiya əsasən üzvi və mineral mənşəli mürəkkəb çoxkomponentli maddələr
qarışığından təşkil olunur. Tullantı suların çöküntüləri mürəkkəb bir polidispers sistem təşkil edir [1]. Çöküntülərin tərkibində təhlükəli patogen mikroorqanizmlərin
və zərərli inqrediyentlərin olması onları zərərsizləşdirmədən ətraf mühitə atılması
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə qadağandır.
Tədqiqatın şərhi
Məlum olan tullantı sutəmizləyici qurğular kompleksində tullantı suları öz axını
ilə qəbuledici kameraya daxil olur, barmaqlıqlardan və qumtutanlardan keçərək bioloji təmizləmə qurğuları sahəsinə daxil olur. Mexaniki təmizləmə qurğularında tullantı suların tərkibində olan qum və asılı maddələrin əsas hissəsi saxlanılır. Bunun
nəticəsində suların bioloji üsulla təmizlənməsi asanlaşır. Bioloji üsulla təmizləmənin
əsas qurğuları anaerob biofosfor hovuzu və aerotenkdir. Bu qurğularda suların tərkibində olan çirkləndirici üzvi maddələr mikroorqanizmlər vasitəsi ilə parçalanır,
nəticədə təmizlənmiş su və fəal lillər əmələ gəlir. lil ilə suların qarışığı durulducuda
müəyyən müddət duruldulur, daha sonra sular qum süzgəclərində təmizlənir. Təmizlənmiş sular ultrabənövşəyi şüalanma üsulu ilə zərərsizləşdirildikdən sonra su
hövzəsinə axıdılır.
Təmizləmə qurğusunda emal edildikdən sonra çıxan suyun keyfiyyət dəyərlərinin
seçilməsi EN standartlarının həssas bölgələr üçün nəzərdə tutduğu və cədvəl 1-də
verilən təmizləmə qurğusundan çıxış suyu dəyərinə uyğun olaraq qəbul edilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən daha
aşağı və yaxud fərqli konsentrasiya dəyərləri tələb olunduğu təqdirdə cədvəl 1-də
göstərlilən müvafiq ən kiçik konsentrasiya seçilərək təmizləmə qurğusu bu dəyərə
görə layihələndirilməlidir [2]. Buna görə Avropa Birliyinin bir çox ölkələrində tullantı çöküntülərinin emalı və istifadə sahələrinə aid normativ bazalar yaradılmışdır
(direktiv sənədlər, hüquqi aktlar, standartlar).
Respublikada istismar olunan təmizləyici stansiyaların ərazilərində tullantı sularından ayrılmış maye halında olan xeyli çöküntülər əmələ gəlir. Tulantı suları
təmizləyən qurğulardan çıxarılan və müxtəlif fiziki xassələrə malik olan çökün-
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Cədvəl 1. Emal prosesini keçmiş tullantı suların təmizləmə qurğusundan
çıxış standartları
Parametr

Ölçü vahidi

Konsentrasiya

Oksigenə biokimyəvi tələbat (OBT5)

mq/l

25

Oksigenə kimyəvi tələbat

(OKT)

mq/l

125

Asılı hissəciklərin miqdarı

(SS)

mq/l

35 (N>10000)
60 (N=2000÷10000)
2 (N=10000÷100000)
1 (N>100000)
15 (N=10000÷100000)
10 (N>100000)

Fosfor

(p)

mq/l

Azot

(N)

mq/l

tülərin ümumi sərfi stansiyada emal olunan tullantı suların təxminən bir faizini təşkil
edir [3].
Tullantı sutəmizləyici stansiyaların bütün qurğuları hər biri özünəməxsus
texnoloji rejim qaydaları əsasında istismar olunmalıdırlar. Qurğuların istismar müddətində onların işləmə rejimlərinin dəyişilməz qalması təmizlənmiş suların tələb
olunan keyfiyyətdə saxlanılmasına zəmanət verir.
Ümumiyyətlə, tullantı suların mexaniki və bioloji təmizlənməsi dünyada ən geniş
yayılmış üsullardandır. Tullantı sutəmizləyici qurğular kompleksinin bərk maddə
və çöküntülərin formalaşan qurğularında aparılan texnoloji proseslərini nəzərdən
keçirək. Şəkil 1-dən göründüyü kimi, tullantı suları kanalizasiya kollektoru ilə
təmizləyici qurğuların qəbuledici kamerasına (1) daxil olur. İri ölçülü barmaqlıqdan
və xırda ölçülü barmaqlıqdan (2) keçərək qumtutana (3) istiqamətlənir. Qumtutanda
qum hissəciklərindən təmizlənmiş sular sonra öz axını ilə anaerob biofosfor hovuzlarına (4) verilir. Anaerob hovuzların məqsədi tullantı sularını bioloji üsulla anaerob

Şəkil 1. Tullantı sutəmizləyici qurğular kompleksinin sxemi.
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şəraitdə fosfor birləşmələrindən təmizləməkdir. Anaerob hovuzlarından sonra sular
aerotenklərə (5) daxil olur. Aerasiya hovuzlarından (aerotenk) tullantı suları ilə daxil
olan lili tutmaq məqsədilə radial tipli durulduculara (6), durulducularda toplanan
lil nasos stansiyasına (7) və oradan lilin əsas hissəsi (aktiv) nasoslarla anaerob hovuzlara, digər hissəsi isə (izafi) lil susuzlaşdırma binasına (8) ötürülür. Durulduculardan sonra sular yetərincə təmizlənməsi üçün nasos vasitəsilə qum filtrlərinə (9)
vurulur. Təmizlənmiş sular zərərsizləşdirilmək üçün ultrabənövşəyi zərərsizləşdirmə
qurğusuna (10) verilir. Zərərsizləşdirilmiş sular su hövzələrinə axıdılır [4].
Mexaniki təmizləmə qurğuları
Barmaqlıqlar. Təmizləyici qurğuların normal rejimdə işləməsi üçün ilk növbədə
tullantı sularının tərkibində olan iri mexaniki çirkləndiricilər (parça qırıntıları, makulatura, yarpaqlar, plastik tullantılar və s.) ayrılmalıdır. Onun üçün barmaqlıqlardan
istifadə olunur. Barmaqlıqda millərarası məsafələr 2-3 mm (xırda hissəciklər üçün),
6-8 mm ya da 10-16 mm qəbul olunur. Saxlanılan zibillərin vaxtlı-vaxtında yığılıb
kənarlaşdırılması qurğunun müvəffəqiyyətlə işləməsinin əsas şərtidir.
Açıq kanalda 2 avtomatik tənzimləyici iri ölçülü (millər arası məsafə 30 mm) və
sıx ölçülü (millərarası məsafə 6 mm) barmaqlıq quraşdırılmışdır (şəkil 2).
Təmizləyici stansiyanın prinsipial texnoloji sxeminin izahı aşağıdakı kimidir.
Tullantı suyu özü ilə sistemə gətirdiyi iri ölçülü hissəciklərdən azad olunması
məqsədilə barmaqlıqlardan keçir. Bu barmaqlıqlar özlüyündə 2 növə ayrılırlar: iri
ölçülü barmaqlıq və sıx ölçülü barmaqlıqlar.
● İri ölçülü barmaqlıq
Tullantı sular ilkin olaraq iri ölçülü barmaqlıqlardan keçir. Ölçüləri kiçik olan və
barmaqlığın geniş dəlikləri arasından sızıb keçən hissəciklərin qarşısını sıx ölçülü
barmaqlıq kəsir. Bu prosses avtomatik olaraq baş verir. Barmaqlıqlar mexaniki
üsulla işə düşürlər. Avtomatik idarə olunan barmaqlıqlar üfüqi istiqamətdə 45 – 800
bucaq altında yerləşdirilir. İri tullantılardan təmizlənmiş tullantı sular ardıcıl olaraq
sıx ölçülü barmaqlara yönəldilir.
● Sıx ölçülü barmaqlıq
Kiçik həcmli həll olmamış tullantıları tutmaq üçün açıq kanalda tullantı suların
hərəkət yolu qarşısında sıx ölçülü barmaqlıqlar yerləşdirilir. Düzbucaqlı metal
çərçivə şəklində olan sıx ölçülü barmaqlıq açıq kanalda tullantı sularının hərəkət
yolu qarşısında üfüqə nisbətən 700 bucaq altında yerləşir. Tutulmuş tullantılar konveyer vasitəsilə konteynerə toplanır və sahədən kənarlaşdırılır. Kiçik tullantılardan
təmizlənmiş su qumtutanlara istiqamətləndirilir [5]. (www.arsimak.com.tr)
Barmaqlıqların əsas vəzifəsi stansiyaya daxil olan tullantı sularının tərkibindəki
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iri və orta ölçülü mexaniki çirkləndiriciləri saxlamaq və kənarlaşdırmaqdır. Barmaqlıqların işinə nəzarət edilməsi aşağıdakı kimidir:
- barmaqlıqda saxlanılan zibil və tullantılar avtomatik qurğu ilə konteynerlərə
yığılır və konteynerlər mütəmadi olaraq ərazidən kənarlaşdırılır;
- hərəkət edən barmaqlığın milləri təmiz saxlanılmalı və vaxtaşırı yapışmış tullantılardan təmizlənməlidir. Bunun üçün təzyiqli su şırnağından istifadə olunur.

Şəkil 2. Tullantı sutəmizləyici qurğular kompleksinin barmaqlıqlarının
görünüşü və sxemi
Qumtutanlar. Qumtutanlar təmizləyici stansiyanın qurğularında aparılan proseslərin hesablanmış rejimdə fəaliyyət göstərməsi üçün tullantı suların tərkibində
olan iri mineral asılqanları saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sudan ağır asılqanlar qurğunun dibinə çökür və oradan vaxtaşırı çıxarılırlar. Daha yüngül üzvi maddələr sularla birgə sonrakı qurğulara daxil olurlar. Qumtutanlar konstruksiyalarına
görə üfüqi, şaquli, dairəvi, tangensial, aerasiyalı olurlar. Qurğular elə hesablanmışdır
ki, suların qəbul olunmuş sürətlə qurğudan keçmə müddəti 15-25 dəqiqədən çox olmamalıdır. Qumtutanda saxlanılan mineral hissəciklərin miqdarı hər bir kubmetr
sudan təxminən 50 qr-dır (diapozon 20-100 qr/m3). Aerasiyalı qumtutanlar daha effektli və dayanıqlı rejimdə işləyən qurğular hesab olunur.
Tullantı sularının tərkibində olan və əsasını qum təşkil edən həll olunmayan
mineral maddələri çökdürmək üçün üfüqi tipli və aerasiyalı qumtutanlar quraşdırılmışdır. Qumtutanlarda hava hovuz boyu keçən axına nisbətən perpendikulyar olaraq
spiral şəkildə axını yaratmaq üçün düzbucaq hovuzun bir tərəfi boyu vurulur. Ağır
qum hissəcikləri hovuzun dibinə oturur, yüngül, əsasən üzvi hissəciklər asılı
vəziyyətdə qalır və hovuzdan keçir, yağlar və səthi aktiv maddələr suyun səthinə
çıxır. Arakəsmə divar kameranı iki hissəyə bölür; biri qumu kənar etmək üçün, digəri
isə yağın və səthi üzən maddələrin kənarlaşdırılması üçündür. Qumun və yağın kə-
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narlaşdırılması üçün hərəkətli körpücüklü kollektor istifadə edilir. Qum nasosları
qumtutanlara salınır və bütöv uzunluğu boyu hərəkət edərək qumu yığıcı sistem
boyu hərərkətsiz tora doğru yönəldir. hərəkətli körpücükdə quraşdırılmış sıyırıcı
yağlı seksiyanın səthindəki yağı, neft məhsullarını, səthi aktiv maddələri və köpüyü
qaşıyıb təmizləyir. Təmizlənmiş yağ, neft məhsulları, səthi aktiv maddələr və köpük
yağlı seksiyanın sonunda yerləşən konusvari hissəyə yığılır.
Qumtutanlar iri dənəli qum, qum tərkibli çınqıl və digər bərk maddələrin qarşısını
almaq məqsədilə tikilmişdir. Qurğudan axan suların horizontal hərəkət sürəti
saniyədə 0,3 m/san-dir. Normativə görə qurğuda axın sürəti 0,3-dən çox və 0,1-dən
az olmamalıdır. Çünki suyun artıq sürətində qumların çökməsinə vaxt çatmayacaq,
suların kiçik sürətində isə qurğunun dibində daha yüngül üzvi maddələr də yığılacaq
və burada xoşagəlməz qıcqırma prosesi müşahidə olunacaqdır.
Aerasiyalı qumtutanlar spiralşəkilli axın yaranan rezervuarlardır. Spiralşəkilli
axın, rezervuarın qabarit ölçüləri və qumtutana verilən hava miqdarından asılı olaraq
dəyişir. Aerasiyalı qumtutanlarda səthə yığılan yağ ayrı bir hissədən uzaqlaşdırılır.
Qumtutanlardan qum suya batırılan qum nasosları vasitəsilə xaric edilir.
Qumayırıcıda “qum-su” qarışığı su və qum hissələrinə ayrılır. Qum isə konteynerə
toplanaraq sahədən kənarlaşdırılır (şəkil 3).

Şəkil 3. Qumtutanın ümumi görünüşü
Tullantı sutəmizləyici qurğular kompleksində üfüqi qumtutanların istismarı onlarda çökən qumların mütəmadi hidroelevatorla çıxarılmasından ibarətdir. Daxil
olan tullantı suların qurğunun bölmələrinə paylanması şiber vasitəsi ilə tənzimlənir.
Qumayırıcılar və qumyuyucular tərkibində olan üzvi materialların əksər
hissəsinin kənarlaşdırılmasını yerinə yetirə bilər. Qumla daha ağır üzvi maddələr
qaldığı halda qeyri-sabit quru maddələrin ayrılması adətən qumyuyuculardam istifadə edilir. Qumtutanın və qumayırıcı qurğuların nümunələri şəkil 4-də göstərilir.
İlkin durulducular. Tullantı suların tərkibindəki sıxlıqları sudan çox olan çirkləndirici maddələr adi duruldulma prosesi ilə kənarlaşdırıla bilər. Sadələyinə baxmayaraq, burada özünü göstərən qravitasiya qüvvəsi suların təmizləməsinin demək
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Şəkil 4. Qumtutanın və qumayırıcının (hidroelevatorun) sxemi
olar ki, 50%-ni təmin edir. Duruldulma prosesində suda həll olunmamış üzvi maddələrin saxlanması nəticəsində OBT-nin (oksigenə bioloji tələbat) miqdarı xeyli azalır. Durulducular konstruksiya etibarı ilə horizontal, şaquli və radial tipli olurlar.
Durulducunun əsas vəzifəsi tullantı suların tərkibində olan mexaniki qarışıqları
çökdürməkdir. İlkin durulducu olaraq çox vaxt radial durulduculardan istifadə olunur
(şəkil 5). İlkin durulducularda ən əsas və vacib şərt tullantı suların durulducuda
qalma müddətidir, çünki bu müddət ərzində nisbətən xırda hissəciklərin (hesablanmış diametri) qurğuda saxlanması təmin olunmalıdır.
İlkin durulducuların hesabatı adətən su səthinə düşən hidravliki gərginlik və
qalxan su axımının sürəti ilə aparılır (m/saat). İlkin durulducularda adətən hidravliki
yük qurğunun hər bir m2 səthinə
düşən sərf 1-3 m3/saat qəbul
olunur, bu da o deməkdir ki,
qurğuda suyun durulma müddəti
təxminən 2 saata bərabərdir.
Durulducunun dərinliyi 3,5-4
m qəbul olunması tövsiyə edilir.
Təcrübə göstərir ki, suların durulducuda qalma müddəti 2 saat
olarsa, məişət tullantı suların
tərkibində olan asılı maddəllərin
miqdarı və oksigenə olan bioloji
tələbat (OBT) müvafiq olaraq
70% və 30%-ə qədər aşağı düşür.
Qurğudan çıxarılmış xam çöküntülərdən metantenklərdə anaerob
şəraitdə emal nəticəsində bioqaz
alına bilər, ya da onlar yandırıla
bilər.
Şəkil 5. İlkin durulducunun sxemi
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Bioloji təmizləmə qurğuları
Tullantı suların bioloji təmizləməsində onların tərkibindəki çirkləndirici maddələrdən qida mənbəyi kimi istifadə edən mikroorqanizmlərdən istifadə olunur.
Mikroorqanizimlər çirkləndirici maddələrin bir hissəsini oksidləşdirib parçalayır,
digərlərini isə yeni mikroorqanizmlərə transformasiya edir. Sonrakı təmizləmə
mərhələsində onlar sulardan ayrılıb müxtəlif xassəli çöküntü və lillər əmələ gətirir.
Bioloji təmizləmə anlayışı özündə çox geniş diapozon üsullarını cəmləşdirir. Əvvəllər bioloji təmizləmə tullantı suların tərkibindən üzvi birləşmələrin kənarlaşması
üçün istifadə olunurdu. lakin, sularda qalmış oksidləşməmiş üzvi çirkləndiricilər
nəinki iyin və qoxunun mənbəyi ola bilir, hətta qəbuledici su hövzəsinin oksigen
balansını pozaraq su hövzəsinin flora və faunasını məhv edə bilər. Bunun səbəbi
əsasən ammonium azotudur.
Bu səbəbdən bioloji proseslər müvafiq olaraq aerob və anaerob hissələrə bölünür.
Məişət tullantı suların təmizlənməsi üçün adətən aerob proseslərdən istifadə edilir.
Anaerob proses lil çöküntülərin emalında (çürümə prosesində) müvəffəqqiyyətlə
tətbiq olunur.
Anaerob Biofosfor hovuzu. Anaerob hovuzlardan istifadənin məqsədi tullantı
sularını bioloji üsulla anaerob şəraitdə (suda həll olmuş və kimyəvi birləşmənin
tərkibində olan oksigen müşahidə olunmur) fosfor birləşmələrindən təmizləməkdir
(şəkil 6).

Şəkil 6. Anaerob Biofosfor hovuzu və nitrifikasiya-denitrifikasiya prosesinin
sxemi
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Tullantı sular tərkibində çoxlu miqdarda azot tərkibli qida maddələri, eləcə də
fosfor daşıya bilər və onların ifrat dərəcədə ətraf mühitə buraxılması evtrofikasiyaya,
hovuzun yaşıllaşmasına (ot, yosun basmasına) gətirib çıxara bilər.
Tullantı sutəmizləyici qurğularından çıxan fosforun tənzimlənməsi səthi suların
evtrofikasiyasının qarşısının alınmasında əsas faktordur. Fosfor göl və təbii suyun
evtrofikasiyasının artmasına kömək edən əsas qidalandırıcı maddələrdəndir.
prosesdə fosforun kənarlaşdırılmasının effektivliyi təxminən 50-80% təşkil edir.
Durulduculardan kənarlaşdırılan lilin bir hissəsi qayıdan lil kimi anaerob hovuzlara
qaytarılır. Əgər təmizlənmiş suda fosforun miqdarı 2 mq/l-dən çox olarsa, onda
qurğuya dozalama binasında hazırlanmış alüminium və ya dəmir əsaslı kimyəvi
reagentlərin əlavə olunması nəzərdə tutulur.
hal-hazırda fosforun miqdarı 2 mq/l-dən çox olmadığına görə alüminium dozalama aparılmır. (СНиП 2.04.03-85 və СП 32.13330, 2012 Kanalizasiya. Xarici
şəbəkə və qurğular).
Aerasiya hovuzu (Aerotenk). Aerotenk tullantı sularının bioloji təmizlənməsində istifadə olunan əsas qurğudur. Aerotenk içərisində aerasiya olunacaq fəal
lillə qarışdırılmış çirkli suyun sakit şəkildə axdığı dəmir-beton çəndir.
havalandırma hovuzlarında aerob (suda həll olmuş kimyəvi birləşmələnin tərkibində olan oksigen mövcuddur) və anoksik (suda həll olmuş oksigen mövcuddur
və kimyəvi bağlı oksigen müşahidə edilmir) şəraitdə nitri-denitrifikasiya prosesi
əsasında suyun təmizlənməsi dairəvi istiqamətdə hərəkət edən karusel tipli qurğularda aparılır.
Denitrifikasiya prosesi müvafiq bioloji mühitin formalaşdırılması üçün oksigensiz rejim tələb edir. Bu rejim geniş sayda müxtəlif bakteriyaların hesabına həyata
keçirilir. Bu sistemlərdə lil yaşı mühüm göstəricilərdən biri hesab olunur. lil yaşı
SRT ≥ 20 gün olmalıdır.

Şəkil 7. Aerasiya hovuzu – Difuzorların ümumi görünüşü
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Tullantı suların karbon və azot birləşmələrindən təmizlənməsi onların reaktorun
aerasiyalı və aerasiyasız zonalarında fəal lillə qarışması nəticəsində baş verir.
Çöküntülərin yarandığı əsas qurğulardan biri tullantı suların bioloji üsulla təmizləyən aerotenklərdir. hazırda Avropa ölkələrində bu qurğular sistemi geniş yayılıb
və digərlərindən üstünlük təşkil edir. Aktiv lil ilə işləyən sistemin inkişafı nəticəsində
fasiləsiz işləyən qurğular tipi yaranmışdır: aerotenk-qarışdırıcı, sıxlaşdırıb çıxaran,
yüksək yüklənən aerotenk, uzadılmış aerasiyalı aerotenk. Bu qurğularda aerasiya
və duruldulma prosesləri ayrı-ayrı rezervuarlarda aparılır. Tullantı suları və aktiv
lillər aerotenkdə (reaktorda) qarışdırılır və aerasiya olunur (şəkil 7).
Son durulducular. Aerasiya dövrü başa çatdıqdan sonra lil qarışığı durulducuya
daxil olur və burada aktiv lillər təmizlənmiş sudan ayrılır. Aerotenkdə bioloji
kütlənin yüksək qatılığını sabit saxlamaq üçün duruldulmuş lillər aerotenkə qaytarılır. Reaktorda mikroorqanizmlərin aramsız artımı müşahidə olunduğundan sistemdən artıq biokütlənin xaric edilməsi tələb edilir. Biokütlə əsasən durulducudan
çıxarılır (şəkil 8).

Şəkil 8. Son durulducunun ümumi görünüşü
Son durulducular şaquli, horizontal və radial konstruksiyalı olurlar. Məhsuldarlığı
böyük olan stansiyalarda adətən radial durulducular qəbul edilir. Mayenin qalma
müddəti və maksimal sürəti durulducunun təyinatından asılıdır. Aerotenkdən çıxan
lil qarışıqları durulducuda 1,5 – 2,0 saat müddətində qalmalıdır, suların durulducuda
hərəkət sürəti isə 5 mm/san qəbul olunmalıdır.
Aktiv lil durulducu hovuzların mərkəzinə doğru çökür və suqəbuledicinin aşağı
hissəsində yerləşən hovuzlara paylanılır. Mexaniki lilqaşıyan qurğular çökmüş lili
mərkəzi lilyığıcıya toplayır ki, buradan da vaxtaşırı olaraq xaric edilir.
Durulducu qurğuda onun çevrəsi boyunca hərəkət edən körpü quraşdırılmışdır.
Durulducunun üst səviyyəsində yığılmış köpük sıyırıcının köməyilə köpük nasos
stansiyasına axıdılır.
Təmizlənmiş sular durulducunun kənarı boyunca inşa edilmiş kanal vasitəsilə
yığılır. Durulduculardan sonra sular yetərincə təmizlənməsi üçün nasos vasitəsilə
qum filtrlərinə vurulur. Qum filtrlərində təmizlənmiş sular zərərsizləşdirmə
qurğusuna verilir və sonra su hövzələrinə axıdılır.
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Lil susuzlaşdırma qurğusu. Artıq (izafi) lil və köpükdə olan tullantıları sudan
ayırmaq üçün stansiyada xüsusi lil susuzlaşdırma kompleksi (sexi) istismar olunur.
lil sentrifuqaların (dekantorların) köməyilə susuzlaşdırılır. Dekantorların məhsuldarlığını artırmaq və daha qatı lil əldə etmək məqsədilə dekantorun girişinə lil-su
qarışığındakı lili floklaşdırmaq üçün məhsuldarlığı 1000 l/saat olan dozalama nasosu
ilə polielektrolit məhlulu əlavə olunur. Sentrifuqalarda lilin qurudulması üçün
polimer sərfi 1 m3 quru hissəciklər üçün təxmini olaraq 6 kq polimer təşkil edir.
Eyni zamanda susuzlaşmış lili stabilləşdirmək və zərərsizləşdirmək üçün konveyerə
bunkerdən əhəng tozu verilir. Qarışığı susuzlaşdırmaq üçün lil susuzlaşdırma
qurğusuna - dekantora verilir (şəkil 9).

Şəkil 9. Lil GEA 59302 (sentrifuqa) dekantorun görünüşü və lilin dekantor
(sentrifuqa) vasitəsilə susuzlaşdırılması
Susuzlaşdırılmış lil spiralşəkilli konveyerlə binadan kənarlaşdırılır. lillərin susuzlaşdırılması onların sonrakı emal prosesini yüngülləşdirir və lilin ərazidən nəql etdirilməsinə sərf edilən xərcləri azaldır. Son durulducuda çökən lil yüksək nəmliyə
malik olur (99,2-99,5%). Suyu çəkilmiş lilin kənarlaşdırılması üçün:
- quru tullantıların ərazidən kənarlaşdırılması;
- mümkünsə təkrar istifadə.
Sabitləşdirilmiş və qurudulmuş lillərin gələcəkdə tətbiqi sahələrinin öyrənilməsi
istiqamətindəki işlərin araşdırılması davam etdirilir. İzafi lilin hesabatı aşağıdakı
düsturla hesablanır.
Q – Tulantı sularının sərfi, m3/gün; OBT – Oksigenə bioloji tələbat, mq/l
YOBS – bioloji çevrilmə əmsalı
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Nəticə
Stansiyada istehsalat proseslərin gedişi zamanı ərazidə böyük miqdarda bərk və
maye halında tullantılar əmələ gəlir. Müəssisənin sxeminə əsasən qumtutanda
saxlanılan qumlar konteynerlərə toplanaraq ərazidən kənarlaşdırılır. Aerotenkdə
gedən bioloji proses nəticəsində son durulducularda böyük miqdarda maye halında
lillər əmələ gəlir. Durulduculardan kənarlaşdırılan lil-su qarışığının əsas hissəsi
aerotenkdə bioloji kütlənin sabit saxlanması üçün geri qaytarılan lil nasosları vasitəsilə anaerob və aerotenk hovuzlarına qaytarılır və qalan izafi lil isə nasoslar vasitəsilə tullantı (lil) hovuzuna toplanır, sentrifuqa (dekantor) vasitəsilə mütəmadi
olaraq susuzlaşdırılır və qurudulur.
Bir vaxtlar təmizləyici qurğularda formalaşan çöküntüləri qurutmaq, eləcə də
həcmlərini azaltmaq məqsədilə onları açıq və böyük sahələrə malik olan drenajlı
dəmir-beton lil sahələrinə axıdırdılar. Burada lillər bir tərəfdən qravitasiya
qüvvələrinin təsiri nəticəsində tərkibindəki suları drenaj sisteminə axıdır, digər
tərəfdən isə günəşin təsirindən lil suları buxarlanır və çöküntülərin həcmi azalırdı.
lillərin belə qurudulması (nəmliyinin 85%-ə çatdırmaq) üçün çox böyük tikinti
sahələri və uzun müddət vaxt tələb olunur. Qurudulmuş çöküntülərin fiziki-mexaniki
halı imkan verdikdə onları lil sahələrindən maşın mexanizmlərlə xüsusi seçilmiş
tullantı sahələrinə daşınırdı. hazırda Respublikamızın təmizləyici stansiyalarında
dünyada geniş yer tutmuş yeni lil sıxlaşdırıcı qurğuları istifadəyə verilmişdir.
Son illər susuzlaşdırılmış lillərdən təkrar səmərəli istifadə etmək məqsədilə onları
xüsusi üsullarla müvafiq qurğularda emal olunur. Çöküntülərin dərin ayrılma proseslərilə bir çox istehsalatlarda səmərəli utilizasiya etmək mümkündür: kənd təsərrüfatında, tikinti materialları, bioyanacaq, enerjinin alınması, çöküntünün
pirolizindən aktivləşmiş kömür, yarımkoks, sərbəst azot və fosfor almaq
mümkündür [6, 7].
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Савельева Л.Н. Комплексная технология оброботки осадков городских сточных вод. Диссертация на соискание учёной степени к.т.н., Новосибирск,
2003.
2. Tullantı sularının təmizləməsi qurğularının layihələndirilməsi. “Azərsu” ASC
Texniki şərtnamə, 13.1.X.7.8. Bakı, 2013.
3. Яковлев С. В., Карелин Я. А. и др. Канализация. Москва, Стройиздатю,
1975., с. 263.
4. Ибадуллаев Ф.Ю., Тунчер Т. Биологическая очиска городских сточных вод
от биогенных элементов. Su problemləri: elm və texnologiyalar. Beynəlxalq
resenziyalı elmi jurnal, № ,1 Bakı, 2015.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА СТАНЦИЯХ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИХ РАБОТЫ
(стр. 57-66)

Тарихазер З.А.1, Гудратли А.Р.2
ОАО «Азерсу», Научно-Исследовательский и Проектный Институт «Суканал»,
город Баку, tarixazer@rambler.ru
2
ОАО «Азерсу», Научно-Исследовательский и Проектный Институт «Суканал»,
город Баку, aydan.qudratli@gmail.com
1

Abstract. Modern requirements to the quality of treated wastewater lead to the
need to reconstruct existing and construction of new treatment facilities. The implementation of new technologies for biological sewage treatment in a number of cities
in our republic requires a detailed manual for the operation of the facilities such
guidance is the technological regulations of treatment facilities. Technological regulations are an indispensable document for supporting the optimal operating conditions of wastewater treatment facilities and for increasing the stability of the system
under emergency conditions. Compilation and support of such documents provides
for the creation of a database and an inventory of non-environmental measures in
the zones of influence of the cleaning station complex. First of all, the practical importance of the technological regulation is aimed at ecosystem`s preserving.
Açar sözlər: очистка сточных вод, устойчивость станции водоотведения,
технологическая схема, биологическая очистка, нитрификация, денитрификация, технологический регламент.
Введение
Процесс внедрения и реализации принципов рационального природопользования для повышения экологической устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения означает комплексное, научно
обоснованное, экологически безопасное, с максимально возможным сохранением природного – ресурсного потенциала и способности экосистемы к самовосстановлению. Следует отметить, в Азербайджане при осуществлении
антропогенной деятельности продолжается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки. Проводятся
все меры для сохранения благоприятной экологической ситуации в регионах,
что основывается на строительстве новых сооружений водоснабжения и канализации, модернизации существующих очистных сооружений.
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Устойчивость функционирования объектов при чрезвычайных условиях,
как водоснабжения, так и канализации в значительной степени зависит от безопасности производственных процессов на них, степени опасности перерабатываемых, транспортируемых, хранящихся сырья и материалов, аварийности
и т.д. Устойчивость функционирования, кроме этого, зависит от некоторых
особенностей производства, от уровня квалификации, подготовки персонала
и специалистов по безопасности, технологической и производственной дисциплины.
Материалы и методика, использованные в исследованиях
В настоящее время в ряде городов нашей республики построены и успешно
эксплуатируются очистные сооружения с применением технологий биологической очистки сточных вод, обеспечивая удаления фосфора и азота. Подобные технологии в Центральных Европейских странах используются с 1990-х
годов, что обусловливается такими нормативными актами, как директива Совета Европейского Сообщества от 21 мая 1991 года «Об очистке городских
стоков» 91/271/ЕЕС. Следует отметить, что в таких развитых странах Европы
как Бельгия, Ирландии и в юго-западной части Европы лишь около половины
населения обслуживаются станциями очистки сточных вод, при этом 30–40%
абонентов подключено к установкам вторичной очистки или биологической
очистки сточных вод. В странах Центральной Восточной Европы в среднем
25% абонентов подключено к водоочистным станциям, причем большая часть
сточных вод подвергается вторичной обработке. В некоторых странах, например, в Эстонии, около 70% населения обслуживаются станциями очистки сточных вод, тогда как в Венгрии и Турции только 32% и 23%, соответственно. Все
еще существует немало крупных городов, которые сбрасывают практически
неочищенные сточные воды (например, Бухарест). (Источник информации:
EEA European Topic Centre on Water (ETC/WTR), на основании Waterbase.
2004).
Для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, работающих
по новым технологиям, необходим более гибкий и оперативный подход в принятии технологических решений, а также выполнения детального руководства
по эксплуатации сооружений. Таким руководством является Технологический
Регламент очистных сооружений.
Технологический Регламент является основным документом на осуществление мероприятий по очистке сточных вод и обработке осадка на канализационных очистных сооружениях. Технологический Регламент – это краткое
изложение сущности технологического процесса и перечень значений параметров этого процесса, в пределах которых должно работать сооружение или
весь технологический комплекс.
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Технологический Регламент должен содержать следующие основные разделы:
• описание работы станций очистки сточных вод с общей характеристикой
сооружений, перечнем технологических материалов и реагентов, применяемых для процесса очистки сточных вод и обработки осадков, с нормативными требованиями к ним, критериями распределения воды и выбора
технологических режимов очистки, характеристикой поступающих сточных вод, описанием технологии всех этапов очистки и обработки осадка;
• спецификация сооружений очистки сточных води обработки осадка;
• контроль технологического процесса с указанием точек отбора проб сточной воды и осадка, характеристиками существующих приборов контроля
очистных сооружений, нормативными требованиями к качеству очищенных вод;
• перечень нормативных документов;
• принципиальная схема управления очистными сооружениями;
• технологический анализ работы существующих сооружений с производственными эксплуатационными показателями, текущими расходами и качественными характеристиками поступающей сточной воды, эффективностью очистки по основным критериям и т.д.
Описание исследований
В таблице 1 представлен пример спецификаций технологических сооружений биологической очистки сточных вод города Гёйгёль.
Технологический процесс сооружений сточных вод города Гёйгёль контролируется на основании лабораторного контроля, проводимого химико-бактериологической лабораторией станции и Центральной лабораторией ОАО
«Азерсу», а также с учетом данных приборного контроля. Точки отбора проб
выбираются таким образом, чтобы они удовлетворяли, с одной стороны, требованиям контролирующих организаций, а с другой – обеспечивали возможность технологического контроля работы станции. Список контролируемых
параметров сточной воды определяют исходя из параметров, контролируемых
экологическими службами, и из необходимости оценки эффективности работы
сооружений.
В Технологическом Регламенте комплекса биологической очистки и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод города Гёйгёль необходимо
представлять количественные пределы и объяснить смысл основных технологических параметров.
Городские сточные воды (со среднесуточным расходом 3000 м3) с помощью
распределительной приемной камеры самотёком поступают на механизиро-
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Таблица 1. Пример спецификации технологических сооружений
очистки сточных вод города Гёйгёль
№
п/п

Наименование
сооружения

Кол-во,
шт.

Технические
характеристики

Данные

1
1

2
Приёмно-распределительная камера

3
1

5
2,56 м2

2

Механизированные
решётки

2

4
Камера открытая полузаглубленная, оборудованная переливными окнами для
аварийного сброса сточной
жидкости. В камеру по водоводу из полиэтилена диаметром 600 мм поступает из
города сточная вода, далее на
сооружения механической
очистки
Решётки наклонные, с крупными и мелкими зазорами, в
количестве от 14 до 46,величиной от 6 до 30 мм, под
углом 700 к горизонту

3

Горизонтальные
песколовки

2

4

Лоток Паршаля и
распределительная
камера

1

5

Радиальные отстойники

2

Песколовки горизонтального
типа производительностью
10 м3/час каждая. Система
удаления осадка гидроэлеваторная со скребковым механизмом.
Сооружение на подводящем
канале первичных отстойников для измерения ежедневных расходов воды.
Отстойники со сбором ила и
плавающими на поверхности
взвесями. Гидравлическая
глубина - 4,66 м; диаметр19,40 м

9,15 х 2,1м2

19,30х4,10м2

13,11 м2

2х295,5 м2

ванные решётки, которые совмещены с аэрируемыми горизонтальными песколовками. В комплексах решёток происходят следующие технологические
стадии: задержание, удаление и измельчение крупных фракций загрязнений.
В комплексах же песколовок: отделение взвеси, транспортировка и обработка
осадка. В анаэробном резервуаре при подаче активного ила сточная вода очищается от соединений фосфора. В аэротенке процесс биохимического окисления загрязнений происходит в объеме иловой смеси, где контактируют
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загрязнения: клетки активного ила и кислород, растворенный в воде. В такой
системе протекают процессы нитрификации и денитрификации. Избыточная
часть активного ила от очищаемой воды удаляется с помощью отстойников
радиального типа и направляется на сооружения по обезвоживанию осадка
(декантатор). Далее ил стабилизируется негашёной известью и вывозится за
пределы станции. Очищаемая сточная вода для обеззараживания поступает на
сооружения по ультрафиолетовому облучению и отводится в овраг.

Рисунок 1. Комплекс очистных сооружений сточных вод города Гёйгёль
Показатели очищенной сточной воды города Гёйгёль следующие: рН – 7,27,5; БПК5 – 10-14 мг/л; ХПК – 19-25 мг/л; фосфор (общий) – 1,0-1,2 мг/л; азот
(общий) – 3,3-6,1 мг/л; взвешенные вещества – 2 мг/л. Качество очищенных
сточных вод соответствует принятым санитарным нормам.
На рисунке 2 представлен действующий комплекс сооружений по очистке
сточных вод г. Гёйгёль.

Рисунок 2. Технологическая схема сооружений очистки города Гёйгёль

1-Приёмная камера; 2-Механизированные решётки; 3-Песколовки; 4-Лоток Паршаля; 5-Анаэробный резервуар; 6-Аэротенки; 7-Отстойники; 8- Насосная станция активного и обратного ила; 9- Декантатор;
10-Песчаные фильтры; 11-Сооружения ультрафиолетового обеззараживания.
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Таблица 2. Показатели сточной воды города Гёйгёль
№
п/п

Наименование
показателей

До
очистки

После
очистки

7,5

6,8

Ограничения
для сбросов с сооружений
до 15000м3/сутки
(Директива 91/271/ЕЕС )
6,5 – 8,5

1

рН

2

БПК5

213,60 мг/л

20,0 мг/л

35 мгО2/л

3

ХПК

388,76 мг/л

42,0 мг/л

125 мгО2/л

4

120,48 мг/л

10,0 мг/л

до 10 мг/л

5

Взвешенные
вещества
Общий азот

15,09 мг/л

9,0 мг/л

6

Общий фосфор

6,2 мг/л

1,7 мг/л

Нитраты до 15 мг/л
(ЭН10000-100000)
Фосфаты до 2 мг/л
(ЭН10000-100000)

Главной задачей управления работ очистных сооружений сточных вод является поддержание стабильности технологического процесса и выполнение
заданных технических, экологических и экономических норм процесса. Принятие решений в управлении технологическим процессом на очистных сооружениях делится на следующие этапы:
 опознавание неполадок (технические, нарушения режима работы, отклонения качественных показателей) технологического процесса;
 классификация неполадок с оценкой последствий для технологического
процесса;
 принятие решений с оценкой последствий для технологического процесса;
 контроль над восстановлением технологического процесса;
 осуществление управленческого воздействия.
Таким образом, для правильного понимания причин неполадок и эффективного решения возникающих проблем необходимо располагать фактическими данными о количественных и качественных характеристиках потоков,
входящих и выходящих из сооружений станции очистки. Всесторонний анализ
сложных технологических ситуаций, возникающих при эксплуатации очистных сооружений, необходимо проводить, рассматривая все возможные варианты решения технологических задач.
Говоря о сооружениях биологической очистки, следует отметить, что режим
их эксплуатации, при реализации технологий удаления азота и фосфора, существенно усложняется по сравнению с классическими схемами очистки сточных вод. Технологии удаления биогенных элементов требуют более
тщательного подхода к контролю и управлению технологическими процес-
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сами. Так, например, требуется поддержание заданных технологических параметров, таких как концентрация растворенного кислорода в аэротенке, доза
активного ила с учетом проектных данных и по взвешенным веществам. В
аэротенке должны быть одновременно созданы оптимальные условия для
культивирования различных видов микроорганизмов, что в реальных условиях
изменения поступающей нагрузки является сложной задачей.
Разновидность микроорганизмов зависит от видового состава поступающих
сточных вод. Чем больше разновидность загрязнений в сточной воде, тем
больше видовой состав активного ила. Основную роль в процессе очистки
сточных вод играют бактерии, обладающие возможностью образовывать колонии — активный ил в виде хлопков. В аэротенках культивируются, в основном, аэробные микроорганизмы. При недостатке растворенного кислорода
активный ил сереет, а затем темнеет из-за присутствия сульфидов, образующихся при гниении ила (белковой части клетки). Хлопки активного ила состоят из большого числа многослойно расположенных бактериальных клеток.
Хлопок ила имеет хорошие седиментационные свойства и способность к
очистке сточных вод, при рН от 5.0 до 9.0. Для насыщения активного ила воздухом, необходимым для его жизнедеятельности и хорошего перемешивания
активного ила в аэротенки подается воздух через систему аэраторов. Концентрация растворенного кислорода в аэротенке должна составлять не менее
2.0 мг/л.
В процессе переработки органических загрязнений в первую очередь начинают утилизироваться легко окисляемые вещества, а затем трудно окисляемые.
Биологический процесс очистки сточных вод считается законченным, когда
аммонийная форма азота практически полностью превращается в нитратную
форму. Данный процесс называется процессом нитрификации. Процесс идет
с потреблением большого количества кислорода.
Процесс нитрификации производится нитрифицирующими микроорганизмами, к которым относятся аэробные автотрофные организмы – Nitrosomonas
и Nitrobakter. Эти автотрофы окисляют неорганические соединения азота для
получения энергии:
Nitrosomonas
2NH4+ +3O2= 2NO2- +2H2O+4H+ + новые клетки
Nitrobacter
2NO2- +O2= 2NO3- + новые клетки
Оптимальная работа аэротенков осуществляется при соблюдении ряда технологических параметров, определяющих нормальное протекание технологического процесса. Наиболее важными, влияющими на развитие и
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жизнеспособность активного ила, а так же качество биологической очистки
являются:
Т-температура (оптимальная Т = 14-30ºС);
Растворенный кислород не менее 2.0 мг/л;
рН - в пределах 6.5-8.5;
Наличие биогенных элементов (фосфор, азот). Соотношение должно выдерживаться в пределах БПКполн: N: Р = 100:5:1 (ориентировочно).
Для очистных сооружений канализации биологический процесс очистки
сточных вод считается законченным, когда пройдет процесс денитрификации.
Процесс денитрификации происходит при кислородном голодании (в аноксидной зоне аэротенка содержание кислорода не более 1.0 мг/л), где для процесса окисления органических соединений кислород потребляется из
нитритов и нитратов.
-

-

NO3 + ОС= N2 (газ)+ CO2 (газ)+H2O+OH + новые клетки
Доза активного ила в аэротенках 1.5-2.5 г/л (в зависимости от концентрации
поступающих загрязняющих веществ);
Показатель илового индекса в пределах от 60 до 100;
Для ведения оптимального процесса очистки сточных вод в аэротенке так
же необходимо выдерживать соотношение количества возвращаемого на
очистку после вторичных отстойников активного ила, к количеству поступающих на очистку стоков.
То есть, основные задачи эксплуатационного персонала аэротенка заключаются в соблюдении соответствия количеств поступающей сточной жидкости. Следует поддерживать окислительную мощность аэротенка, подаваемого
воздуха и циркулирующего активного ила, поддерживать контроль над оптимальным значением илового индекса, равновесной концентрации растворенного кислорода и активного ила в зависимости от нагрузки, контроль над
уровнем ила в сооружениях, своевременном удалении избыточного ила и уходе
за технологическим оборудованием.
Технологический Регламент необходим эксплуатационным службам, как
для поддержки оптимальных условий работы сооружений водоотведения, так
и для повышения устойчивости технической системы при чрезвычайных условиях. Разрабатывая Технологический Регламент станции очистки сточных вод,
должны просчитываться как стандартные, так и не стандартные чрезвычайные
ситуации (стихийные бедствия, аварии, ведение военных действий) и фиксироваться действия эксплуатационной службы в разных условиях. Технологический Регламент должен служить рабочим инструментом, призванным
максимально облегчить технологическое управление очистными сооружениями как повседневно, так и при чрезвычайных условиях.

64

2/2017

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU TƏChİZATı, TUllANTı vƏ YAğıŞ SUlARı
SİSTEMlƏRİNİN İDARƏ OlUNMASı

Тарихазер З.А., Гудратли А.Р. Осуществление
управленческих мероприятий на станциях...

Таблица 3. Пример основных возможных неполадок сооружений
очистки сточных вод города Гёйгёль
№
п/

Основные причины, нарушающие
нормальную работу сооружений

Методы устранения

1. Перегрузка одного из сооружений по Перераспределить сточные воды по согидравлической нагрузке
оружениям
2. Вынос взвешенных веществ из радиаль- Выявить причину выноса взвешенных
ных отстойников
веществ и в зависимости от причины: снизить количество сточных вод на отстойник при повышенных нагрузках;
-откачать отстойник и устранить зазор
между илососами и днищем отстойника при всплывании на поверхности
фрагментов нитрифицирующего ила;
-при высоких дозах ила в аэротенке необходимо снизить концентрацию ила;
-увеличить время удаления осадка;
-опорожнить отстойник и произвести
ревизию механизмов;-выключить из
работы аэротенк, откачать
3. Обильное выделение газов и всплытие Отключить насосный агрегат из раосадка на поверхности отстойников
боты, перейти к резервному.
4. Остановка отстойника по электрической Проверить герметичность вакуумных
или механической части
трубопроводов, подачу пожарно-технической воды для охлаждения вакуумных насосов, работу вакуумного насоса
и если необходимо перейти на резервный вакуумный насос.

Выводы
Исходя из вышеизложенного, отметим основные требования для составления Технологического Регламента очистных сооружений сточных вод города.
1. Эксплуатация новых технологий биологической очистки сточных вод
требует жесткого выполнения расчетных параметров технологического
режима.
2. Обеспечение эффективной, надежной и экономичной работы очистных
сооружений.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, за счёт снижения нагрузки по загрязняющим веществам и снижения объёмов образующегося осадка.
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4. Технологический Регламент должен позволить эксплуатирующему персоналу поддерживать оптимальные условия работы сооружений при минимальных затратах, устанавливая единые требования к контролю и
управлению производством на очистных сооружениях.
5. Технологический Регламент должен стать основным документом регламентирующим осуществление мероприятий по очистке сточных вод и
обработке осадка на канализационных очистных сооружениях.
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BORULARDA BASQISIZ AXINLARIN
HİDRAVLİKİ HESABATLARININ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
(səh. 67-71)
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2

Abstract. The article considers the issues of the simplification of reports to determine the appropriate pipe filling levels for non-pressure regimes.For this purpose,
was determined the center angle φ for the the same fill level of all pipes.Based on
these estimates, was prepared tables and graphics for calculations of hydraulic radius
for the filling level of the pipes. Accordingly, when the pipe slopes are known, it is
possible to determine the consumption of fluid flowing from the pipe.
Açar sözlər: boru, basqısız rejim, en kəsik sahəsi, mayenin sərfi, hidravliki radius, mərkəzi bucaq, dolma səviyyəsi.
Giriş
Su təchizatı və kanalizasiya sistemləri borularının səmərəli iş rejimi lazımı sərfin
ötürülməsi ilə əlaqədar, bunların hidravliki parametrlərinin məqsədəuyğun şəkildə
təyin olunmasından asılıdır. Boru kəmərlərinin hidravliki hesabatları mayenin
müəyyən sərfinə görə onun həndəsi ölçülərinin təyini və ya borunun hidravliki
xarakteristikası olan basqı itkiləri və boru parametrləri məlum olduqda buraxıla
bilən sərfin təyini üçün yerinə yetirilir. Boru kəmərləri basqısız və basqılı rejimlər
üçün istifadə olunur. Basqısız rejimdə işləyən boru kəmərlərinin hidravliki hesabatları basqılı rejimdə işləyən boru kəmərlərinin hidravliki hesabatlarına nisbətən bir
qədər mürəkkəbdir. Bu basqısız rejimdəki boruların su keçən canlı en kəsiyi
sahəsinin, islanmış perimetrinin dəyişməsilə əlaqədardır.
Ona görə də hesabatların aparılmasını asanlaşdırmaq üçün, boruların dolma
səviyyəsindən asılı olaraq, müxtəlif diametrli borular üçün eyni olan parametrlərinin
təyini və hesabatların bunlar əsasında aparılması məqsədəuyğun hesab olunur.
Məqalədə bu məsələlərlə əlaqədar müxtəlif diametrli boruların eyni dolma
səviyyəsinə uyğun su keçən canlı en kəsik sahəsinin və hidravliki radiusunun dolma
səviyyəsinə uyğun eyni φ mərkəzi bucağından asılı olaraq təyini məsələsinə
baxılmışdır.
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Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqatda su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsinə aid
tikinti norma və qaydalarından, boruların hidravliki parametrlərinin təyini
metodikasından, görülmüş işlərin nəticələrindən istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın şərhi
Su təchizatı və kanalizasiya borularında basqısız axınların hidravliki hesabatları
kanallardakı açıq axınların hidravliki hesabatlarından heç də fərqlənmir. lakin borularda basqısız axın halında dolma səviyyəsindən asılı olaraq, borunun su keçən canlı
en kəsiyi elementlərinin (ω,L,R) təyinində praktiki olaraq müəyyən çətinliklər
yaranır.
Boruların hidravliki hesabatlarının ikinci xüsusiyyəti boruların dolma
səviyyəsindən asılı olaraq (h/d) iş rejiminin təmin olunmasıdır. Borular elə layihələndirilməlidir ki, onların istismarı ilə əlaqədar boğulması baş verməsin. Bu da
boruların müəyyən dolma səviyyəsi ilə əlaqədardır.
Məlumdur ki, basqısız rejimdə işləyən boru kəmərlərinin ən çoxu kanalizasiya
sistemlərində istifadə olunur ki, bunların dolma səviyyəsi normativ sənədlər əsasında
müəyyən olunur [1].
Boruların hidravliki hesabatlarının əsas xüsusiyyətlərindən biri də bütün borular
üçün dolma səviyyəsinə uyğun canlı en kəsiyi parametrlərinin hesabatlarının eyni
bir göstəriciyə və ya əmsala görə aparılmasının təmin olunması və hesabatlarının
sadələşdirilməsidir.
Boruların
sərf xarakteristikası və
sürət xarakteristikası
boruların d - diametrindən və h/d dolma səviyyəsindən aslıdır. C kəmiyyəti isə
hidravliki radiusdan R və boru divarının n kələ kötürlük əmsalından aslıdır.
Mərkəzləri üst-üstə düşən müxtəlif diametrli boruların dolma səviyyəsinə uyğun
mərkəzi bucaq bütün borular üçün eyni olur. Şəkil 1.a.

Şəkil 1. Boruların hesabat sxemi.
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Boruların h/r≤ 1 və ya h/d ≤0.5 şərtinə uyğun dolmasında canlı en kəsiyi parametrləri aşağıdakı sistemə görə təyin olunur. Şəkil 1.b.[2]

(1)

Boruların tam dolmasında en kəsiyi sahəsi
(2)
ωt=πr2
təyin olunur.
Boruların h/d dolma səviyyəsinə uyğun canlı en kəsiyi sahəsinin tam dolmasına
uyğun sahəsinə nisbətini təyin etsək alarıq:
(3)
Buradan göründüyü kimi dolma səviyyəsinə uyğun φ° bucağının eyni qiymətində
müxtəlif diametrli borular üçün ω/ωt nisbəti eyni olur.
Boruların h/r≥ 1 və ya h/d ≥0.5 dolmasına uyğun canlı en kəsiyi sahəsi parametrləri üçün aşağıdakı ifadələr alınmışdır. Şəkil 1.c.

(4)

Bunlara əsasən
(5)
təyin olunur.
Yuxarıdakı (1) və (4) sistemlərindən R hidravliki radiusunun φ-mərkəzi bucağından aslılığı üçün aşağıdakı ifadələr alınmışdır:
olduqda
(6)
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olduqda
(7)
təyin olunur.
Aldığımız riyazi ifadələr əsasında K=f(H/d) və R/d=f(H/d) aslılıqlarının
qiymətləri cədvəli tərtib olunmuşdur. Cədvəl 1. Bu aslılıqların qrafiki qurulmuşdur
Şəkil 2.
Cədvəl 1. K=f(h/d) və R/d= f(h/d) aslılıqlarının qiymətləri.
h/d
1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

φ°
2
73.74
106.26
132.84
156.92
180
156.92
132.84
106.26
73.74
0

K
3
0.052
0.142
0.252
0.372
0.5
0.626
0.748
0.858
0.948
1

R/d
4
0.0634
0.1205
0.1709
0.2142
0.25
0.2776
0.2962
0.3042
0.2906
0.25

Şəkil 2. K=f(h/d) və R/d= f(h/d) aslılıqlarının qrafikləri.
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Cədvəl və qrafiki göstəricilərə əsasən dolma səviyyəsinə uyğun olaraq bütün
borular üçün xarakterik olan en kəsiyi sahəsi və hidravliki radius hesablanır. Dolma
səviyyəsinə uyğun canlı en kəsiyi sahəsindən keçən suyun sərfi isə boru mailliyinin
qiymətinə görə aşağıdakı ifadədən təyin olunur.
(8)
Deyək ki, borunun diametri d=1000 mm, kələ-kötürlük əmsalı n=0.014 və borunun mailliyi i=0.0001 verilmişdir. h/d=0.8 dolma səviyyəsinə uyğun sərfi təyin
edək.
Cədvələ əsasən dolma səviyyəsinə uyğun K=0.858, R/d=0.3042 təyin edirik.
Bunlara əsasən

Şəkildə R/d=f(h/d) aslılığının qrafikindən göründüyü kimi h/d=0.8 qiymətində
R/d=0.3042 ən böyük qiymət alır. Bu o deməkdir ki, dolma səviyyəsi 0.8-ə bərabər
olduqda verilmiş maillikdə borunun en kəsiyindən keçən sərf ən böyük olur. Ona
görə də borular üçün bu dolma səviyyəsi ən əhəmiyyətli hesab olunur.
Nəticə
Basqısız rejimlər üçün istifadə olunan boru kəmərlərinin dolma səviyyəsinə
uyğun hidravliki hesabatlarının sadələşdirilməsi üçün aşağıdakı nəticələr alınmışdır.
1. Dolma səviyyəsinə uyğun bütün borular üçün eyni olan φ mərkəzi bucağının
qiymətləri təyin olunmuşdur.
2. Boruların dolma səviyyəsinə uyğun canlı en kəsik sahəsinin təyini üçün (3) və
(5) ifadələrinə görə k- əmsalının qiymətləri təyin olunmuşdur.
3. Dolma səviyyəsinə müvafiq R/d nisbətinin qiymətləri hesablanmışdır.
4. Dolma səviyyəsinə görə k= f(h/d) və R/d= f(h/d) asılılıqları üçün cədvəl və qrafiklər tərtib olunmuşdur.
5. Müxtəlif diametrli borular üçün (8) düsturuna görə kələ-kötürlük əmsalı n və
borunun i mailliyi məlum olduqda dolma səviyyəsinə uyğun sərfi təyin olunur.
Ədəbiyyat siyahısı:
1. Az.DTN2.11-2. Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular. Bakı-2015.
2. Cavadzadə E.B., Əhmədov F.Ş., Quliyev A.T. Kanalizasiya sistemlərində basqılı
və basqısız rejimlər üçün boru diametrlərinin seçilməsi. “Su problemləri, elm
və texnologiyalar” jurnalı №4. Bakı-2015. s. 74-77.
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CİBİ OLAN FRONTAL SUQƏBULEDİCİ QURĞUNUN
İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ
(səh. 72-77)

Əbilov R.S.
Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu, Bakı şəhəri
abilov.rashad54@mail.ru

Abstract. The article presents the results of many years of experience and operation of septic tanks and clarified they do not work well. The solution of the problem
of combating sediments remain open. Apply with a stream of passes in the derivation
channel or pipe to cause significant complicate and worsen the operation of water
systems, reduce their capacity, abrade the walls of turbines and pumps. A frontal
water intake structure with a pocket including a spillway dam, in the upper pool for
the purpose of creating a pocket, the side walls of the structure with a wall carried
to the upper pool differ in that, a spillway dam with a shutter, in a pocket, water intake polyethylene pipes with holes are attached to the side walls of the structure and
onto the walls carried out on the upper tail, is made with a sump. Advantage recommended by water intake structures with a pocket serves as an additional barrier to
large bottom sediments. By reducing their flow into the sediment bowl, the sediments
are transported through the outlet shutters, the clarified water enters the water intake
polyethylene pipe with holes and from here it enters the water receivers on the right
wall of the settler chamber. ın such an arrangement in the structure of the hydrosystem, the water intake facilities with a pocket of periodic washing serve as a barrier
to large bottom sediments, reducing their flow into the settler, improving operation,
the structure is functioning normally.
Açar sözlər: suqəbuledici qurğu, dib gətirmələri, məcra, sərf, yuxarı byef,
durulducu, maillik.
Giriş
Dağ və dağətəyi çay hissələrindən suyun dayanıqlı olaraq, su tələbatı qrafikinə
uyğun fasiləsiz götürülməsi yalnız çayların öz axınları ilə birlikdə gətirdiyi lillərlə
mübarizə tədbirlərinin lazımi səviyyədə həll edilməsi ilə mümkündür. Mürəkkəbliyi
və çətinliyi ilə xarakterizə olunan bu məsələlərin həllinə aid çoxlu təkliflər işlənmiş
və nəzəri tədqiqatlar aparılmışdır [1].
lakin suqəbulеdicilərdə lillərlə mübarizənin bir sıra prоblеmləri özünün sоn
həllini tapmayıb açıq qalmışdır. Bu və digər faktlarla əlaqədar dağ çayları üzərində
tikilib istismar оlunan suqəbulеdici qurğuların əksəriyyəti qеyri-məqbul işləyir və
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çayın lil aхmasının çох hissəsi kanala kеçir. lil gətirmələrinin fraksiyalarından asılı
оlaraq оnların sistеmə (suvarma və dеrivasiya kanallarına, bоru kəmərinə)
kеçməməsi məqsədilə nəzərdə tutulan mühəndisi tədbirlər müхtəlif pillələrdə
aparılır. İlkin pillələrdə lil gətirmələrinin daha zərərli iri fraksiyaları ilə mübarizə
aparılır və bunun bilavasitə çayın məcrasında, еləcədə suqəbulеdici qurğunun dəhlizində aparılması məqsədəuyğun sayılır. Оnda lil gətirmələrinin iri fraksiyaları
suqəbulеdicinin frоntuna buraхılmayıb su qоvşağının yuхarı byеfindəki çay
məcrasında tutulub akkumulyasiya еdilir və vaхtaşırı çayın aхını ilə hidravliki yuyulub aşağı byеfə ötürülür. Suqəbulеdici qurğuya kеçən nisbətən kiçik fraksiyalı dib
gətirmələri isə оnun dəhlizində tutulur və хüsusi yuma qurğusu ilə fasiləsiz aşağı
byеfə aхıdılır. Çayın dib gətirmələrinin tutulub saхlanması və yuyulub təmizlənməsi
üçün aparılan tədbirlərdə çay aхınının daхili strukturası quruluşunun, еləcə də
suqəbulеdici və digər qurğularının kоnstruktiv хüsusiyyətlərindən əsaslı surətdə istifadə еdilir. Buna baхmayaraq çay aхınındakı asılı lillər sistеmə kеçir və оnların
ötürülməsii üçün qravitasiya qanununa əsaslanaraq işləyən müхtəlif kоnstruksiyalı
suqəbuledici qurğulardan gеniş istifadə оlunur.
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə Az. ET və lA Energetika” İnstitutunun arxiv materialları araşdırılaraq
çoxlu layihələrdə işlənmiş kiçik su elektrik stansiyalarını su ilə fasiləsiz və davamlı
təmin etmək üçün yaradılan suqəbuledici qurğuların hidravlik iş rejimi, dib gətirmələri ilə mübarizə məqsədi ilə müxtəlif növ konstruksiyalı qurğulardan istifadə
edilməsi üçün verilən tövsiyələrdən və bu sahədə işlənən tədqiqat əsərlərindən, eləcə
də mövcud ədəbiyyatlardan istifadə edilmişdir.
Tədqiqatların şərhi
Təklif etdiyimiz frontal suqəbuledici qurğu hidrotexniki tikintilərə aiddir, kənd
təsərrüfatı, energetika, su təchizatı məqsədi ilə istifadə etmək üçündür.
Dib gətirmələrini frontal şəklində yuyan, frontal suqəbuledici qurğuları əsasən
dağətəyi zonalarındakı çaylarda kiçik sərfdə su götürmək üçün tikilir. Frontal
suqəbuledici qurğuların ən çox yayılmış növü cibi olan frontal suqəbuledici
qurğudur. Cib əsas qurğulardan ara divarla ayrılır. Cibə iri çay gətirmələri çökür.
Bağlayıcıları açmaqla onları yumaq üçün əlverişli şərait yaranır. Ancaq bu qurğuların Orta Asiya ölkələrinin çaylarında istismarı zamanı bir sıra nöqsanları meydana
gəlmişdir [2;3].
Cibdə dib gətirmələrinin pis yuyulması axının dib gətirmələri ilə qarışmasından,
çöküntülərin və nisbətən kiçik hissəciklərin yuxarı qalxması nəticəsində suvarma
kanalına çoxlu miqdarda dib gətirmələrinin daxil olmasına səbəb olur.
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Bu qurğunun çatışmayan cəhəti konstruksiyanın mürəkkəbliyi, çoxlu elementlərin işlənməsi, yuma prosesinin uzanması və s. Texniki həllinə görə isə bu
qurğudan istifadə edilməsi iqtisadi cəhətdən səmərəsizdir.
Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün hidroqovşağın komponovkası elementləri daxilində suaşıran bənd, yuxarı byefdə yuyucu bağlayıcılar, yuxarı byefə
uzadılmış divarın yan divarla əmələ gətirdiyi cib, cibdə yuxarı byefə doğru uzadılmış
divara və yan divara bərkidilmiş üzərində deşikləri olan dairəvi en kəsikli polietilen
boru şəklində yerinə yetirilməsi, eləcədə cibin sonunda bağlayıcıların olması, cibdə
yığılan dib gətirmələrin yuyulmasına xidmət edir.
Qurğunun iş səmərəliliyini artırmaq, daşqın və sel sularını çay məcrasını sıxmadan aşağı byefə ötürmək cibin iş səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə lazımi tədbirlərin görülməsindən ibarətdir.
Cibdə d=0,60 mm diametrli və daha iri hissəciklərin çökdürülməsi nəzərdə tutulur. Ona görə də cibin hidravliki parametrlərini təyin etmək lazım gəlir. Cibin uzunluğu ifadəsindən tapılır.
(1)
k - əmsaldır, k =1,0...1,5
ϑor - cibdə orta sürətdir.
(2)
(3)
(4)
b - cibin enidir. Hmax - cibdə suyun maksimum dərinliyidir. Hmin - cibdə suyun
minimum dərinliyidir.
ω0 - hidravlik irilikdir. Onun qiyməti sorğu kitablarından götürülür. d=0,60 mm
üçün ω=0,063 m/s-dir.
Cibin yuyulması üçün bağlayıcılar qarşısında suyun sərfi
(5)
ω - bağlayıcıların sahəsidir. ω =bbağ∙hbağ ; m2
φ - sərf əmsalıdır. Onun qiyməti φ= 0,62
H0 - bağlayıcılar qarşısında basqıdır. Cibdə yuma sürəti aşağıdakı kimi təyin olunur:
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(6)
(7)
b - cibin enidir.
ϑy - cibdə suyun sürətidir.
Qy - cibə daxil olan suyun sərfidir.
H - cibdə suyun orta dərinliyidir.
Cibdə yuxarı byefə doğru uzadılmış və qurğunun yan divarına bərkidilmiş polietilen borunun sərfi
(8)
(9)
μ - sərf əmsalıdır qiyməti sorğu kitablarından götürülür. μ=0,62...0,68 [4].
ω - deşiklərin sahəsidir.
d - deşiklərin diametridir.
Təklif etdiyimiz cibi olan frontal suqəbuledici qurğunun plan və kəsikləri aşağıdakı cizgi ilə izah edilir (Şəkil 1).
Plan

Şəkil 1. Cibi olan frontal
suqəbuledici qurğunun
plan və kəsikləri.
Yuxarı byef 1; Axın istiqamətləndirici damba 2; Yuxarı
byefə doğru uzadılmış divar 3;
Qurğunun yan divarı 4; Cib 5;
Bərkidici element 6; Şveller 7;
Xamut 8; Deşiklər 9; polietilen
boru 10; Suqəbuledici bağlayıcılar 11; Durulducu 12;
ponur 13; Aşağı byef 14; Avtomatik suaşıran bənd 15;
Yuxarı byefdə yuyucu bağlayıcılar 16; Cibdə çökən dib
gətirmələri, üzən cisimləri
ötürmək üçün bağlayıcılar 17.
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Cibi olan frontal suqəbuledici qurğu yuxarı byef 1; axın istiqamətləndirici damba
2; yuxarı byefə doğru uzadılmış divar 3; qurğunun yan divarı 4; cib 5; yuxan byefə
doğru uzadılmış divara 3 və qurğunun yan divarına 4 bərkidilmə elementi 6; şveller
7; xamut 8 vasitəsi ilə bərkidilmiş üzərində deşiklər 9 olan polietilen boru 10; qurğunun yan divarında 4 yerləşdirilmiş suqəbuledici bağlayıcılar 11; durulducu 12; ponur
13; aşağı byef 14; avtomatik suaşıran bənd 15; yuxarı byefdə yuyucu bağlayıcılar
16 və cibdə çökən dib gətirmələri, üzən cisimləri ötürmək üçün bağlayıcılar 17 şəklində yerinə yetirilmişdir.
Cibi olan frontal suqəbuledici qurğunun iş prinsipi aşağıdakı kimidir. Sugətirici
məcrası olan yuxarı byef 1; çay axınını qurğuya yönəldən istiqamətləndirici damba
2 vasitəsi ilə yuxarı byefə 1 doğru uzadılmış divarın 3 qurğunun yan divarı 4 ilə
əmələ gətirdiyi cibə 5 daxil olur. Cibdə 5 suyun səviyyəsi qalxır, sürəti azalır. Çay
axını yuxarı byefə 1 uzadılmış ara divara 3 və qurğunun yan divarına 4 bərkidilmə
elementi 6; şveller 7; xamut 8 vasitəsi ilə bərkidilmiş, üzərində deşikləri 9 olan polietilen boruya 10 daxil olur və oradan yan divarda 4 yerləşdirilmiş suqəbuledici
bağlayıcılardan 11 keçərək durulducuya 12 daxil olur. Yuxarı byefdə 1 sızmanın
qarşısını almaq üçün ponur 13 düzəldilmişdir. Yuxarı byefdə 1 və cibdə 5 çökmüş
dib gətirmələrini və cisimləri eləcədə daşqın və sel axınlarını aşağı byefə 14 ötürmək
üçün avtomatik suaşıran bənd 15, yuyucu bağlayıcılar 16 və cibdə çökən dib gətirmələrini, üzən cisimləri ötürmək üçün bağlayıcılar 17 nəzərdə tutulmuşdur.
Cibi olan frontal suqəbuledici qurğu, tərkibinə suaşıran bənd, yuxarı byefə doğru
uzadılmış divarın və qurğunun yan divarı ilə əmələ gətirdiyi cib, onunla fərqlənir
ki, yuxarı byefdə bağlayıcılar, cibdə yuxarı byefə doğru uzadılmış divara və qurğunun yan divarına bərkidilmiş, üzərində deşikləri olan polietilen boru və ona bitişik
durulducu kimi yerinə yetirilmişdir.
Yuxarı byefi dib və asılı gətirmələrindən yumaq üçün eləcə də daşqın və sel axınlarını aşağı byefə ötürmək üçün yuxarı byefdə yuyucu bağlayıcılar nəzərdə tutulmuşdur.
Suqovşağı komponovkası elementləri daxilində cibi olan frontal suqəbuledici
qurğu, avtomatik suaşıran bənd, yuxarı byefdə yuyucu bağlayıcılar, cib, yuxarı byefə
doğru uzadılmış divara və qurğunun yan divarına bərkidilmiş, üzərində deşikləri
olan polietilen boru şəklində yerinə yetirilməsi, suvarma kanalına, derivasiya
borusuna dib gətirmələrinin, üzən cisimlərin keçməsinin qarşısının alınmasına,
yuxarı byefin mütəmadi olaraq dib gətirmələrindən yuyulmasına daşqın və sel axınlarının aşağı byefə ötürməsinin yaxşılaşdırılmasına eləcə də qurğunun möhkəmliyinə
onun dayanıqlığına xidmət edir.
Nəticə
Suqəbuledici qurğuların çoxillik istismarının analizi göstərir ki, onlar qeyriqənaətbəxş işləyirlər və dib gətirmələri ilə mübarizənin həlli açıq qalır, onlar çay
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axını ilə derivasiya kanalına və boruya daxil olur, su təsərrüfatı sisteminin işini çətinləşdirir və pisləşdirir, onları lilləndirir, su buraxma qabiliyyətini aşağı salır, nasos
və turbinlərin divarını aşılayır. Aparılmış çoxsaylı tədqiqatların nəticəsində yeni
konstruksiyalı frontal suqəbuledici qurğu işlənib hazırlanmışdır.
Beləliklə təklif etdiyimiz cibi olan frontal suqəbuledici qurğunun üstün cəhəti
ondan ibarətdir ki, gətirici məcranın gətirdiyi dib gətirmələri ilə zəngin olan çay
axını cibə daxil olur. Bu zaman üzərində deşikləri olan polietilen boru elə qoyulur
ki, axının orta və üst qatından, nisbətən dib gətirmələrindən təmizlənmiş hissəsindən
suyu götürür. Yuxarı byefə doğru uzadılmış ara və yan divarlara bərkidilmiş polietilen borunun dib səviyyəsi yuma səviyyəsindən yuxarıda yerləşir. Bu zaman dib
və asılı gətirmələr cibin sonunda qoyulmuş bağlayıcıların qarşısına çökür, sonra
fasilə ilə bağlayıcıları qaldırmaqla aşağı byefə ötürülür, təmiz su isə, yuxarı byefə
doğru uzadılmış ara və yan divarlara bərkidilmiş, üzərində deşikləri olan polietilen
boruya daxil olur, yan divarda yerləşdirilmiş bağlayıcını açmaqla durulducuya,
oradan suvarma kanalına və ya derivasiya borusuna verilir.
Ədəbiyyat siyahısı
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MƏRKƏZİ KONDİSİONERİN
SƏMƏRƏLİ İŞ REJİMİNİN TƏMİNİ ÜÇÜN
SUYUN OPTİMAL PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ
(стр. 78-86)

Əkbərova S.M.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı şəhəri,
sqiom@yahoo.com

Abstract. The article calculates the main parameters of the water used as a refrigerant agent to ensure the efficient operation of the central air conditioning systems. Methods for selecting surface air-water heaters and energy consumption are
determined. ın the air heaters, the optimum speed of the water, the amount of hot
water is calculated. Studies show that the use of low-temperature water (7-12° C) in
large-scale air-conditioning buildings is beneficial both for the economy and for the
ecological point of view. The result of the applied methodology is 30% efficiency
in water consumption compared to the previous report method.
Açar sözlər: səmərəlilik, mərkəzi kondisioner, qrunt suları, nəmləndirmə, havanın
soyudulması.
Giriş
Su və digər təbii ehtiyatların, enerjinin səmərəli istifadəsi əhalinin yaşayış
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin çirklənmədən qorunması məqsədilə
smart texnologiyaların tətbiqi bugünkü günün aktual çağırışıdır. Binaların payına
düşən təbii resursların və enerjinin miqdarının optimal istifadəsi üçün yollardan biri
də inşaat-mühəndis sistemlərinin işində innovativ dəqiq hesabatlara əsaslanan
avadanlıqların seçilməsidir. Bu baxımdan mərkəzi kondisioner sistemlərində tətbiq
olunan avadanlıqların – nəmləndirici kamera, soyuducu, kalorifer və s.- işində sudan
istifadə miqdarının düzgün hesablanması aktual məsələlərdən biridir. Məqalə
otaqlarda normativ mikroiqlim parametrlərini təmin edən mərkəzi kondisioner sistemlərində emal olunan havanın soyudulması, isidilməsi və nəmləndirilməsi üçün
istifadə olunan suyun optimal parametrlərinin qiymətləndirilməsinə həsr olunub.
Kondisioner sistemləri - verilmiş şəraitə uyğun olaraq havanı emal edən, onu xidmət
aparılan otaqlara vuran və daxili mühitdə hava mübadiləsini təmin edən texniki vasitələr kompleksidir. Mərkəzi kondisioner sistemləri həcmcə böyük zalların,
çoxmərtəbəli binaların otaqlarının daxili mikroiqlim parametrlərinin uzun müddət
tələb olunan səviyyədə saxlanılması məqsədilə tətbiq edilir və kondisioner qurğusu
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bilavasitə kondisionerləşdirmə aparılan otaqdan kənarda yerləşir. İstilik və soyuqluq
mənbələri bu növ kondisionerlərin özündə yerləşmir. havanın emalı üçün tələb olunan isti su mənbəyi kimi istilik şəbəkəsi, soyuqluq mənbəyi kimi çiller istifadə olunur. Binaların kondisioner sistemlərinin səmərəli iş rejimiin təmini üçün istifadə
olunan suyun miqdarının təyini həm elmi həm də praktiki cəhəddən olduqca aktualdır. Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və hesablama metodikası riyazi statistiкa
mеtоdlarına əsasən aparılmışdır.
Tədqiqatın şərhi
Otaqlara vurulan hava mərkəzi kondisioner sistemlərində nəmlik-istiliksoyuqluq üzrə emal olunur. Təqdim olunan məqalədə kondisioner sistemlərinin nəmləndirici kamerasında havanın emalı üçün istifadə olunan suyun optimal parametrləri
hesablanır (şəkil 1). Nəmləndirici kameralarda hava hissəcikləri bilavasitə
püskürülən su ilə qarşılaşır, istilik-kütlə mübadiləsi nəticəsində hava «soyudulurnəmləndirilir», ya da «soyudulur-qurudulur», su isə kameranın dibliyinə axır və
oradan soyuducu maşının buxarlandırıcısına vurulur.

Şəkil 1. Mərkəzi kondisioner sisteminin prinsipial sxemi:
1-hava qapağı, 2- hava-su qızdırıcısı, 3-aralıq kamera, 4-hava süzgəci, 5- nəmləndirici kamera,
6- hava-su soyuducusu, 7- vurucu ventilyator, 8- hava kəməri, 9- otaq, 10- sorucu ventilyator,
11-püskürülən soyuq su kəməri, 12- artezian quyusu, 13- altlıq, 14- çillerdən gələn su (7-120C) ,
15- istilik şəbəkəsindən gələn su (70-950C)
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Şəkil 2-də nəmləndirici kameranın -1 sxemi verilmişdir. Suyun püskürdülməsi
üçün iki cərgəli geniş axınlı tangensal forsunkalar -5; forsunkalara su vuran nasos 6; işlənmiş suyun yığılması üçün diblik - 4; su təmizləyici filtr - 9; su səviyyəsini
tənzimləyən kürə şəkilli klapan - 8; artıq suyu axıdan qurğu - 7; püskürdülən (ilkin)
suyun temperaturunu təmzimləyən üç gedişli qarışdırıcı klapan - 5; yönəldici -birinci
cərgə damla tutan - 3 və emal edilən havanın tərkibində olan xırda hissələri saxlayan
ikinci cərgə damla tutan - 3. Forsunkalarda klapanın giriş diametri 7 mm və soplonun
çıxış diametri 10 mm olduğundan forsunkanın çirklənmə problemi aradan götürülür.
Kamerada forsunkalar iki cərgə dayaqlarda -2 yerləşdirilir. Birinci cərgədə forsunkalar hava hərəkəti istiqamətində sıx, ikinci cərgədə isə hava hərəkətinə əks istiqamətdə seyrək yerləşdirilir. Forsunkalarda suyun təzyiqi P >20kPa olarsa, daha
məhsuldar iş rejimi əldə edilir [1].
Forsunkalı kameralar iki formada hazırlanır və bir-birindən yalnız forsunkaların
sayına görə fərqlənir. Kamera həm izoentalpik, həm də politropik prosesləri aparmaq
mümkündür. Kameranın en kəsiyinin istənilən nöqtəsində havanın hərəkət sürəti 3
m/san; aerodinamik müqavimət isə 160 kPa-dan çox olmamalıdır. Bu metodikaya
əsasən, havanın soyudulması və qurudulması (politropik proses) üçün, kameranın
istilik balansı tənliyi aşağıdakı kimi tərtib olunur:
(1)
burada, G -kameradan keçən hava miqdarı, kq/saat; W -forsunkalarla püskürülən su
sərfi, kq/saat; Ccy - suyun xüsusi istilik tutumu, kC(kq 0c); Jb, Js - emal edilən havanın
başlanğıc və son entalpiyası, kc/kq; s.b, s.s - suyun başlanğıc və son temperaturudur,
0
C [2]. Sonra kameranın səpələnmə əmsalı hesablanır
(2)
Kamerada gedən istilik-kütlə mübadiləsinin universal effektivlik əmsalı təyin
olunur:
(3)
burada, tQ1, tQ2 -quru termometrin göstəricilərinə uyğun havanın başlanğıc və son
temperaturları, 0c; tj1, tj2 -yaş termometrin göstəricilərinə uyğun havanın başlanğıc
və son temperaturlarıdır, 0c. E1 -əmsalı ona görə universal adlandırılır ki, bu əmsaldan kameralarda hava emalını təmin edən bütün proseslərin hesablanmasında istifadə etmək olar. İzoentalpik proseslər üçün effektivlik əmsalını aşağıdakı kimi
hesablamaq olar:
(4)
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Nəmləşdirici kameradan çıxan havanın entalpiyası aşağıdakı düsturla hesablanır,
(kC/kq);
(5)
burada, Jgh - başlanğıc temperaturda su səthində doymuş buxarın entalpiyası, kc/kq;
a - gətirilmiş effektivlik əmsalıdır. Nəmləşdirici kameradan (şəkil 2) çıxan havanın
temperaturu aşağıdakı kimi hesablanır:
(5)
burada, s.b - suyun başlanğıc temperaturudur, 0C [3].

Şəkil 2. a - Nəmləndirici kameranın sxemi, b - hava-su soyuducusu.
Yuxarıda göstərilən hesablama metodika əsasında kameranın suyun sərfinə görə
hesabatı aparılır: t1, t2, Jb, Js, Gh parametrlərinin məlum qiymətlərinə görə suyun
başlanğıc temperaturu qəbul edilir, sb məlum qiymətinə görə J-d diaqramından Jgh
təyin edilir (bunun üçün sb=const izotermasını =100% əyrisini kəsənə qədər uzatmaq lazımdır), effektivlik əmsalı, a hesablanır:
(6)
İzoentalpik effektivlik əmsalı Ea (4) düsturunun köməyi ilə hesablanır.
(7)
Ea - əmsalının tapılmış qiymətinə görə mövcud kataloqdan səpələnmə əmsalı, B
qəbul edilir. Suyun qəbul edilmiş başlanğıc temperaturunun düzgünlüyü yoxlanılır:
(8)
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Əgər s.b hesablanmış və qəbul edilmiş qiymətləri uyğun gələrsə hesablama qurtarır, əks təqdirdə hesablama s.b-in yeni qiymətləri ilə təkrar olunur. Su sərfi
hesablanır:
(9)
Kameranın bir forsunkasının məhsuldarlığı təyin edilir:
(10)
burada,  -kamerada yerələşən forsunkaların sayıdır. Forsunka qarşısında suyun
təzyiqi, Pf (kPa) qəbul edilir. Kameranın istilik balansı tənliyindən istifadə edərək
suyun son temperaturu hesablanır:
(11)
havanın soyudulmasına sərf edilən soyuq suyun miqdarı hesablanır:
(12)
burada s.m - soyuducu maşından gələn suyun temperaturudur, 0C. havanın adiabatik
soyudulması və nəmləşdirilməsi prosesi üçün əvvəlcə effektivlik əmsalı hesablanır.
Bundan sonra püskürülən suyun miqdarı Wsu, bir forsunkanın məhsuldarlığı və forsunka qarşısında suyun təzyiqi, P tapılır [4].
Səthli hava soyuducularının seçilməsi və məhsuldarlığının təyini. “Soyudulma
və qurudulma” rejimlərində hava soyuducularının hesablanması, bu soyuducuların
səthinə su damcıları düşdüyünə görə bir qədər çətinləşir. hesablama o halda
mümkündür ki, hava soyuducusunun xarici səthində temperatur, şeh nöqtəsinin temperaturundan kiçik olsun. havanın “soyudulma-qurudulma” rejimlərində istilikötürmə əmsalını təyin etmək üçün uzun müddətli təcrübələr aparmaq tələb olunur.
proseslər aşağıda göstərilən şərtlər daxilində baş verir: hava halını xarakterizə
edən başlanğıc və son nöqtələri birləşdirən düz xətt, =100% doyma əyrisini, temperaturu hava soyuducusunun xarici səthinin orta temperaturuna (tf) bərabər olan
hər hansı f nöqtəsində kəsməlidir [5]. Eyni konstruksiyalı hava soyuducularında
soyuyan hava ilə qızan su arasında istilik balansı tənliyi tərtib olunur:
(13)
burada, J1 və J2 - sabit nəm saxlama və soyutma rejimində havanın başlanğıc və son
entalpiyası kc/kq; t1, t2 - sabit nəm saxlama və soyutma rejiminə uyğun havanın
başlanğıc və son temperaturu, 0C; tw1 - hava soyuducusuna verilən suyun temperaturu, 0C; tw2 - hava soyuducusundan çıxan suyun temperaturu, 0C; Ch, Cw - havanın
və suyun istilik tutumları, kc/(kq. 0C);
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soyuducusuna vurulan hava miqdarı, kq /saat; Gw - hava soyuducularına verilən
soyuq suyun miqdarıdır, kq/saat. hava soyuducusunun tələb olunan səthinin sahəsi
aşağıdakı düsturla hesablanır:
(14)
burada, FOB - uyğunlaşdırılmış Furye kriteriyası: K- sabit nəm saxlama rejimində
istilikötürmə əmsalının təcrübi qiymətidir, Vt/(m2 0C). Uyğunlaşdırılmış Fürye kriteriyasının qiyməti, temperatur düşküsünün məlum qiymətinə və istilik tutumlarının
nisbi gösətricilərinə əsasən qrafikdən götürülür. Temperatur düşküsü t aşağıdakı
kimi hesablanır.
(15)
burada, tw1 -soyuqluq mənbəyindən çıxan suyun temperaturunun minimal qiymətidir. Suyun temperaturunun maksimal qiyməti,
kimi tapılır. Su və hava
selinin istilik tutumları nisbəti, aşağıdakı düsturla təyin edilir və ədədi qiyməti
0.1 – 0.4 intervalında dəyişir.
(16)
K-nın qiyməti, hava soyuducularının borularından keçən suyun sürətinin və hava
kütəlsinin hərəkət sürəti
-nun məlum qiymətlərinə əsasən,
(17)
düsturundan tapılır. hava kütləsinin hərəkət sürəti aşağıdakı kimi təyin edilir.
(18)
burada, fh –hava keçən borunun en kəsiyinin sahəsi, m2; Gh -hava soyuducusundan
keçən havanın miqdarıdır, kq/saat. hava soyuducusunun borularından keçən suyun
sürəti aşağıdakı düsturla təyin edilir:
(19)
burada, f w – su keçən borunun en kəsiyinin sahəsi, m2; Gw -hava soyuducusundan
keçən suyun miqdarı olub aşağıdakı kimi hesablanır:
(20)
Sonra hava soyuducusundan çıxan suyun temperaturu təyin edilir [6]:
(21)
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Səthli hava qızdırıcılarının seçilməsi və enerji sərfinin təyini. hava qızdırıcılarının əsas vəzifəsi kondisionerdən keçən havanı qızdırmaqdan ibarətdir. Burada
istilik daşıyıcısı olaraq, temperaturu (95-135) 0C olan, isti sudan istifadə olunur. Bircərgəli hava qızdırıcılarında aerodinamik müqavimət 36.9 Pa-dan, ikicərgəli hava
qızdırıcılarında isə 60.1 Pa-dan çox olmamalıdır. hava qızdırıcılarının hesabı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. havanı qızdırmaq üçün lazım olan istilik miqdarı aşağıdakı
düsturla təyin edilir:
burada Gh - qızdırılan havanın
miqdarı, kq/saat; ch -havanın xüsusi istilik tutumu, ch = 1 kc/(kq. 0c); tb, ts -qızdırılan
havanın başlanğıc və son temperaturlarıdır, 0C. hava qızdırıcılarından keçən isti
suyun miqdarı aşağıdakı düsturla hesablanır:
(22)
burada, cm - suyun xüsusi istilik tutumu cm = 4.19 kc/(kq. 0c); tm1 - hava qızdırıcılarına verilən isti suyun temperaturu tm1= (95–35)0C; tm2 -hava qızdırıcılarından
çıxan suyun temperaturudur, tm2= 750C . Orta hesabi temperatur basqısı aşağıdakı
kimi təyin edilir:
(23)
hava qızdırıcılarının canlı en kəsik sahəsində hava hərəkətinin kütlə sürəti aşağıdakı düsturla təyin edilir:
(24)
burada, fn - hava keçəmək üçün tələb olunan en kəsiyin sahəsidir, m2.
hava qızdırıcıları borularında suyun sürəti hesablanır:
(25)
burada, fm-su keçmək üçün tələb olunan en kəsiyin sahəsidir, m2. hava
qızdırıcılarının isilikötürmə əmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:
(26)
burada a, n, r - təcrübi sabitlər olub, aşağıdakı kimi qəbul edilir.
Cədvəl 1. Su –hava qızdırıcılarının növündən asılı olaraq təcrübi sabitlər
göstəriciləri
Su –hava qızdırıcılarının növü

a

n

r

Bircərgəli

35.7

0.406

0.178

İkicərgəli

26.9

0.513

0.119
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hava qızdırıcılarının tələb olunan səthinin sahəsi aşağıdakı düsturla təyin edilir:
(27)
Qızma səthinin nəzərdə tutulmuş ehtiyatı yoxlanılır:
(28)
burada, Fr -hava qızdırıcısının quraşdırılmasına görə qızma səthidir, m2.
Soyuducu qurğuların iş rejiminin əsas xarakteristikaları, soyuducu agentin buxarlanma, sorulma, kondensasiya və təkrar soyumu temperaturlarıdır. Soyuducu agentin
buxarlanma temperaturu aşağıdakı düsturla təyin edilir:
(29)
burada ts1 və ts2 - buxarlandıcıya daxil olan və oradan çıxan soyudulan mühitin temperaturlarıdır, 0c; t - qaynayan soyuducu agentlə soyudulan mühitin temperaturları
arasında hesabı fərq olub, aşağıdakı kimi qəbul edilir: soyudulan mühit su olduqda,
t =(3–6)0C, duz məhlulu olduqda t =(1–3)0C, hava olduqda isə t =(8–12)0C.
Soyuducu agent buxarının sorulma temperaturu, amonyaklı soyuducu qurğular üçün
tb-dən 5 0C, freonlu soyuducu qurğular üçün isə tb(10-30) 0C çox qəbul edilir, yəni:
tsor=tb+(530). Soyuducu agent buxarının kondensasiya temperaturu aşağıdakı düsturla hesablanır:
(30)
burada, tsu - şəhər su kəmərlərində suyun temperaturudur, adətən, tsu=25 0C
götürülür; to -kondensatorun soyudulması zamanı suyun qızma temperaturudur,
to=(3–6) 0C götürülür. Tənzimləyici ventil qarşısında soyuducu maye agentin təkrar
soyuma temperaturu, kondensasiya temperaturundan (3–5) 0C az qəbul edilir, yəni:
tn=tk–(35). Aparılan hesablamaya əsasən, mövcud kataloqlardan soyuducu maşının
növü seçilir.
Nəticələr
Təbii resurslarından səmərəli istifadə - texnika və texnologiyanın sürətli
inkişafının müasir mərhələsində ətraf mühitə antropogen və texnogen təsirin azalması şərtilə təbii resursların qənaətlə və ekoloji təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərdən daha
da faydalı sərf olunması deməkdir. Binaların layihələndirməsi, inşası və istismarı
zamanı yeni inşaat-mühəndis texnologiyalarının işlənilməsi və innovativ iş
üsullarının tətbiqinə böyük ehtiyacın olması danılmaz həqiqətdir. Bu baxımdan binaların kondisioner sistemlərində suyun istifadəsi şərtlərinin təhlili həm elmi həm
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də praktiki cəhəddən olduqca aktualdır. Məqalədə mərkəzi kondisioner sistemlərinin
səmərəli iş rejimini təmin etmək üçün soyuducu agent kimi istifadə olunan suyun
əsas parametrləri hesablanmışdır. Səthli hava-su qızdırıcılarının seçilməsi
metodikası və enerji sərfi təyin olunmuşdur. hava qızdırıcıları borularında suyun
optimal sürəti, isti suyun miqdarı hesablanır. Tədqiqatlar göstərir ki, iri sahəli kondisionerləşdirilən binalarda soyuqluq daşıyıcısı kimi aşağı temperaturlu suyun (7120C) istifadəsi həm iqtisadı həm də ekoloji nöqteyi nəzərdə sərfəlidir. Tətbiq olunan
hesabat metodikanın nəticəsi əvvəlki hesabat üsulu ilə müqayisədə su sərfində 30%
səmərəlilik təşkil edir.
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УДК 628.218

О ВОДООТВЕДЕНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА
С ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ
ТРЕХ РАЙОНОВ г.БАКУ
(стр. 87-97)

Гулиев Ф.С.
Азербайджанский архитектурно-строительный университет,
г. Баку,
guliyevs.family@gmail.com.

Abstract. Out of the many sites on the territory of Baku city, which are regularly
subject to flooding during the showers, the work considers only three, which were
taken as an example for analyses of the problem of flooding in conditions of underdevelopment, insufficient water disposal ability and overloading of rain water networks, serviced by collectors of Niazi Ave., h. Aliyev street and Y. Mammadaliyev
street. Diagrams of changes of the values of coefficients K (the ratio of the calculated
flow consumption of rainfall run-off Qr to throughput of individual sections of the
existing stormwater sewerage collector Qcol) and depth of flow in the chute of the
carriageway of streets hch allowing to reveal the sections of existing collector with
insufficient sections for passage of the stormwater, identify areas for providing them
with additional rain-receivers.
Ключевые слова: атмосферные осадки, ливневая канализация, расчет
сети, диаграммы, коэффициенты К и hлот.
Введение
В современном градостроительстве вопросы водоотведения поверхностного
стока (организация стока поверхностных вод и др.) занимают одно из центральных мест в проблеме защиты городских территорий от затопления. При
своевременном удалении поверхностных вод с территории города предупреждается возможность затопления улиц, подвальных помещений, а также обеспечивается бесперебойное движение транспорта и пешеходов при любой
интенсивности дождей.
Город Баку неоднократно подвергался в последние годы затоплениям при
выпадении сильнейших ливней, испытав катастрофические масштабы разрушительного их воздействия. В одних случаях затопления происходили из-за
недостаточной развитости дождевой канализационной сети, существенного
увеличения площади обслуживаемого водосбора и водонепроницаемых по-
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верхностей, использования большинство ливневых коллекторов не по назначению (для отвода хоз.-бытовых и промсточных вод) и пр., а в других – из-за
чрезмерной перегрузки сети, недостаточности сечений коллекторов и др.
В связи с прошедшими в Баку сентябре-октябре 2016 г. сильными дождями,
превысившими норму осадков в несколько раз, вызвавшими серьезные последствия, причинившие ущерб ряду объектов и строений различного назначения, ограничившие передвижение граждан и транспорта, опубликовано
Распоряжение Президента АР o создании рабочей группы в связи с усовершенствованием системы дождевой канализации. Отметив в Распоряжении об
отставании системы дождевой канализации города Баку и Абшеронского полуострова от высоких темпов развития, требующим усовершенствования данной системы, улучшения экологической и санитарной обстановки в городе,
Президентом поручены рабочей группе соответствующие указания.
Используемые в исследованиях методика и материалы
В работе рассматриваются проблемы, связанные с затоплением городской
территории современного города, которые еще более усугубляются в связи с
наблюдаемыми в последние годы участившими экстремальными природными
явлениями как сильнейшие ливни, вызванные изменением климата, происходящим на планете глобальным потеплением.
В течение длительного времени большинство ливневых коллекторов г.Баку
даже в сухую погоду по разным причинам не свободны от отвода бытовых и
промышленных стоков. В этой связи представляет интерес рассмотрение в качестве примера вопросов водоотведения поверхностного стока с территорий
трех районов с точки зрения их защиты от затопления: коллектора пр.Ниязи,
используемого исключительно для отвода ливневых стоков, коллекторов ул.
Г.Алиева и Ю.Мамедалиева, в той или иной степени, занятых отводом прочих
стоков. Все три коллектора построены в 1936 году.
Для выяснения причин, влияющих на ситуацию с отводом ливневых вод с
территории указанных районов города, выполнен ориентировочный комплексный анализ условий, основанный на данных: планы бассейнов стока 3-х коллекторов в масштабе 1:2000; вертикальные планировки территории трассы
коллекторов; характеристики 3-х коллекторов дождевой сети и их водосборных площадей. На основе сопоставления вертикальной планировки, характера
рельефа и систем водоотведения проанализированы правомерность принятых
решений по вопросу организации стока поверхностных вод с рассматриваемых
территорий.
Основная часть ливневого коллектора по ул. Ниязи (рис.1), проложенная по
улицам Мухтадира, Б.Сардарова, Истиглалият и Ниязи, представляет собой
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Рис.1. Схема ливневого коллектора по ул. Ниязи
канал прямоугольного сечения размерами 1000х1200 мм, 1000х1800 мм,
700х2000 мм, 700х2200 мм и 700х2400 мм общей протяженностью L=1,11 км.
Имеются три приточных подключения круглого сечения: 1–по ул.М.Гусейна
(от угла пр. Н.Нариманова) и ул.Ниязи до угла ул. Истиглалият D = 400-500
мм общей L=1,284 км; 2–по ул.Б.Сардарова от угла ул.М.Гусейна D=500мм и
L=0,15 км; 3– по ул.Ш.Шамиля от угла ул.М.Гусейна D =500 мм и L=0,15 км.
Основная часть ливневого коллектора по ул.Г.Алиева (рис.2), проложенная
по ул. Г.Алиева от угла ул.А.Караева до выпуска в море, имеет прямоугольное
сечение размерами 600х700 мм и 770х900 мм общей протяженностью L=0,356
км. Имеются два приточных подключения: 1–по ул. А.Караева от угла ул. Лермонтова до ул. Г.Алиева – D = 600 мм и L= 0,20 км; 2–по ул. Истиглалият от
угла ул. М.Мухтарова до ул. Г.Алиева – D =300 мм и L= 0,45 км.
Основная часть ливневого коллектора по ул. Ю.Мамедалиева (рис.3) протяженностью L=0,763 км проложена лотковым прямоугольным сечением размерами 1000х2000 мм и 1000х2400 мм из железобетонных плит и круглого
сечения из бетонных труб диаметром 900-1000 мм и L=0,63 км.
Наращивание коллектора позже производилось из бетонных труб D =1000
мм – протяженностью L=0,433 мм, D =800 мм – L=0,160 км, D = 400 мм –
L=0,573 км.
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Рис.2. Схема ливневого коллектора по ул.Г.Алиева

Рис. 3. Схема ливневого коллектора по ул. Ю.Мамедалиева.
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Трасса коллектора проходит по улицам: Д.Джабарлы, Ш.Курбанова,
М.Алиева, М.Горького, Н.Рафибейли, Ю.Мамедалиева.
Ливневой коллектор принимает поверхностные воды от сети по пр. Строителей в районе памятника М.Мушвигу, где головная решетка. Далее коллектор
через ул.Гамалеи выходит на ул. Д.Джабарлы. В коллектор перекачиваются
грунтовые воды из тоннелей между станциями метрополитена «Элмляр Академиясы» и «Низами». На ул. Рафибейли имеется подключение трубопровода
дренажных вод из подвала ЦУМа.
Как видно из рис.1, 2 и 3 подземной сетью ливневого коллектора охвачена
лишь незначительная часть водосборной площади бассейна коллектора. При
отсутствии подземной сети образуются неорганизованные ливневые стоки,
приводящие к затоплению территории, перебоям в работе транспорта, усложнениям в движении пешеходов, вызывают местные заболоченности, избыточное увлажнения грунтов, повышение уровня грунтовых вод, преждевременное изнашивание дорожных покрытий и пр.
При выпадении сильных ливней в условиях пересеченной местности - при
достаточно большим уклоном поверхности улиц огромное количество выпавших атмосферных осадков, в течение короткого времени стекались со склонов
по густо застроенным узким улицам подобно разливу горных потоков, затем
в низовьях накапливались на территории городских центров, преимущественно отличающихся равнинным характером.
Существующие коллектора не обеспечивают прием и отвод поступающей
огромной массы воды. Концевые участки основных коллекторов не в состоянии своевременно пропускать и сбрасывать в бухту образующиеся в низовьях
поверхностные потоки, требуется устройство дублирующих коллекторов или
их полная замена.
При анализе проблем затопления отдельных участков рассматриваемой территории в условиях недостаточной развитости, отводоспособности, чередовании крутых уклонов дорог с плоскими и др., различали (с показанием на
планах бассейнов стока коллекторов их направлений) следующие виды поверхностных стоков:
- образующиеся при отсутствии подземной сети ливневого коллектора;
- не принятые канализационной сетью около дождеприемников из-за проскоков;
- не принятые канализационной сетью из-за отсутствия дождеприемников
(в работе на данном этапе они не рассматривались);
-образующиеся при перегрузке ливневой канализации.
В экстремальных условиях при правильной организации отвода поверхностного стока современные системы поверхностного водоотведения призваны
обеспечивать нормальную жизнь населенных пунктов при выпадении катастрофических ливней, не создавая трудностей для населения и транспорта.

2/2017

91

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SU TƏChİZATı, TUllANTı vƏ YAğıŞ SUlARı
SİSTEMlƏRİNİN İDARƏ OlUNMASı

Гулиев Ф.С. О водоотведении поверхностного
стока с городской территории на примере трех...

Как известно, все задачи о канализационных сетях делятся на две группы
– задачи проектирования и задачи эксплуатации. Задачи первой группы решаются при необходимости построения новых сетей или реконструкции существующих. Задачи эксплуатации сводятся прежде всего к проверке
пропускной способности существующих сетей, что может потребоваться, например, при расширении площади застройки бассейна канализации и т.д.
В практике для оценки пропускной способности существующих сетей дождевой канализации задача по расчету формулируется следующим образом: по
расчетному расходу Qp, л/с, диаметру существующей трубы Dсущ (или ширины
канала Всущ), мм, и уклоне трубопровода Iтр следует определить глубину заполнения воды в трубе h, м, и скорость движения дождевых вод v (м/с) [1].
Для этой цели в качестве исходных данных рассматривают профиль сети (отметки лотков и диаметры труб или ширины каналов) и сведения, по которым
можно установить расчетные расходы. Расчеты дают степени наполнения и
скорости движения жидкости в трубах, что позволяет судить о том, обладает
ли сеть достаточной пропускной способностью для пропуска дождевых вод.
Изложение исследований
При производстве прикидочных гидрологических расчетов, произведенные
с целью оценки пропускной способности существующих ливневых коллекторов, рассматривались 3 случая:
1 – выпадение ливня, образующего расход дождевого стока Qр-1, соответствующего нормативной величине интенсивности дождя q20= 34 л/(с∙га), С=1,2
и n=0,55÷0,70, а также предельному периоду превышения интенсивности
Pпр ≤ 25 [5];
2 – выпадение ливня, образующего расход дождевого стока Qр-2, соответствующего величине интенсивности дождя q20=40 л/(с∙га), С=1,2 и
n=0,55÷0,70, а также предельному периоду превышения интенсивности
Pпр=25-50;
3 – выпадение экстремального ливня, образующего расход дождевого стока
Qр-3, соответствующего величине интенсивности дождя q20= 40 л/(с∙га), С=1,2
и n =0,55÷0,70, а также повышенному значению предельного периода превышения интенсивности Pпр≥ 50;
Для первого случая приняты рекомендованные нормами проектирования
[5] для вновь строящихся систем дождевой канализации гидрометеорологические параметры q20= 34 л/(с∙га), С=1,2 и n =0,55÷0,70, установленные по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров
метеостанции г. Баку за период наблюдений 1922–1964 гг. [4]; согласно анализу многолетних данных за этот период наблюдений среднее многолетнее ко-
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личество атмосферных осадков в г.Баку составило 198 мм.
Для второго случая, учитывая наблюдаемые изменения климата и в этой
связи решение Всемирной метеорологической организации принимать в качестве нормы метеорологические показатели за 1961-1990 годы, считалось целесообразным величину принять равным q20=40 л/(с∙га), которая была
рекомендована ранее СНиП ıı-Г.6-62 для г. Баку и Апшерона и соответствовала высоте среднегодового слоя осадков в 235 мм;
Величина q20= 40 л/(с∙га) взаимствована доц. М.И.Атлас из проекта канализации г.Баку по расчетам инж. В.В.Линдлея, положенным в 1922 году в основу расчета сети ливневых каналов при высоте среднегодового слоя осадков
в 228 мм.
В связи с этим следует заметить, что в справочниках («Канализация населенных мест и промышленных предприятий». Справочник проектировщика.М.Стройиздат,1981 г.) величина интенсивности дождя q20 для Баку была
установлена по методу Государственного гидрогеологического института
(ГГИ) в размере 21,9 л/(с.га) [1], в связи с чем, в головных организациях (г.
Москва, Госстрой, Союзводоканалпроект и др.) при рассмотрении схемы канализации г. Баку возникли возражения относительно целесообразности развития подземной сети водостоков. Учитывая засушливые условия климата
рекомендовалось применение открытых систем водостоков для отвода дождевых вод, в связи с чем последовала реакция Госстроя Аз.ССР с соответствующим обоснованием величины q20= 34 л/(с.га), позволившая внести в нормы
соответствующие коррективы.
В третьем случае рассмотрены условия выпадения экстремального ливня
при повышенном значении предельного периода превышения интенсивности
Pпр ≥ 50, создающего расход дождевого стока Qр-3 с интенсивностью дождя
q20= 40 л/(с∙га), С=1,2 и n =0,55÷0,70.
Вычисление расчетных расходов дождевых вод (л/с) производились с использова-нием следующих зависимостей [1,2,3,5]:
(1)
где Qp – расход дождевых вод при расчетном периоде превышения р, л/с;
Qпр –то же, при предельном периоде Рпр , л/с;
Qл – пропускная способность лотков проезжей части улиц, л/с;
Kβ – коэффициент, учитывающий регулирующее влияние свободной емкости сети; по нормам Kβ =0,8÷0,65 при n =0,4÷0,7; в работе принято Kβ =0,725.
По нормам расходы Qр и Qпр соответственно равны [5]:
(2),
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(4),

(5)

А, q20, n, С – климатические параметры;
р – период превышения расчетной интенсивности, годы;
ψср – средний коэффициент стока; F – площадь бассейна стока, га;
t – продолжительность дождя, мин; принимается равной продолжительности концентрации стока - добегания вод по поверхности и уличным
лоткам (tк+tл) и по трубам уличной сети tтр до рассчитываемого сечения.
Формула (1) после соответствующих преобразований представлена в следующем виде [2, 3]:
(6)
и затем (приняв Iтр ≈ Iз)
(7)
где Кр =

, Кл =

и Кпр =

- соответственно модули

пропускной способности трубы, лотков проезжей части улиц и расхода при
Рпр л/с.
Расчетный расход в дождевых канализациях Qp, ориентированный на определенную вероятность превышения р расчетных расходов, вызовет прежде
всего заполнение водой смотровых колодцев и дождеприемников, а затем и
скопление не принимаемых сетью дождевых вод около дождеприемников. При
плоском рельефе местности в дальнейшем будет происходить затопление проезжей части дорог и лишь после полного ее затопления начнется затопление
тротуаров, газонов и др. При наличии выраженных уклонов поверхности
земли не принятая канализационной сетью вода сразу же начнет стекать в пониженные мести, где при неблагоприятных условиях может вызвать значительные скопления воды.
Если пиковые расходы дождевого стока кратковременны, то не принимаемые сетью небольшие объемы воды, обычно вмещаются в емкости проезжей
части дорог. Однако, при сильных дождях в данной местности, когда возникает
перегрузка канализации, на поверхности земли остаются большие объемы
воды, с которыми регулирующие возможности проезжей части проездов не
справляются.
Итоговые подсчеты позволили определить величины коэффициентов К,
представляющих отношение расчетного расхода дождевого стока Qр (при различных q20 и Pпр) к пропускной способности отдельных участков существующего коллектора ливневой канализации Qтр. Определение пропускной
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способности коллекторов Qтр производилось с использованием электронных
таблиц Excel (в основе которых использована формула Маннинга), при исходных диаметрах существующих труб Dсущ (или ширины канала Всущ) и уклонах
Iтр. По результатам расчетов установлены для трех режимов (при различных
значениях q20 и Pпр): динамика изменения значений коэффициентов К1,К2, К3
и глубин потока в лотке h1, h2 , h3 при исходных диаметрах существующих
труб Dсущ (или ширины канала Всущ) и уклонах Iтр.
Расчеты по определению глубин потока в лотке проезжей части h1, h2 , h3
при разных Qр-1, Qр-2 и Qр-3 производились в следующей последовательности:
– вначале вычислялись модули расхода дождевых вод
Клот =

=

– затем с достаточной для практических расчетов точностью вычислять глубины потока в лотке проезжей части hлот с использованием предложенной автором зависимости
h =7,76∙а∙

, где: а = 1 при К ≤ 4 м3/с; а = 0,76 при К ≥ 4 м3/с.

По результатам расчетов установлены для трех режимов (при различных
значениях q20 и Рпр): динамика изменения значений коэффициентов К1,К2, К3
и глубин потока в лотке h1, h2 , h3 при исходных диаметрах существующих
труб Dсущ (или ширины канала Всущ) и уклонах Iтр.
На рис.6 в качестве примера представлены динамика изменения значений
коэффициентов К1,К2, К3 (а) и глубины дождевого потока в лотке проезжей
части h1, h2 , h3 (b) соответственно на отдельных участках коллекторов №1
(пр.Ниязи) и №3 (ул. Ю.Мамедалиева).
При повышенных значениях К=Qр/Qпр˃1 (рис.6), свидетельствующие о недостаточности сечений существующего коллектора для пропуска ливневых
вод, следует осуществлять реконструкцию на участках коллекторов путем замены старых новыми трубопроводами или прокладку вдоль существующей
новой дополнительной трубы; при значениях hл ˃ 0.20 м необходимо пересмотреть вопросы, связанные с дождеприемниками (достаточность установленных дождеприемников, правильность выбранного их месторасположения
и т.д.).
Выводы
Из множества участков на территории г. Баку, регулярно подвергающихся
затоплению при ливнях, в работе рассмотрены лишь три, на примере которых
проанализированы проблемы затопления в условиях недостаточной развито-
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Рис.6. Динамика изменения значений коэффициентов К1, К2 ,К3 (а)
и глубины дождевого потока в лотке проезжей части h1, h2, h3 (б)
на отдельных участках коллекторов №1 (пр. Ниязи) и
№3 (ул. Ю.Мамедалиева)
сти, отводоспособности и перегрузки дождевых сетей, обслуживаемыми коллекторами пр.Ниязи, Г.Алиев и Ю.Мамедалиев.
Диаграммы изменения значений коэффициентов К (отношение расчетного
расхода дождевого стока Qр к пропускной способности отдельных участков
существующего коллектора ливневой канализации Qтр) и глубин потока в
лотке проезжей части hлот позволяют выявить участки существующего коллектора с недостаточными сечениями для пропуска ливневых вод, выявить
участки для обеспечения их дополнительными дождеприемниками.
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УДК 628.316.6

SUDAN İSTıFADƏNİN EKOlOJİ pROBlEMlƏRİ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ
ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ
(стр.98-110)

Фесенко Л.Н., Игнатенко С.И., Бабаев А.А., Кулиев Э.Ш.
ООО НПП «ЭКОФЕС», г. Новочеркасск, Россия,
65613@mail.ru

Abstract. The problems arising from the use of liquefied chlorine for the disinfection of drinking, process water and wastewater are considered. The prospects and
economic feasibility of producing alternative and less hazardous chlorinated products
directly at the site of consumption by electrolysis of aqueous solutions of food salt
are shown. A comparative assessment of environmental and industrial safety of the
membrane and diaphragmless types of the electrolysis plants is given. ıt is shown
that the safest in the eco-technologically and anti-terrorism sustainability should be
considered low concentration of sodium hypochlorite produced in the electrolysis
apparatus without separating the electrode spaces.
Ключевые слова: обеззараживание воды, газообразный хлор, смесь оксидантов, гипохлорит натрия, мембранный электролиз, бездиафрагменный
электролизер, экологическая безопасность.
Введение
Обеззараживание является обязательной стадией на финишном этапе технологической схемы подготовки воды. Традиционно проблема санитарно-эпидемиологической безопасности питьевой воды решается хлорированием,
которое продолжает оставаться самым распространенным в мире способом
дезинфекции воды в силу своей санитарно-гигиенической надежности, пролонгированности бактерицидного действия, относительной простоты и экономичности. Однако при использовании жидкого хлора бесспорной остается
проблема его транспортировки через селитебные территории и хранения многотонных запасов на водоочистных станциях, многие из которых уже стали
опасно соседствовать с расширяющейся городской жилой застройкой. Опасность использования жидкого хлора (2-й класс опасности), а так же невозможность соблюдения Водоканалами ряда положений все более ужесточающихся
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Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, в частности, «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред»,
утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 20 ноября 2013 г. № 554 (в дальнейшем – «Правила»),
привели традиционную технологию обеззараживания воды в тупиковую ситуацию. Решением проблемы может быть либо перенос водоочистной станции
в более безопасное место (по сути – строительство новой за городской чертой),
либо отселение жителей за пределы опасной зоны (в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» не менее 500 м от хранения контейнеров с хлором, п. 7.1.14), или перевод станции на менее опасный дезинфектант, сочетающий положительные качества хлорирования и отсутствие его
недостатков.
Описание исследования
С точки зрения эпидемиологической безопасности централизованного водоснабжения все хлорсодержащие реагенты (жидкий хлор, хлорная известь,
гипохлориты и др.) одинаково надежны и эффективны. Как следствие, при выборе конкретного реагента его преимущества следует искать не в каком-то супербактерицидном эффекте дезинфектанта, а в безопасности его доставки и
хранения, технологичности применения, образовании и количестве побочных
отходов при производстве продукта на месте его последующего использования, сроках и условиях сохранения рабочих характеристик продукта, а также
стоимости поставляемого с химзаводов хлорсодержащего реагента или аппаратов, производящих его непосредственно на площадке водоочистных сооружений из приобретаемого сырья.
Мировой опыт научного поиска альтернативных жидкому хлору дезинфектантов обозначил, а в дальнейшем и подтвердил на практике перспективность
и экономическую привлекательность хлорсодержащих продуктов, получаемых
на месте потребления при прохождении электрического тока через раствор поваренной (пищевой) соли. Технологически получение хлорсодержащих сред
электролизом возможно двумя путями: с разделением межэлектродного пространства (катионообменной мембраной или проницаемой диафрагмой) и получением анодной (молекулярный хлор) и катодной (едконатровая щелочь и
водород) фракций, или без разделения с выработкой в одном пространстве гипохлорита натрия и водорода [1–3].
Метод безмембранного электролитического получения раствора гипохлорита известен с конца XıX века, хорошо изучен и в силу ряда преимуществ
по-прежнему остается перспективным и в последнее время находит все более
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широкое практическое применение, постоянно совершенствуясь и модернизируясь в направлении повышения эколого-экономических показателей технологического процесса.
В России самые мощные электролизные установки работают в городах: Ростов-на-Дону (водопроводные станции ОСВ-1 «Центрального водопровода»
– 1 т и ОСВ «Александровские» – 7 т по эквиваленту хлора в сутки производства ООО НПП «ЭКОФЕС»; Санкт-Петербурге (Водопроводные станции «Северная» – 3,5 т и «Южная» – 4,5 т в сутки производства фирмы «NEWTEC»)
[4]; Иваново (две установки по 680 кг/сут., фирма «GRUNDFOS/AllDOS»);
Набережные Челны (два электролизера НСТ-1500 по 680 кг эквивалентного
хлора в сутки производства Severn Trent De Nora); Уфе (Северный инфильтрационный водозабор, три установки по 113 кг/сут., фирма «Wolles & Tiernan»). С другой стороны, потребители иностранных технологий попадают в
неизбежную зависимость от зарубежного сервиса и ремонта, а также от поставок импортных комплектующих и расходных материалов (прежде всего
крайне дорогих окисно-иридиево-рутениевых титановых анодов с гарантийным сроком эксплуатации металлооксидного покрытия 2–3 года), что вызывает
серьезные финансовые проблемы и некоторую неуверенность у импортоприобретателей, особенно обострившуюся в сегодняшних условиях нарастающих
санкций со стороны стран Евросоюза.
Именно с такой ситуацией пришлось столкнуться одному из крупнейших
российских водоканалов, на водоочистных станциях которого в течение 3-х
лет эксплуатируется 6 электролизных установок «GRUNDFOS/AllDOS» производительностью 156 кг/сут. по эквиваленту хлора каждая. Выработка срока
службы анодного покрытия ОРТА и связанное с этим резкое снижение концентрации вырабатываемого гипохлорита натрия потребовало срочной замены
пакета электродных пластин особой конструкции, приобретение и монтаж которых в электролизные аппараты фирма-производитель оценила в десятки
миллионов рублей. В итоге монопольную ситуацию на рынке комплектующих
материалов к импортным электролизерам пришлось исправлять отечественному производителю, среди которых далеко не каждый способен обеспечить
адекватную замену. В частности для МУП «Водоканал» Муниципального образования «Город Архангельск» ООО НПП «ЭКОФЕС» (г. Новочеркасск) изготовило, смонтировало и в начале июля 2016 г. запустило в эксплуатацию
четыре электролизных модуля собственного производства по 150 кг/сут. по активному хлору каждый взамен вышедшим из строя аппаратам
«GRUNDFOS/AllDOS» (рисунок 1). Как показала эксплуатация, установленные электролизеры по основным технологическим показателям не уступают
ранее действующим импортным аналогам.
Кроме того, все иностранные компании, а вслед за ними и Российские
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фирмы («Невский Кристалл», «Юпитер», «РутТех», «Аквахим» и др.) при производстве гипохлорита используют глубокоумягченную воду и специальную
соль (таблетированную или марки «Экстра», в крайнем случае, высшего
сорта), не содержащую кальция и магния, что удорожает процесс на 30–40%.
И если воду не трудно умягчать на месте ее использования (как правило, электролизные станции зарубежного образца поставляются только в комплекте с
Na-катионитовыми фильтрами), то соль марки «Экстра» в России не производится (ближайший поставщик – Белорусская «Мозырьсоль») и ее цена в 3–5
раз выше Астраханской, Илецкой и др.
В результате для продвижения своей продукции на рынке некоторые отечественные
производители широко заявляют о возможности использования на их установках поваренной соли любой сортности забывая при этом,
что в глубоко умягченной Na-катионированной воде при растворении такой соли происходит вторичное насыщение воды ионами
жесткости, присутствующими в низкосортной соли. В итоге в течение весьма короткого
времени их электролизные аппараты практиРисунок 1. Четыре электролизера чески полностью обрастают карбонатными
«Хлорэфс» взамен вышедшим из
отложениями с закупоркой межэлектродного
строя «GRUNDFOS/ALLDOS»
пространства (рисунок 2) и нарушением гидпроизводительностью 150 кг
равлики протока. Отсутствие автоматической
хлора в сутки каждый
кислотной промывки электролизеров, регулярность и периодичность которой не зависит от «человеческого» фактора, и
неработающая при этом в нормальном режиме водоподготовка только усугубляют процесс.

Рисунок 2. Пакет электродов спустя 5 месяцев эксплуатации на неподготовленной
воде и отсутствии автоматической регулярной кислотной промывки
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Также отметим, что применяемая как в отечественных, так и в импортных
установках «NEWTEC», «GRUNDFOS/AllDOS», «OSEC» и др. система
умягчения воды Na-катионированием требует дополнительного потребления
воды и соли на регенерацию катионита и, что наиболее проблематично, этими
установками не решается вопрос очистки (или утилизации) отработанных высококонцентрированных хлоридно-магниево-кальциевых регенерационных
растворов, а также взрыхляющей и отмывочной воды. В технологических схемах такие сбросы производители электролизных установок именуют обтекаемым выражением «в дренаж», а по сути – в хоз-бытовую канализацию, что
категорически неприемлемо и запрещено.
На электролизных установках производства ООО НПП «ЭКОФЕС» проблема использования низкокачественной (и дешевой) соли решается методом
декарбонизации рабочего солевого раствора, приготовленного на неумягченной водопроводной воде. При этом реализуется наиболее простая, значительно
менее затратная и безотходная (какие-либо сбросы отсутствуют) технология
удаления осадкообразующего иона гидрокарбоната путем
подкисления воды до рН = 4,0–4,2 с переводом в свободную CO2 и последующей отдувкой её в пленочном или барботажном дегазаторе.
Такая технология подготовки солевых растворов впервые была реализована
ООО НПП «ЭКОФЕС» на электролизной станции ОСВ Центрального водопровода Ростова-на-Дону и в течение восьми лет эксплуатации демонстрирует
свою высокую эффективность и надежность.
Наконец, имеется, еще один вид стоков, подлежащих переводу их в состояние, отвечающее требованиям, предъявляемым к приему в промканализацию
ВОС, либо возврату в схему электролиза. Это стоки от промывки электролизеров раствором соляной кислоты. В технологии «Newtec» (Водопроводные
станции г. Санкт-Петербурга «Северная» - 3,5 т и «Южная» – 4,5 т по эквиваленту хлора в сутки) по мере образования на катодных пластинах отложений
карбоната кальция проводится периодическая промывка электролизеров в закрытом контуре 4% раствором соляной кислоты. Промывку осуществляют
подключением к очередному электролизеру передвижной мобильной установки с размещенной на ней емкостью с кислотой и циркуляционным насосом.
В литературе нет информации о месте выпуска отработанной кислоты (так же,
как и отработанных солевых регенерационных растворов от Na-катионирования). Очевидно, сброс осуществляется также по схеме «в дренаж».
На рынке экологических товаров и услуг появляется все большее количество усиленно рекламируемых устройств мембранного (или диафрагменного)
типа, декларируемых как «безопасная и экономическая альтернатива известным технологическим процессам синтеза хлора», «новый процесс в технологии электрохимических производств» и т.п., а производимый этими
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аппаратами продукт именуется как «электрохимически активированный антимикробный раствор», «более современный в технологическом и функциональном плане аналог хлорной воды» и т.д. [4–6].
Получаемый в анодной камере диафрагменного (или мембранного) электролизера газ различные фирмы называют по-разному:
– «обычный хлор-газ» (компания proMinent, Германия; компания Chlorimax,
США);
– «оксидантный газ-хлорин», состоящий из хлор-газа, диоксида хлора, перекиси водорода, атомарного кислорода (фирма Охiсо, США);
– «нестабильная влажная газообразная смесь оксидантов, представленная
хлором (95%), диоксидом хлора (3%), озоном (1,5%), гидропероксидными соединениями (перекись водорода, синглентный кислород, супероксидные радикалы)» (ЗАО «Институт электрохимических систем и технологий Витольда
Бахира», Россия);
– «газообразный оксидант» (ООО НПО «Эко-технология», Россия).
В литературе и рекламных буклетах имеется обширная информация о том,
что «раствор смеси оксидантов» за счет «аномальной реакционной способности растворов и газов» обладает более эффективным окислительным и бактерицидным действием по сравнению с гипохлоритом натрия, получаемом в
бездиафрагменном электролизере [5–7]. Такое действие приписывают «комплексу окислителей», однако до настоящего времени нет опубликованных достоверных данных об идентификации каких-либо окислителей помимо хлора
в электрохимически полученных растворах. Хотя вероятно, что и другие разновидности окислителей генерируются при электролизе в микроколичествах,
однако аналитическое определение их содержания на фоне высоких концентраций активного хлора в растворе проблематично.
При электролизе с разделенными электродными пространствами полученный в анодной камере газ смешивается с водой, и в результате получаем: «раствор смеси оксидантов», «анолит АНК», «аналог хлорной воды» и т.п.
(название продукта в зависимости от производителя оборудования) и который
фактически мало чем отличается от насыщенной газообразным хлором воды
в обычном хлораторе. Результаты исследований, изложенные в докладе «Foundation for Water Research» (Великобритания) №832/1100 от 08.12.2003 г., показали, что генераторы «смеси оксидантов» не вырабатывают «электрохимически активированный анолит» (он же «раствор смеси оксидантов») с заявленными свойствами, как утверждается в рекламных проспектах и на сайтах
фирм-производителей, а протестированное оборудование не вырабатывает
продукт, отличный от хлора.
При сравнительной оценке технологий электрохимического получения
хлорсодержащих продуктов (хлорной воды, «оксидантов», низко- или высо-
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коконцентрированного гипохлорита натрия) на месте их последующего применения конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность электролизных аппаратов определяются (в основном):
– возможностью применения соли любой сортности;
– энергозатратами на единицу получаемого продукта (1 кг в эквиваленте
активного хлора);
– затратами на подготовку воды, используемой в приготовлении солевых
растворов (умягчение воды или декарбонизация);
– уровнем автоматизации как основных (электролиз), так и вспомогательных (растворение соли, водоподготовка, удаление карбонатных отложений, дозирование готового продукта и др.) технологических процессов;
– безотходностью и экологичностью технологического цикла, исключающих образование вторичных загрязнений, подлежащих последующей очистке
или утилизации;
– безопасностью, надежностью и антитеррористической устойчивостью
производства на месте потребления хлорсодержащих сред.
Рассматривая схему получения
хлорсодержащего продукта методом
электролиза хлоридных растворов с
разделенным электродным пространством на аппаратах типа МБЭ (мембранный биполярный электролизер
(рисунок 3), производители ООО ГК
«Спецмаш» г. Дзержинск, ООО «ЭкоТехнология» г. Санкт-Петербург, ООО
«СибАкваТрейд» г. Омск) и сравнивая
ее экологичность и промышленную
безопасность с позиций требований
«Правил» и с некоторыми другими нормативными документами приходим к
заключению, что заявляемые изготовителями МБЭ цели их деятельности,
такие как, например, «обеспечение реализации технологического процесса во
имя экологической и технологической
безопасности объекта и населенного
пункта» (www.et-sp.ru), или что проРисунок 3. Станция обеззараживания в
мбезопасность объекта реализуется за
Каменск-Уральском ОАО «Водоканал»
счет того, что «хлор образуется только
установками МБЭ производства
при наличии источника постоянного
ООО ГК «Спецмаш»
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тока, нет необходимости хранения хлора, т.к. он непосредственно производится и уходит в трубы с водой» (www.specmash.ru) и др., не всегда отвечают
действующим нормативным требованиям по безопасности объекта и его экологичности.
Необходимо отметить, что, например, входящая в состав ООО ГК «Спецмаш» ООО ЗХ «Заря» выпускает мощные диафрагменные электролизеры
(типа ДМ и БГК, рисунок 4), применяемые при производстве хлора (до 3 т/сут.)
и каустической соды (до 3,5 т/сут.). Поскольку широкого спроса на такие высокопроизводительные аппараты, генерирующие хлор-газ, на сегодняшний
день нет, то, очевидно, производителями промышленных электролизеров было
принято решение из «больших» сделать «маленькие» типа МБЭ, производительностью до 150 кг хлора в сутки. А поскольку «маленькие» аппараты не
оборудованы устройствами охлаждения, осушки и компримирования отходящего от электролиза хлор-газа в сжиженный продукт, то в технических заданиях на «повышение экологической эффективности систем обеззараживания
воды» Заказчик пишет (цитата из «Техзадания» от Новокузнецкого Водоканала): «Продукты электролиза поваренной соли (видимо, неловко написать,
что продукт – это хлор-газ 2-го класса опасности) из электролизера должны
подаваться на потребление непосредственно, без промежуточного их хранения
в специальных емкостях». Почему именно так? Да потому, что в качестве «специальных емкостей» могут выступать только баллоны или бочки с хлором,
т.е., чтобы не вернуться к тому (хлораторной), от чего якобы уходим. Однако
пока еще никто не отменял СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.2-84*», в п. 9.121
в которых четко прописано, что вместимость расходного бака гипохлорита (а
если это мембранный электролизер, то, соответственно, емкость с хлорной
водой или же «специальная емкость» с хлор-газом) должна обеспечивать не
менее суточной потребности станции в реагенте. Т.е. на случай планируемой
или непредвиденной (авария) остановки электролизеров типа МБЭ не то, что
24-часового, а вообще какого-либо запаса хлорного продукта нет. И только
производители МБЭ, не знакомые или игнорирующие СП, позволяют себе рекламировать такие технологии по своему разумению и под свое оборудование,
очевидно, наперед зная, что до Госэкспертизы их проектная документация не
дойдет, а, следовательно, и нет проблем.
Однако проблема есть, и эта проблема четко прописана в целом ряде положений Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред». В частности, при электролизе мембранным методом (п. 53 «Правил») «при отключении электролиза должна автоматически включаться продувка катодных и
анодных пространств электролизера, хлорных и водородных коллекторов азо-
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том» и еще целый ряд
пунктов (п.п. 43–52 «Правил») по автоматическому
регулированию и контролю за техпроцессом получения
хлор-газа,
обязательность выполнения которых производителями установок МБЭ
попросту игнорируется.
Совершенно очевидно,
что согласно «Правилам»
само получение, транспортирование по трубопроводу (пусть и на
Рисунок 4. Промышленный диафрагменный электролизер типа БГК для генерации хлора и каустической соды коротком участке) и эжекпроизводства ООО ЗХО «Заря» (Группа компаний
тирование хлор-газа, ве«Спецмаш»)
щества
2-го
класса
опасности, автоматически переводит такие «хлордозаторные» в опасные производственные объекты со всеми вытекающими последствиями, что бы там
не писали изготовители МБЭ в своих рекламных буклетах.
Наконец, следуя информации самих производителей электролизных установок с разделенным межэлектродным пространством, а также применяемой
ими технологии получения хлора, их установки представляют собой «минихлоркаустиковые заводы», на которых в качестве готового продукта генерируются хлор-газ и едконатровая щелочь, и которые, в свою очередь, согласно
ГОСТ 12.1.007, относятся к вредным веществам 2-го класса опасности. При
мембранном электролизе на каждый кг генерируемого хлора попутно вырабатывается и 1,14 кг (теоретически, а на практике еще больше) едкого натра, или
выход 15%-ной щелочи (150 г/л NaOh в католите с рН = 13–14 ед.) составит
около 10 л на каждый кг получаемого хлора. Т.е. при суточной потребности,
например, Омского Водоканала (одного из заказчиков МБЭ) около 2000 кг ему
предстоит куда-то определять (продавать, нейтрализовать, утилизировать или
еще что-то делать) около 20 м3 15%-ного (или 30 м3 10%-ного) каустика ЕЖЕСУТОЧНО! Готов ли «ОмскВодоканал» к таким проблемам?
Выводимый из электролиза водный раствор гидроксида натрия, пусть он
будет 15% или 10%, да хоть и 1%-ной концентрации, носит название «едкий
натр» (по ГОСТ 2263-79) и относится к вредным веществам 2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007 с особыми условиями его хранения, транспортирования, слива-налива и требований безопасности, чего в схемах с установками
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МБЭ никак не предусмотрено, что и будет выявлено первой же комиссией Ростехнадзора при проверке опасного производственного объекта.
Расходными материалами в электролизерах МБЭ являются ионообменные
сульфакатионитные мембраны Флемион 811 фирмы АСАХИГЛАСС (Япония)
или мембраны Nafion производства фирмы «Дюпон» (США), что ставит приобретателей мембранных аппаратов в неизбежную зависимость от иностранных поставок или от посредников, перепродающих такого рода импортную
продукцию. Возникает вопрос: в реалиях сегодняшнего дня, направленных на
максимально возможное импортозамещение, будут ли отвечать такие установки требованиям экономической ситуации, сложившейся в РФ на фоне все
возрастающих санкций со стороны индустриально развитых стран: США и
стран Евросоюза?
С целью минимизации карбонатно-сульфатно-кальциевых отложений на
мембранах (что и определяет срок их службы) в установках типа МБЭ должна
применяться только химически чистая соль (в Российских условиях это таблетированная или пищевая поваренная соль не ниже марки «Экстра», ближайший поставщик которой Белорусская «Мозырьсоль») и глубоко умягченная
вода с практически нулевой концентрацией кальция. Для этой цели в технологиях МБЭ применяют Na-катионирование воды, при этом технологию водоподготовки комплектуют импортной ионообменной установкой типа EMS
MX с пятислойной загрузкой Экософт Микс (хотя и отечественный КУ-2-8 не
хуже импортного аналога). Возникает очередной вопрос: как утилизируются
(или деминерализуются) отмывочные и отработанные 30%-ные хлоридно-натриево-кальциево-магниевые отработанные регенерационные растворы от Naкатионирования, поскольку их сброс в хоз-бытовую канализацию недопустим
ни при каких обстоятельствах? Ответ: в технологиях МБЭ никак.
Поскольку бактерицидное действие всех хлорсодержащих сред (вода, насыщенная хлор-газом или она же «хлорная вода», гипохлориты кальция и натрия, хлорная известь и другие хлорсодержащие водные растворы), за
исключением диоксида хлора, в принципе одинаково, поскольку все они
имеют один механизм гидролиза свободного хлора в водной среде, то возникает следующий вопрос: поскольку энтеровирусы, цисты лямблий и др. спорообразующие устойчивы к воздействию хлора (независимо от того, хлорная
ли это вода, электрохимический гипохлорит натрия, «газообразная влажная
смесь оксидантов» и т.д.), то каким образом установки МБЭ способны обеспечить 100%-ную (как заявляется в рекламных проспектах изготовителями
мембранных аппаратов) санитарно-эпидемиологическую безопасность питьевой воды, если нет финишного этапа ультрафиолетового обеззараживания?
Даже при использовании высококачественной соли и глубокоумягченной
воды, тем не менее, не исключается постепенное отложение и накопление на
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поверхности мембраны так называемых «катодных отложений» – солей карбоната и сульфата кальция. Поскольку в технологической схеме МБЭ не предусмотрена кислотная промывка вообще, то, как тогда удаляются такие соли с
поверхности мембраны, наличие которых постепенно приводит к «запиранию» мембраны и выходу её из строя?
Электролизные установки для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия без разделения электродных продуктов лишены недостатков,
присущих мембранному или диафрагменному электролизу, в частности: отсутствие этапов выделения газообразного хлора и образования побочного продукта – едконатровой щелочи и, как следствие, проблем, связанных с
обеспечением хлорбезопасности и утилизацией каустика. Вырабатываемый в
объеме электролизера продукт – гипохлорит натрия, вещество 4-го класса
опасности, которое может беспрепятственно храниться в накопительных емкостях в объеме, обеспечивающем требуемый СП 24-часовый запас реагента
на случай плановой или аварийной остановки электролизной станции. Возможность использования в качестве сырья поваренной соли любой сортности
и, соответственно, цены также выгодно отличает метод безмембранного электролиза от технологий с аппаратами МБЭ.
Обеззараживание – обязательный этап обработки питьевой воды, необходимый для обеспечения ее гарантированной санитарно-эпидемиологической
безопасности, а низкоконцентрированный гипохлорит натрия – альтернативный высокотоксичному газообразному хлору дезинфектант, который в мировой
практике уже давно признан
как самый безопасный, технологически надежный, экологически чистый хлорсодержащий реагент, получаемый в бездиафрагменных
электролизных установках
на месте последующего его
потребления.
Вопросы экологической
Рисунок 5. Самая крупная в России (вторая в мире)
безопасности были полэлектролизная станция на Александровских ОСВ
ностью решены ООО НПП
производительностью 7 т/сут по эквиваленту хлора
«ЭКОФЕС» на самой мощс безмембранными электролизерами производства
ной в России (и второй в
ООО НПП «ЭКОФЕС»
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мире) электролизной станции (7 т/сут по активному хлору с установкой 7 электролизных аппаратов по 1 т/сут каждый) на Александровских водопроводных
очистных сооружениях г. Ростов-на-Дону, пущенной в работу в августе 2015
(рисунок 5). В отличие от импортных станций производства ГХН новая станция Ростовского водоканала является экологически чистой и полностью безотходной со 100% использованием или оборотом всех применяемых в
технологии реагентов (воды, поваренной соли, кислоты) [8].
Среди эксплуатационных расходов на производство ГХН, наряду с затратами электроэнергии наибольшее влияние оказывает стоимость поваренной
соли, используемой как источник хлорид-ионов [9]. Поэтому одним из перспективных и менее затратных методов химико-биоцидной обра-ботки воды
является получение ГХН электролизом хлоридсодержа-щих растворов, в качестве которых могут использоваться морская, подземная и поверхностная
вода. Особенно актуально применение прямого бездиафрагменного электролиза морской воды для биоцидной обработки балластной воды нефтяных и газовых платформ. В частности, как представляется, этот метод может быть
крайне востребован в Азербайджанской Республике для предупреждения биообрастаний на нефтяных платформах добычи нефти в акватории Каспийского
моря.
Выводы
1. Метод безмембранного электролизного получения ГХН остается перспективным и находит все более широкое практическое применение, постоянно
совершенствуясь в направлении повышения эколого-технологических показателей.
2. Отсутствие у ряда отечественных производителей электролизных аппаратов
автоматической кислотной промывки, регулярность которой не зависит от
«человеческого» фактора вызывает неконтролируемый рост карбонатных
отложений с закупоркой межэлектродного пространства.
3. Применяемая в отечественных и зарубежных установках система умягчения
воды Na-катионированием рассчитана на применение соли не ниже марки
«экстра», при этом не решен вопрос очистки (или утилизации) отработанных сильноминерализованных регенерационных растворов. Более экологична и менее затратна технология удаления осадкообразующего иона
гидрокарбоната путем подкисления воды с переводом в CO2 и её последующей отдувкой в дегазаторе.
4. Продуктом электролиза поваренной соли в мембранных аппаратах является
хлор-газ 2-го класса опасности, транспортирование которого по трубопроводу к точке дозирования переводит мембранный электролиз в ранг опас-
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ного производственного объекта. Попутно с хлор-газом при мембранном
электролизе генерируется и 10–15% едконатровая щелочь, продукт также
2-го класса опасности с особыми условиями его хранения, транспортирования, слива-налива и требований безопасности в соответствии с приказом
№ 559 Ростехнадзора по производству неорганических кислот и щелочей.
5. Вопросы экологической и промышленной безопасности полностью решены
в отечественных электролизных установках «Хлорэфс» производства ООО
НПП «ЭКОФЕС» (г. Новочеркасск) со 100% использованием или оборотом
всех применяемых в технологии реагентов (воды, поваренной соли, кислоты).
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Abstract. Based on the findings of the surveys carried out by the European Union
and the World health Organization on the quality of drinking water, taking into account that these standards are dominated in many countries of the world, new recommendations on drinking water quality indicators for Azerbaijan have been
prepared and shown as table.
Açar sözlər: içməli su, standartlar, keyfiyyət göstəriciləri.
Giriş
Dünyada keyfiyyətli içməli su problemi qlobal problemdir və beynəlxalq
miqyasda öz həllini tapmalıdır. Artmaqda olan dünya əhalisi içməli su qıtlığından
əziyyət çəkir.
Son illərdə Azərbaycanda bütün sahələr üzrə yenidənqurma işləri sürətlə davam
etdiyindən əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə regionların
inkişaf proqramına uyğun olaraq su təchizatı sahəsində də yeni su mənbələrinin
tapılması və mövcud su mənbələrinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çoxlu işlər
görülmüşdür. Əhalinin su təchizatı xeyli yaxşılaşmış, fasiləsiz su ilə təmin edilmə
prosesi genişlənmişdir.Eyni zamanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi
və onların çirklənmədən qorunması üzrə monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi
sahəsində xeyli irəliləyişlər olmuş, paytaxtımızın və regionların suyunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində uğurlar əldə olunmuşdur.
İnsan orqanizminin əsasını təşkil edən suyun keyfiyyət göstəriciləri gigiyenik
normalara uyğun olmalıdır. Keyfiyyətsiz sudan istifadə müxtəlif xəstəliklərə səbəb
olar və suyun tərkibində olan hər hansı bir zərərli qatqı bütün orqanizmə yayılıb
insan həyatı üçün ciddi təhlükə törədə bilər.
Respublikada gündəmdə su təchizatı sahəsində kəmiyyət göstəriciləri ilə yanaşı
suyun keyfiyyət göstəriciləri də ön plana keçmişdir. Azərbaycanda içməli suyun
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keyfiyyətinə ciddi nəzarət olunur. lakin, ölkəmizdə milli su standartlarının olmaması bu sahədə araşdırmaların aparılmasını tələb edir.
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
İçməli suyun keyfiyyətinə dair Azərbaycanda və digər ölkələrdə tətbiq edilən
standartlar nəzərdən keçirilmişdir. MDB ölkələrində bu standartların əsasını təşkil
edən keçmiş SSRİ ГОСТ-ları içməli suyun tərkibində olan inqredientlərin yol verilən hədd konsentrasiyalarının orqanizmə təsiri nöqteyi-nəzərindən araşdırılmış,
digər ölkələrin standartları ilə müqayisə edilmişdir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, Avropa Birliyinin, MDB ölkələrinin içməli
suya dair normativ sənədlərinin Azərbaycan Respublikasının coğrafi şəraitinə uyğun
istifadəsi haqqında fikir söylənmiş, mövcud standartlara istinadən cədvəl formasında
tövsiyələr hazırlanmışdır. Toplanmış materiallar müqayisəli təhlil metodu ilə
işlənilmişdir.
Tədqiqatların şərhi
hər bir ölkənin bir sıra amillərdən asılı özünəməxsus içməli suyun keyfiyyət
standartları mövcuddur. həmin amillər sırasına suyun tərkibində konkret ərazi üçün
spesifik olan kimyəvi substraktların və bioloji maddələrin mövcudluğu, bir sıra
sahələrdə, əsasən gigiyena və epidemiologiya sahəsində elmin inkişaf səviyyəsi,
eyni zamanda su təchizatı təşkilatları və nəzarət təşkilatlarının içməli suyun keyfiyyətinə nəzarət üzrə laboratoriya avadanlıqları ilə təchizat səviyyəsi, sosial-siyasi,
iqtisadi, milli və başqa amillər daxildir.
Rusiya Federasiyasında hazırda suyun keyfiyyətinə nəzarət ГОСТ 2874-82 standartı əsasında tərtib edilən ГОСТ 2874-84 üzrə aparılır [1,2]. Amma həmin ölkədə
əlavə olaraq bir sıra digər normativlər də qəbul edilmişdir. ГОСТ 2874-84 standartında mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması və beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması məqsədilə СанПиН 2.1.4. 1074-01 "İçməli su. İçməli su
kəmərinin mərkəzləşdirilmiş sistemində suyun keyfiyyətinə gigiyenik tələblər. Keyfiyyətə nəzarət” adlı normativ sənəd hazırlanmışdır [3]. Bundan başqa Rusiyada 20yə qədər standart və normativ sənəd qəbul edilmişdir ki, bunlar da suyun
keyfiyyətinə təsir göstərən ayrı-ayrı elementlərin miqdarını və onların yoxlanılması
metodlarını tənzimləyir.
Qonşu Gürcüstan Respublikasında 2001-ci ilə qədər içməli suyun keyfiyyətinə
nəzarət ГОСТ 2874-82 standartı əsasında həyata keçirilirdi. Burada Əmək, Səhiyyə
və Sosial Müdafiə Nazirliyinin 297/N saylı, 16 avqust 2001-ci il tarixli əmri ilə
içməli suyun keyfiyyətinə dair yeni normativ sənəd qəbul olunmuşdur. həmin
sənəddəki normativ göstəricilər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Avropa Birliyi
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standartları ilə müqayisədə daha sərt idi. 2006-2007-ci illərdə Əmək, Səhiyyə və
Sosial Müdafiə Nazirliyinin 349/N saylı, 17 dekabr 2007-ci il tarixli əmri ilə ölkənin
coğrafi-iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri
əsasında “İctimai səhiyyə haqqında” qanuna uyğun hazırlanmış “İçməli suyun
texniki reqlamenti” təsdiq olunmuşdur.
Ukraynada SSRİ standartı ГОСТ 2874-82 ilə yanaşı Sağlamlığın Mühafizəsi
Nazirliyinin əmri ilə 1996-cı ildə təsdiq edilmiş dövlət sanitar normaları və qaydaları
(СанПиН) qüvvədədir və bu normativ sənədlər içməli suya dair gigiyenik normaları
əhatə edir.
ABŞ-da Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Agentlik (U.S. Enviropment protection
Agency) tərəfindən hazırlanmış və bütün ölkə üçün məcburi sayılan Əsas Milli
İçməli Su Standartları (National primary Drinking Water Standards) tətbiq edilir.
Bundan başqa ölkə üçün məcburi xarakter daşımayan, 15 parametr üzrə suyun keyfiyyətinin yoxlanılmasını nəzərdə tutan ikinci dərəcəli Milli İçməli Su Standartları
(National Secondary Drinking Water Standards) işlənilmişdir. Milli İçməli Su Standartları ilə yanaşı, ABŞ-da ştatlar səviyyəsində də standartlar işlənilib qəbul edilə
bilər ki, onlar da ancaq konkret ştat daxilində məcburidir. ABŞ-da 1986-cı ildən
etibarən hər parametr üçün 2 normativ - Maximum Contaminant level Goal
(MClG) və Maximum Contaminant level (MCl) müəyyən edilmişdir.
MClG – elə maksimal həddi göstərir ki, həmin həddə suyun tərkibində olan
maddə insan orqanizminə heç bir halda zərər vurmur. Yəni bu həddə tam riayət
edilməsi məcburi deyildir.
MCl isə məcburi normativdir. Bu normativin göstəriciləri son dərəcədə yol verilən həddi göstərir. Çox hallarda MClG və MCl göstəriciləri üst-üstə düşür.
ABŞ-da içməli suyun keyfiyyəti üzrə bir sıra standartlar da qəbul edilmişdir ki,
onlardan aşağıdakıları göstərmək olar:
- 1977-ci ildə qəbul edilmiş içməli suyun keyfiyyət standartı (ABŞ-ın Milli Elmlər Akademiyasının tövsiyəsi əsasında qəbul edilmişdir);
- USEpA (Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Agentlik) standartı ;
- FDA (Qida Məhsulları və Dərmanlar üzrə hökumət Administrasiyası) standartı;
- ıBWA (Qablaşdırılmış Suların Beynəlxalq Assosiasiyası) standartı.
Avropa Birliyində 15 iyul 1980-ci ildə Avropa Şurası tərəfindən Avropa Birliyinə
üzv olan ölkələrin su qanunvericiliyi əsasında hazırlanmış “İçməli su üzrə Direktiv”
(Drinking Water Directive) adlanan sənəd - əhalinin istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş
suyun keyfiyyətinə dair Direktiv (80/778/EC) qəbul edilmişdir. Bu Direktiv içməli
suyun keyfiyyətini 66 parametr üzrə (orqanoleptik, fiziki-kimyəvi, mikrobioloji və
s.) tənzimləyirdi. həmin Direktiv 3 noyabr 1998-ci ildə Avropa Birliyi tərəfindən
yeni Direktiv (98/83/EC) qəbul edidikdən sonra qüvvədən düşmüşdür. Avropa Birliyinin 98/83/EC Direktivində parametrlərin siyahısı azaldılmış, ancaq yol verilən
həddi daha da sərtləşdirilmişdir [4].
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hazırda Respublikamızda içməli suyun keyfiyyəti “ГОСТ 2874-82” standartı
üzrə tənzimlənir. İçməli suyun keyfiyyətinə dair yoxlamalar da bu standartdakı keyfiyyət göstəriciləri əsasında aparılır. həmin standart həm də Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının Standartlarına uyğundur.
ГОСТ 2874-82 içməli suyun keyfiyyətinə dair bir sıra orqanoleptik, fizikikimyəvi və mikrobioloji göstəricilərin normalarını nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə,
MDB ölkələri həmişə bu standartla işləmişdir və hazırda həmin ölkələrin çoxunda
bu standart yenə də qüvvədədir. lakin sonradan bəzi ölkələrdə bir sıra yeni standartlar hazırlanmışdır və onlar mövcud standartlarla paralel istifadə olunmuşdur.
Azərbaycanda tətbiq olunan keçmiş SSRİ standartları isə dəyişməz qalmışdır.
İçməli suyun keyfiyyətinə dair keçmiş SSRİ standartları bir çox parametrlər üzrə
beynəlxalq standartlardan daha sərtdir. Bu sərtlik keçmiş SSRİ ərazisində kifayət
qədər içməli su mənbələrinin olması ilə əlaqələndirilir. Beynəlxaq standartlar, o
cümlədən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) bəzi normalarının yumşaqlığı
su mənbələrinin qıtlığı ilə, yəni dəniz suyunun və ya yağış suyunun təmizlənərək
içməli suya çevrilməsi və s. kimi prosedurlarla bağlıdır [5]. Azərbaycanda içməli
suya dair istifadə olunan standartda suyun tərkibində olan maddələrin icazə verilən
normaları heç də həmişə xarici standartların normalarından çox deyildir, bəzi hallarda daha sərtdir. Aşağıdakı cədvəldə göstərilən məlumatlara əsaslanaraq Azərbaycanda istifadə olunan standartlardakı bəzi üstünlüklərə və çatışmazlıqlara diqqət
yetirək.
Azərbaycanda istifadə olunan standartlarda bəzi kimyəvi elementlərin normaları
beynəlxalq standartlarla müqayisədə zəifdir. Məsələn, bunlardan aliminiumu göstərə
bilərik. Bu standartlarda alüminiumun yol verilən həddi 1 litr suda 500 mkq. olduğu
halda beynəlxalq standartlarda 200 mkq-dır. halbuki aliminiumun normadan artıq
miqdarı insan orqanizminə zəhərləyici təsir göstərə bilər. Alüminium sümüklərdə,
qaraciyərdə, ağ ciyərlərdə və beyində toplanır. Yaş artdıqca baş beyində və ağciyərlərdə bu elementin miqdarı artır. Belə vəziyyət enerji mübadiləsini hüceyrələrdə
dəyişir, bunun da nəticəsi olaraq hüceyrələr xaotik bölünməyə başlayır, sonda bədxassəli törəmələr yaranır. Alüminium həm də neyro-toksik metal kimi məlumdur.
O, Alsgeymer və parkinson kimi sinir sisteminin ağır xəstəliklərini törədir. İnsan
üçün təhlükəli dozası sutkada 50 mq-a qədərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu elementin toksiki effekti illər keçdikcə özünü büruzə verir.
Arsenin miqdarı mövcud standartda 0,05 mq/l-dir, beynəlxalq standartlarda isə
0,01 mq/l nəzərdə tutulur, yəni mövcud standartda bu göstərici beynəlxalq standartlardakından 5 dəfə çoxdur. Arsen dəhşətli zəhərdir. İnsan bir çimdik arsen oksidini udarsa və ya qaz halında arsenin hidridi ilə nəfəs alarsa, ölümlə nəticələnə
bilər. Bu elementin həddindən çox qəbulu zamanı hepatit və ya qastrit xəstəlikləri
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yaranır, burun-boğaz yollarında daimi quruluq, bronxit, saçların tökülməsi, depressiya, əhval dəyişkənliyi, qan-damar sisteminin pozğunluğu müşahidə edilir.
Molibdenin miqdarı ÜST normalarında 1 litr su üçün 0,07 mq nəzərdə tutulduğu
halda Azərbaycanda istifadə olunan standartlarda 0,25 mq götürülür, yəni bu
göstərici ÜST-nın normalarından təxminən 3,6 dəfə çoxdur. Avropa Birliyi standartlarında isə bu element ümumiyyətlə normalaşdırılmamışdır. Molibdenin artıqlığı
ksantinoksidazanın normal ifrazının pozulması nəticəsində “molibden padaqrası”
xəstəliyinin yaranmasına, dərinin piqmentasiyası və həzm proseslərinin pozulmasına
səbəb olur.
Avropa standartlarında suyun mikrobiolioji baxımdan təmizliyinə üstünlük verilir. Azərbaycanda işlədilən sovet standartlarında isə əsasən suyun kimyəvi çirklənmə həddinin tənzimlənməsinə önəm verilir.
Azərbaycanda istifadə olunan standartlarda bəzi kimyəvi elementlərin və onların
birləşmələrinin normalarının beynəlxalq standartlarla müqayisədə sərt olduğu hallar
da vardır. Belə elementlərdən misi göstərə bilərik. Misin norması bizdə tətbiq olunan
standartda 1 litr suda 1,0 mq nəzərdə tutulduğu halda Avropa Birliyi və ÜST standartlarında 2 dəfə yüksəkdir, yəni 2 mq/l-dir. Qeyd etmək lazımdır ki, mis suyun
orqanoleptik xassəsinə təsir göstərir (suyun rəngini, dadını dəyişdirir), insan
orqanizminə isə mənfi təsir etmir. Çünki mis az zəhərlidir. İnsan orqanizmində 75150 mq mis vardır. Bu mikroelementin orqanizmdə mövcudluğu çox vacibdir. Misə
həmçinin “həyat metalı” da deyilir. Misin keyfiyyətlərini saymaq kifayət edir ki,
onun orqanizm üçün əhəmiyyəti aydın olsun. Belə ki, o fermentlərin tərkibində vacib
antioksidantdır, orqanizmdəki sərbəst radikallarla mübarizə aparır, kollagen,
melanin, histamin sintezində iştirak edir. Mis həmçinin, zülalların, yağların, karbohidratların parçalanması hesabına enerjinin sintezində mühüm rol oynayır. Onun ən
vacib funksiyalarından biri də qanyaranma proseslərində iştirak etməsidir. Bu metal
qan damarlarını elastik və möhkəm edir, qan təzyiqini və sinir sisteminin baş
beyindəki hissəsinin hüceyrə membranlarında fosfolipid mübadiləsini nizama salır,
immuniteti tənzimləyir.
Beynəlxalq standartlarda 1 litr suda nitratların yol verilən həddi 50 mq
göstərildiyi halda, Azərbaycanda istifadə olunan standartlarda bu göstərici 45 mq/ldir. Suyun tərkibində bu maddənin artıqlığı bağırsaq pozğunluğu, yaşlı insanlarda
hipertoniya (arterial təzyiqin yüksək olması) və 6 aydan kiçik körpələrdə mavi bəbək
xəstəliyinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda bu göstəricinin yüksək olması oksigen
aclığı yaradır və onkoloji xəstəliklərə tutulma ehtimalını artırır. Südəmər uşaqlarda
bu problem daha qabarıqdır.
Beləliklə, yuxarıdakı təhlillərə və beynəlxalq normativ sənədlərə əsaslanaraq respublikamızda içməli suyun keyfiyyət parametrləri üzrə aşağıdakı cədvəldə tövsiyə
olunan normaların baxılması təklif olunur.
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Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasında içməli suyun keyfiyyət göstəriciləri
üzrə tövsiyə olunan normalar
Sıra
№-si

Göstəricilər

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

116

2
Orqanoleptik göstəricilər
Bulanıqlıq
İy, 20°C, 60°C
Rəng

Ölçü
vahidi

Tövsiyə olunan
normalar

3

4

NTU
bal
mq*pt/l

≤2,6
≤2
≤20

Ümumiləşdirimiş göstəricilər
Asbest
mln.lif/l
Elektrik keçiriciliyi, 20°C
µS/sm
hidrokarbonat (hCO3-)
mq/l
Quru qalıq
mq/l
Neft məhsulları
mq/l
Ümumi codluq
mq*ekv/l
Fenol indeksi
mq/l
OBT5
mq*O/l
OKT
mq*O/l
ph
ph vahidi
permanqanat oksidləşməsi
mq*O/l
SSAM (anionaktiv)
mq/l
Anionlar
Bromid (Br-)
mq/l
Flüorid (F- ı və ıı iqlim rayonları / ııı iqlim rayonu
mq/l
Fosfat (pO43-)
mq/l
hidrogen-sulfid (h2S)
mq/l
Xlorid (Cl )
mq/l
Nitrit (NO2-)
mq/l
Sianid (CN )
mq/l
Sulfat (SO42-)
mq/l
Qeyri-üzvi maddələr
Ammonium azotu (N-Nh4+)
mq/l
+
Alüminium (Al3 )
mq/l
Arsen (As, cəmi)
mq/l
Avropium (Eu)
mq/l
2+
Barium (Ba )
mq/l
Berillium (Be2+)
mq/l
Bismut (Bi)
mq/l
Bor (B, cəmi)
mq/l

≤7
≤1500
30-400
≤1000
≤0,1
≤7,0
≤0,25
≤2
≤5
≤6-9
≤5,0
≤0,5
≤0,2
1,5/1,2
≤3,5
≤0,003
≤350
≤3,0
≤0,035
≤500
≤2,0
≤0,5
≤0,05
≤0,3
≤0,1
≤0,0002
≤0,1
≤0,5
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1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

2
Civə (hg, cəmi)
Dəmir (Fe, cəmi)
Gümüş (Ag+)
Xrom (Cr3+)
Xrom (Cr6+)
Kadmium (Cd, cəmi)
Kalium (K+)
Kalsium (Ca2+)
Kobalt (Co)
Qurğuşun (pb, cəmi)
litium (li)
Maqnezium (Mg2+)
Manqan (Mn, cəmi)
Mis (Cu, cəmi)
Molibden (Mo, cəmi)
Natrium (Na+)
Nikel (Ni, cəmi)
Niobium (Nb)
Nitrat (NO3- )
Rubidium (Rb)
Samarium (Sm)
Selen (Se, cəmi)
Silisium (Si)
Sink (Zn2+)
Stibium (Sb)
Stronsium (Sr2+)
Tallium (Tl)
Tellur (Te)
vanadium (v)
volfram (W)

Ələkbərov A., Abdullayev Ş., Rüstəmov E., Əliyeva X.,
Nəsirov E., Muğalova G. Azərbaycanda və digər...

3
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l

4
≤0,0005
≤0,3
≤0,05
≤0,5
≤0,05
≤0,001
≤12
≤100
≤0,1
≤0,03
≤0,03
≤50
≤0,1
≤1,0
≤0,25
≤200
≤0,1
≤0,01
≤45
≤0,1
≤0,024
≤0,01
≤10,0
≤5,0
≤0,05
≤7,0
≤0,001
≤0,01
≤0,1
≤0,05

Bakterioloji göstəricilər
Ümumi koliform bakteriya
KYv/100ml
≤3
E.coli
KYv/1000ml
≤3
Enterekok
KYv/100ml
Olmamalı
Ümumi mikrob sayı
KYv/1ml
≤100
pseudomonas aeruginosa
KYv/100ml
Olmamalı
Clostridium perfringens
KYv/100ml
Olmamalı
Suyun emalı nəticəsində daxil olan və əmələ gələn zərərli kimyəvi maddələr
Aktivləşdirilmiş silikat turşusu
mq/l
≤10,0
Birləşmiş qalıq xlor
mq/l
0,8-1,2
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1
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

2
Dimetilamin
Dioksin
Epixlorhidrindimetilamin
Epixlorhidrin
Formaldehid
Xloroform
Qalıq ozon
poliakrilamid
poliDADMAX
Sərbəst qalıq xlor

80
81
82

hXTh (lindan)
DDT
2,4-D

3
mq/l
pq/l (pikoqram)
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l

4
≤0,01
≤20
≤0,05
≤0,0001
≤0,05
≤0,2
≤0,3
≤2,0
≤0,1
0,3-0,5

mq/l
mq/l
mq/l

≤0,002
≤0,002
≤0,03

Üzvi maddələr

Nəticə
Aparılan araşdırılmaların nəticələri təhlil olunmaqla, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Avropa İttifaqı və MDB ölkələrninn içməli suyun keyfiyyətinə dair normativ
sənədlərə əsaslanaraq, bu standartların dünyanın bir çox ölkələrində üstünlük təşkil
etməsini nəzərə alıb Azərbaycanda içməli suyun keyfiyyət göstəriciləri üzrə yeni
yanaşmalarla müəyyən təkliflər irəli sürülərək suyun keyfiyyət göstəricilərinin
tövsiyə olunan normalarının cədvəli hazırlanmışdır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. ГОСТ. 2874-82 “ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Гигиенические требования и контроль
за качеством”.
2. ГОСТ. 2874-84 “ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Гигиенические требования и контроль
за качеством”.
3. Санитарные Правила и Нормы (СанПиН 2.1.4.1074-01), Москва, 2002.
4. Директивы Совета Европы "По качеству питьевой воды, предназначенной
для потребления человеком" , 98/83/EC. Европейское сообщество (EC),
1998.
5. «Руководство по контролю качества питьевой воды», Всемирная Организация Здравоoхранения (ВОЗ), 1992.
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ŞƏRƏFLİ ÖMRÜN
UNUDULMAZ SƏHİFƏLƏRİ

Fikrət müəllim 80 illik ömür yolunu
çox maraqlı və mənalı yaşamışdır.
O, 5 noyabr 1937-ci ildə Kirovabad
(indiki Gəncə) şəhərində anadan olmuş,
1956-ci ildə Bakıda 3 saylı orta məktəbi
bitirmiş, həmin ildə də Azərbaycan politexnik İnstitutunun İnşaat fakültəsinə
qəbul olunmuşdur. 1961-ci ildə institutu
“Su təchizatı və kanalizasiya” ixtisası
üzrə bitirmişdir.
1960-1962 illərdə “GiproAzneft” layihə institutunun “Su təchizatı və kanalizasiya” şöbəsində baş texnik və
mühəndis vəzifəsində, 1962-1964-cü illərdə isə Azərbaycan politexnik İnstitutunun “Su təchizatı və kanalizasiya”
kafedrasının assistenti vəzifəsində
çalışmışdır. O, tanınmış alim M.İ.Atlasın
rəhbərliyi altında müəllim və mütəxəssis

2/2017

kimi formalaşmışdır.
Aspiranturaya daxil olarkən Fikrət
müəllimin (dos. M.İ.Atlasın rəhbərliyi
altında) işləyib hazırladığı “Bakı şəhərinin kanalizasiyası, təmizlənmə sisteminin perspektiv həlli və çirkli suların
1980-ci ilə qədər istifadə olunması”
mövzusunda sənəd, Bakı Soveti adından
Moskvaya “Ümumittifaq Sukanal layihə” institutuna göndərilmiş və orada
Bakı şəhərinin kanalizasiyasının ümumi
sxeminin tərtib edilməsində və həmçinin
hövsan aerasiya stansiyasının layihələndirilməsində istifadə edilmişdir.
Fikrət müəllim 1964-1967-ci illərdə
Azərbaycan politexnik İnstitutunun “Su
təchizatı və kanalizasiya” kafedrasının
aspirantı olmuş, 1967-ci ildə leninqrad
İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Elmi

119

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Şərəfli ömrün unudulmaz səhifələri

Şurasında “SSRİ-nin quraq rayonlarında
yağış yağıntılarının düşmə qanunlarının
və axın əmsallarının tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. O, keçmiş SSRİ məkanında
yağış sularını kənarlaşdıran şəbəkələrin
hesabanması üzrə aparıcı mütəxəssislərdən biri hesab edilmis və görkəmli
alim kimi tanınmışdır.
Fikrət müəllim çoxillik tədqiqatları
ilə İnşaat Norma və Qaydalarının (İN və
Q ıı-32-74, 1975-ci il nəsri) “Yağış sularının hesabi sərfləri” bölməsində ciddi
dəyişikliklərin aparılmasına nail olmuşdur. 1963-ci ildə nəşr edilmiş İN və Qda verilmiş eyni bölmədən əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlənən bu bölmə, demək
olar ki, 1986 və 2001-ci illərdəki nəşrlərdə də əksini tapmışdır.
1967-1971-ci illərdə Azərbaycan politexnik İnstitutunun “Su təchizatı və
kanalizasiya” kafedrasında assistent, baş
müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır.
O, bir müddət doğma kollektivindən
ayrılmış və sırf elmi yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. Müsabiqə yolu ilə ÜET
vodgeo İnstitutunun Bakı filialının
“Kanalizasiya” laboratoriyasına müdir
seçilən Fikrət müəllim 1971-1978-ci illərdə həmin vəzifədə çalışaraq, tullantı
sularının təmizlənməsi sahəsində mühüm əhəmiyyətli tətqiqatlara rəhbərlik
etmişdir.
1978-2012-ci illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun “Su
təchizatı və kanalizasiya” kafedrasının
dosenti, 1979-1983-cü illərdə həmin
kafedranın müdir əvəzi vəzifəsində
çalışmışdır.
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Fikrət müəllim uzun illər Bakının və
respublikanın digər iri şəhərlərinin sukənarlaşdırıcı sistemlərinin layihələndirilməsində məsləhətçi kimi iştirak etmişdir.
1996-1997-ci illərdə o, İngiltərənin
“Montqomer vatson” firması tərəfindən
“Böyük Bakının su təchizatı və çirkli suların kənarlaşdırıcı sistemlərinin yenidən
qurulmasının Baş sxemi”nin işlənib
hazırlanmasında çalışan kollektivin aparıcı mütəxəssislərindən biri olmuşdur.
Uzun müddət apardığı tədqiqatların
əsasında o, sukənarlaşdırıcı sistemlərinin
layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı
sahəsində çalışan mühəndis-texniki
işçilərin, həmçinin memarlıq və inşaat
ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrin istifadə etməsi üçün nəzərdə tutulan 3
monoqrafiya, o cümlədən “Yerüstü su
axımlarının şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması və təmizlənməsi (Azərbaycan
Respublikası şəraiti üçün)” adlı monoqrafiya, 90-dan çox elmi əsər çap etmişdir. Fikrət müəllim “AzDTN 2-11-2.
Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular
tikinti normaları”nın (2015-ci il) müəlliflərindən biridir.
2012-2013-cü illərdə TEKNO YApı
İnşaat sənaye və ticarət şirkəti tərəfindən
hazırlanan Master planın tərtib edilməsində aktiv iştirak etmişdir.
2012-ci ilin may ayından kafedranın
adının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar olaraq
“Ekologiya mühəndisliyi” kafedrasında
dosent vəzifəsində çalışmışdır.
2013-cü ilin dekabrında Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universitetinin
birdəfəlik müdafiə Şurasının iclasında
“Azərbaycanın quraqlıq rayonlarının tikili ərazilərinin yerüstü axımının yetə-
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rincə təmizlənməsi texnologiyasının və
yağış şəbəkəsinin hesablanma metodikasının işlənib hazırlanması” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını
müdafiə etmişdir. Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının
(AAK) 21 noyabr 2014-cü il tarixli
qərarı ilə ona texnika elmləri doktoru
alimlik dərəcəsi verilmişdir.
hazırda “Mühəndis sistemləri və
qurğularının tikintisi” kafedrasında professor əvəzi vəzifəsində çalışır.
Fikrət müəllim gözəl ailə başçısıdır.
İki oğlu – Rüfət və Orxan Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universitetinin
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məzunudurlar. hər ikisi universiteti
fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, namizədlik dissertasiyalarını müdafiə etmişlər. Fikrət müəllim xoşbəxt babadır,
onun 4 nəvəsi var.
Fikrət müəllim! Sizi anadan olmağınızın 80, elmi-pedaqoji fəaliyyətinizin
55 illiyi münasibətilə Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universitetinin və
“Azərsu” ASC-nin əməkdaşları adından
ürəkdən təbrik edir, Sizə möhkəm can
sağlığı, uzun ömür və yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirik.
İmanov F.Ə.
Məmmədov N.Y.
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Müəlliflər üçün qaydalar
Jurnal haqqında: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalı resenziyalı elmi nəşr
olmaqla 2014-cü ildə “Azərsu”ASC sədrinin 15 may 2014-cü il tarixli 226 nömrəli əmri
ilə təsis edilmişdir.
Jurnalın elmi missiyası: “Su problemləri: elm və texnologiyalar” jurnalında əsasən su
sektorunun müasir problemlərini və su təsərrüfatının ümumkonseptual məsələlərini optimal
nəzəri və praktiki uzlaşmada elmi-metodoloji cəhətdən ifadə edən məqalələrin dərcinə
üstünlük verilir.
Jurnalın dili: Məqalələr Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində qəbul edilir.
Əlyazmaların resenziyalaşdırılması: Redaksiyaya təqdim edilən əlyazmaların dərc
edilib-edilməməsinə resenzentlərin rəyindən sonra növbəlilik prinsipi əsasında qərar verilir.
Müəlliflik hüquqları: Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və
bu məqalələrin bütün nəşr hüquqları eksklüziv olaraq “Su problemləri: elm və
texnologiyalar” jurnalına aiddir. Jurnalda cap edilmiş məqalələrin eynilə digər nəşrlərdə
dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi ilə, sitatların verilməsinə isə mənbə göstərilmək
şərtilə yol verilir.
Məqalələrin tərtibi qaydaları
Əlyazmanın strukturu və həcmi:
1. Məqalələrdə müəllifin (və ya müəlliflərin) soyadı tam, adı və atasının adının baş hərfləri, e-mail ünvanları və təqdim olunan işin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı
göstərilməlidir.
2. Məqalənin mətni aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: annotasiya (10 sətrdən artıq
olmamaq şərti ilə ingilis dilində), açar sözlər (5-7 söz), giriş, istifadə edilən tədqiqat
materialları və metodika, tədqiqatların şərhi, nəticə və ədəbiyyat siyahısı.
Mətn 8-10 səhifə həcmindən artıq olmamaqla (cədvəl və şəkillər daxil) Microsoft
WORD proqramında (versiya 2003-2007) Times New Roman, 12 ölçülü şriftlə, 1.0 interval
və 1.25 sm abzas buraxılışı ilə A4 formatlı vərəqlərdə aşağıdakı göstəricilərlə çap olunmalıdır:
• yuxarıdan 2 sm
• aşağıdan 2 sm
• soldan 2.5 sm
• sağdan 1.5 sm
Şəkillərin adı şəkillərin altında, cədvəllərin adları isə cədvəllərin üstündə verilməlidir.
Şəkil və cədvəllərə istinad mötərizədə göstərilir (şəkil 1), (cədvəl 2). Düsturlar mətndə
Equation Editorla göstərilir. Mətndən bir sətir sonra ədəbiyyat siyahısı verilir. Mətndə
ədəbiyyata istinad kvadrat mötərizədə rəqəmlərlə göstərilir [1]. Ədəbiyyat siyahısı əlifba
sırası ilə 12 ölçülü şriftlə nömrələnmiş şəkildə tərtib olunur.
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Tərtibat nümunəsi

Su təchizatı və kanalizasiya......
Məmmədov E.A1., Əliyev S.Ə2.
“Azərsu” ASC, Bakı şəhəri, mammadov@...
AMEA Geologiya Institutu, Bakı şəhəri, aliyev@...
1

2

Abstract. The paper....

Açar sözlər: Su mənbələri, içməli su, suyun keyfiyyəti, kanalizasiya şəbəkəsi
Giriş
Müasir dövrdə Azərbaycanda.........
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə..........
Tədqiqatların şərhi
Su təchizatı sistemləri..........
Nəticə
Beləliklə, təhlil nəticəsində........
Ədəbiyyat siyahısı
Ədəbiyyat siyahısı aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır:
1. Rüstəmov S.h. Azərbaycan SSR-nin çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri. Baкı, Elm,
1960, 196 s.
2. Геология Азербайджана. Том vııı. Гидрогеология и инженерная геология. Баку, “Naftapress”, 2008, 380 c.
3. Dakova S. low flow and drought spatial analysis. BAlWOıS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.

Məqalələr çap formasında 2 nüsxədə və elektron şəkildə redaksiyaya (AZ1012. Bakı,
Azərbaycan, Moskva prospekti, 73) təqdim edilməlidir.
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Əlaqə telefonları: (+99412) 430-08-25/35; (daxili: 27-37).
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NOTES FOR CONTRIBUTORS
About journal: Journal "Water problems: science and technology", being a peer-reviewed scientific publication, has been founed on the basis of the order dated May 15, 2014,
with number No:226, signed by the chairman of "Azersu" OJSC.
The scientific mission of the journal: ın "Water problems: science and technology"
journal in mainly concentrated in publication of articles about contemporary problems of
water sector as well as articles reflecting common conceptual water management issues
from optimal-theoretical, practical and scientific-methodological points of view.
Language of the journal: The articles are accepted in Azerbaijani, Turkish, English
and Russian languages.
Review of the manuscripts: The Editorial Office will make decision on publishing of
manuscripts after their review by reviewers.
Copyrights: Copyrights of the articles published in the journal are reserved and publication right of these articles belongs exclusively to"Water problems: science and technology" journal. publication of the same articles in other journals is permitted only upon
written permission of editorial house and source of the references should be mentioned if
reference to these articles is made in any other article.
Compilation of articles
The structure and volume of the manuscripts:
1. ın the article full surname of the author(s) and first letter of his/her name and
patronymic should be mentioned, as well as email addresses, and name of the organization in which the work was done.
2. The text of the article should consist of the following parts: abstract (not more than
10 lines and in English language), keywords (5-7 words), introduction, study materials and methods used, interpretations of the studies, conclusion and references.
The text must be printed out on A4 sheets, with single-line spaced, saved in Microsoft
Word program (2003-2007) with Times New Roman font, font size of 12, interval of 1.0 ,
indentation of 1.25 cm and be no longer than 8-10 pages (including tables and pictures),
with the following margins:
• Top 2 cm
• Bottom 2 cm
• left 2.5cm
• Right 1.5 cm
The names of tables should be mentioned above the tables, the names of pictures should
be mentioned below the pictures. References to the pictures and tables shall be given in
brackets (picture 1), (table 2). Formulas shall be shown via Equation Editor. Reference list
should be given with one line space after the main body. Reference to external literature
shall be mentioned in square bracket and with numbers [1]. The reference list shall be drawn
up in alphabetical order, with 12 font size and in the sequentially numbered form.
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