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SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EHTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ pROblEMlƏRİ

УДК 627.83

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЗАЩИТНЫХ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ РЕКИ
НАЛЬЧИК
(Стр. 7-16)

Емузова Л.З., Аксорова К.Х.
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова 360004, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173 е-mail: emuzova@mail.ru,
krismys1207@mail.ru
Abstract. Hydraulic structures on the river Nalchik are in a destructive condition,
most of their structural elements have completely exhausted its entire operational
lifetime and has reached the limit of technical capabilities. The article discusses their
current status. The desire of the watercourse to overcome obstacles by demolition
and the formation of the longitudinal profile of equilibrium is the main reason that
the destructive changes in hydraulic protective system of the river Nalchik began
with transverse fluctuations. The use of traditional, rigid structures, their properties
of elasticity, safety of hydraulic system of the river Nalchik with flood regime is a
major factor in the development of irreversible phenomena, which in turn led to destructive processes.
Ключевые слова: река Нальчик, деструктивные процессы, защитные гидротехнические сооружения, берегоукрепление, дноукрепление, водослив, поперечная полузапруда, паводковый поток.
Введение
Река Нальчик длиной 93 км - одна из водных артерий центральной части
Кабардино- Балкарии, впадает в реку Черек левым стоком. В пределах города
Нальчика река протекает в его юго-восточной части на расстоянии 10,6 км
через курортную зону "Долинск", микрорайоны "Вольный Аул" и "Александровка". Водосборный бассейн Нальчика площадью 440 км² в основном формируется в пределах среднегорного Скалистого и низкогорного Лесистого
хребтов. Питание водотока смешанного типа с преобладанием подземного. В
стоке принимают участие подземные воды и атмосферные осадки (талые снеговые и дождевые воды). Фазы водного режима реки Нальчик имеют ярко выраженные черты сезонности: межень в холодное время года (декабрь, январь,
февраль) и половодье в теплый период (май, июнь, июль). Летом в связи с выпадением интенсивных ливневых дождей в бассейне, уровень реки резко по-
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вышается, создается паводковая ситуация. Повторяемость крупных паводков
на реке Нальчик составляет в среднем один раз в три года. Пики паводковых
явлений совпадают с активизацией местных циркуляционных процессов и
приходятся на период с 20 мая по 10 июля. Целью данной работы является
оценка технического состояния конструкций берегоукреплений и дноукреплений на реке Нальчик. Задачи: выявление причин их физического разрушения; определение роли паводков в усилении эрозионных процессов в русле
Нальчика; установление роли структурных элементов гидротехнических сооружений, в частности поперечных полузапруд, в развитии деструктивных
процессов. В работе использовались натурные методы исследования: сбор объективной информации об условиях эксплуатации, текущем состоянии; анализировались причины, оказывающие разрушительное воздействие на жесткие
массивы защитной гидротехнической системы реки Нальчик.
История проблемы
В конце 60 - х, начале 70 - х гг прошлого столетия долина реки Нальчик
претерпела значительное техногенное преобразование, связанное с проектированием и строительством гидротехнических сооружений, с целью защиты
города от затопления во время летних половодий и паводков, включения пойменно-долинных ландшафтов в селитебную зону. Реализация проекта
включала несколько этапов: спрямление и сужение русла реки с учетом топографии местности; сооружение насыпной защитной дамбы; укрепление берегов и дна; монтаж элементов берегоукрепления. Из существовавших в то время
технологий защитных речных гидротехнических сооружений, основной упор
был сделан на использование традиционных, жестких типов конструкций берегоукреплений: подпорных стен, бетонных плит, панелей для покрытия береговых откосов; щитов, фигурных массивов (тетраподы, кубы) и т.д. Такие
сооружения по выполняемым функциям относятся к регуляционному типу,
предназначены для изменения и улучшения естественных условий протекания
водотоков и защиты русел и берегов от размывов, отложения наносов и других
явлений.
Для регулирования стока, обеспечения постепенного, равномерного спуска
воды по новому, искусственному пути, русло реки было перегорожено десятками порогов различных типов. Так, на многих участках долины были
"встроены" донные пороги - поперечные сооружения из железобетонных материалов, заглубленные в размываемое дно и стабилизирующие русло водотока. Донные полузапруды служат для предохранения от размыва оснований
береговых сооружений (дамб, подпорных стенок и др.) Наряду с ними для регулирования режима водного потока и защиты берега от размыва была создана
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каскадная система поперечных полузапруд или поперечных дамб. Вследствие
преобразовательной деятельности в плане долина Нальчика стала иметь вид
кривой линии с плавными изгибами. Падение реки на изучаемом участке составляет 13,3 м на 1 км её длины.Продольный профиль реки Нальчик – плавновогнутый.
Характеристика объекта исследования
За более 40 лет эксплуатации берегоукрепительной системы реки Нальчик,
она подверглась различным видам внешних воздействий: механическому,гидродинамическому, гравитационному и др., ставшими причиной системных,
деструктивных изменений.Деформации, разрушения в жестких конструкциях
защитных гидротехнических сооружений связаны с целым рядом факторов.
Изгибы долины Нальчика вызывают формирование в потоке поля скорости с
чередующимися вдоль берегов зонами ускорения и замедления течения и поперечной циркуляцией, направленной от одного к другому берегу. При увеличении угла встречи потока с берегом происходит сжатие струйных течений,
которое вызывает возрастание энергетического потенциала. Таким образом,
интенсивность и характер деформаций основания берегоукреплений зависит
от угла подхода стрежня потока к берегу: чем он больше, тем больше скорость
разрушения. В ситуациях, когда русло прижато к подпорным стенкам, водный
поток уже контактирует с открытым грунтом в их основаниях. Такие места в
долине Нальчика стали зонами глубинного линейного размыва. В результате,
потерявшие устойчивость, целые звенья подпоров на обоих берегах поочередно стали обрушиваться. Так, подпорная стена правого борта на участке длиной 584 м полностью рухнула. Механизм разрушения "запустился" после
перемещения вправо главной протоки реки в 2011 году. В результате эродирования грунта у основания берегоукрепления, произошло отсоединение подпорных стен от верхней откосной части: массивные железобетонные
конструкции толщиной 1,5 м отклонились от вертикального положения, потеряли устойчивость и стали обрушиваться. При падении часть плит в одних местах раздробилась, а другая сохранила целостное состояние, свалившись набок
и, уложившись, почти горизонтально в русле. Это разрушение вызвало движение панельных плит на откосах: лишившись опоры, они "съехали" вниз и
оказались в зоне обнаженного грунта (рисунок 1).Далее по цепной реакции
(принцип домино) аналогичные изменения произошли во всей системе в линейной последовательности.Верхний ряд панельных плит также отсоединился
от бровки - линии сопряжения откоса с верхней частью дамбы, и сместился
на 40-50 см вниз. Из-за гравитационных нагрузок крепежная система панельных конструкций подверглась разрывным нарушениям.
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Рис.1. Линейное обрушение
подпорных стен правого борта.
Фото Емузовой Л.З.
Дата съемки 27.08.2018.
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Рис. 2. Паводковый поток
на поперечной полузапруде №1.
Фото Емузовой Л.З.
Дата съемки
18.06.2009.

Во время паводка в водном потоке резко возрастает содержание стока
взвешенных и влекомых наносов (рисунок 2).В динамическом состоянии твердая составляющая водного потока (песок, галька, щебень, валуны), а также
крупные фрагменты разрушенных конструкций оказывают мощное механическое, ударное воздействие на конструкции берегоукреплений. Обладая огромным энергетическим потенциалом, паводковый поток становится главной
разрушающей силой в долине, которая способна выбить мостовые опоры. Так,
за последние несколько лет, одна из двух опор пешеходного моста длиной
65 м западнее жилого массива по ул. Хужокова, неоднократно обрушивалась.
В июне 2016 года мост лишился правой опоры, был признан аварийным, и
закрыт для прохода (рисунок 3).
На железобетонные конструкции перепадов (водосливов) паводковый поток
оказывает механическое воздействие. Содержащийся в нем твердый сток выступает в качестве абразивного материала, который соскабливает, истирает их
поверхность в зоне контакта. В перепадах встречаются участки сплошного
истирания бетона с обнажившейся железной арматурой. На гребне сооружения происходит струйное деление водного потока, которое создает систему
врезов в виде параллельных линейных желобов (рисунок 4). В межпаводковый период на прямолинейных участках происходит равномерное распреде-
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ление водотока по всей ширине долины, что позволяет ему полностью контактировать с бетонной поверхностью водослива при стекании по откосу. Во
время половодий и паводков перепады становятся зоной эрозионной деятельности, т.к. большой объем воды преодолевает препятствие по модели водопада: переваливается через гребень водослива и падает на некотором
расстоянии от него, т.е. создаются условия для разрушения конструкции.
На изучаемом участке долины Нальчика были установлены три (№1, №2,
№3) массивные поперечные полузапруды сложной конструкции в 250 м друг
от друга. Две из них (№2, №3) почти полностью уничтожены, а их фрагменты
снесены паводками вниз по долине. От полузапруды №2 остались только два
крупных разъединенных фрагмента на правой стороне долины.В результате
на этом участке восстановлен естественный, свободный характер руслового
движения воды.

Рис.3 . Пролет пешеходного
моста без второй опоры.
Фото Емузовой Л.З. Дата съемки
13.06.2016.

Рис.4. Желобчатый водослив результат эрозионной деятельности водного потока. Фото Емузовой Л.З. Дата съемки 07.03.2015.

Зона полузапруды №3 загромождена крупными фрагментами его разрушения. По всей ширине долины они образовали хаотическое скопление обломков
конструкций перепада с множественными следами разрывных деформаций
(рисунок 5). Через такой завал водоток проходит через узкие пространства
между обломками.В настоящее время полузапруда №1 находится в стадии интенсивного разрушения. Для защиты дна от размыва и погашения энергии падающей воды, в русле перед перепадом, были рядами уложены фигурные
массивы (кубы), соединенные между собой стальными прутьями. В ходе эксплуатации конструкций, из-за предельных физических нагрузок, крепления в
них разорвались, что способствовало вовлечению массивных кубов в паводковые потоки и продвижению вниз по долине. В обнаженном дне постепенно
стала развиваться глубинная эрозия. Из-за подмыва основания перепада, верх-
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няя часть конструкции свободно нависает над днищем реки. Деятельность падающей воды сформировало подвалье под плитой.С левой стороны полузапруды, куда сместился водоток, образовался сегментированный водопад, в
котором нисходящий поток разделился на параллельные струи, из-за чего
плита стала иметь неровные, рваные края. Выступающие части уступа со временем ослабляются, эродируются и выламываются досками, при этом соседние участки выдвигаются вперед. В результате чередования положений
выступов и вогнутых частей, водопад постепенно перемещается вверх. На
днище реки водопад оказывает не только гидродинамическое воздействие, но
и кавитационное, с образованием углублений - водобойных колодцев, выстроенных в ряд. В таких отрицательных элементах рельефа дна происходит
гашение избыточной энергии водного потока [4]. Со временем, увеличиваясь
в размерах, земляные перегородки между соседними колодцами утончаются
и смываются сплошной стеной падающей воды в период затяжных паводков
и весенне-летнего половодья:в днище реки формируется эрозионный врез по
всей ширине перепада, в поперечнике напоминающий параболу.В случае,
когда основное русло реки прижато к одному из берегов,углубление в разрезе
имеет форму перевернутого треугольника. В таких местах одновременно развивается как донная, так и боковая эрозии. В зоне полузапруды вся система
берегоукреплений левого борта разрушена полностью боковой эрозией с обнажением грунта дамбы на расстоянии более 80 м. В настоящее время аналогичная ситуация складывается в основании правого борта: здесь также
обрушилась часть подпорных стен с обнажением грунта под откосными плитами. Дальнейшее развитие деструктивных явлений в конструкциях полузапруды будет проходить более активно по следующей схеме:
• произойдет ослабление сопряжения поперечной конструкции с откосами;
• боковой эрозией вся конструкция полузапруды отсоединится от дамб и перейдет в подобие островного состояния: водный поток будет обтекать ее с
обеих сторон;
• увеличение площади свободного доступа водного потока к элементам конструкции будет способствовать их эродированию;
• изменение основных технических характеристик конструкции полузапруды
явится главной причиной ее полного или частичного обрушения в результате воздействия очередного паводка.
Таким образом, локализация и характер разрушений в зонах поперечных
полузапруд (водосливах), позволяет сделать предположение о том, что деструктивные изменения в защитной системе гидротехнических сооружений
реки Нальчик, в первую очередь, стали проявляться именно в них. В результате
в местах гидродинамического воздействия паводкового потока подпорные
стены деформированы и разрушены. Лишившись защитных укреплений, река
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развивает боковую эрозию в насыпных дамбах и глубинную эрозию на дне
русла. Глубина размыва русла во многих местах находится ниже основания
подпорных элементов берегозащитных сооружений, что является главной причиной эрозионных процессов грунта.

Рис.5. Завалы продуктов разрушений
полузапруды №3.
Фото Емузовой Л.З.
Дата съемки 25.08. 2018.

Рис.6. Деформации
в конструкциях полузапруды
№1. Фото Емузовой Л.З.
Дата съемки 27.08.2018.

По данным мониторинга за состоянием берегозащитных сооружений реки
Нальчик на период с 1997 года по настоящее время (последнее обследование
с фото-видео документированием было 27августа 2018 года), площади участков с нарушениями устойчивости, имеют тенденцию к увеличению. Наиболее уязвимым к деформациям оказался участок в микрорайоне Вольный Аул
длиной 1610 м, между автомобильными мостами: Осетинским и Владикавказским, где берегоукрепительные и руслорегулировочные сооружения, находящиеся на различных стадиях разрушений, составляют около 90 %.
Сохранившиеся конструкции, сопряженные с бортами долины, находятся в
критически деформированном состоянии [1].
Отсутствие свойств упругости в жестких конструкциях гидротехнического
сооружения, стало главной причиной механизма деструктивных нарушений с
образованием трещин в железобетонных массивах, плитах, подпорных стенах;
разрывов в крепежной системе и др.Трещины в конструкциях являются внешним признаком их перегрузки и деформации. Разрушение конструкций – это
заключительная стадия работы нагруженной конструкции, характеризующаяся
исчерпанием ее прочности и работоспособности вследствие необратимых изменений формы, нарушения целостности силовых элементов или механических связей между ними. А продукты разрушения, например, крупногабаритные фрагменты конструкций гидротехнических сооружений, образуют завалы в зонах обрушения. Отколотые от них обломки геометрической формы с
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острыми краями в местах сколов и выпирающей арматурой, способны пробить
подпорные стены, панели, плиты и т.д., становятся составной частью руслового аллювия (рисунок 5). Неравномерность, хаотичность их размещения по
долине - результат нелинейности скоростных характеристик паводковых потоков.
Пойменно-долинные ландшафты реки Нальчик представляют собой геосистему в ранге местности. В настоящее время их функционирование проходит
в условиях деструктивных изменений и перехода в крайне неустойчивое, нестабильное состояние (разрушение целостности инвариантной структуры).
Из-за спрямления и сужения долины в целом нарушено равновесное гидрологическое состояние реки, изменились геоморфологические условия для естественной аккумуляции аллювия по всей долине.
В летнее время тысячи людей устремляются к реке Нальчик с целью отдыха, несмотря на неудовлетворительное экологическое состояние. Купание
в реке опасно для здоровья, т.к. везде русло завалено продуктами разрушения,
из которых выпирают железные штыри, дно неровное (мелководья чередуются
с глубокими участками). За последнее время водоохранная зона реки Нальчик
на изучаемом участке активно застраивается. На правом берегу расположился
комплекс Детского образовательного учреждения "Академия творчества «Солнечный город», рассчитанное на прием учащихся в количестве 5 тыс. и спортивный комплекс "Нальчик". На левом берегу по ул. Хужокова функционирует
ресторанный комплекс "Бриз". Рядом с ним ускоренными темпами идет строительство современного жилого массива. К настоящему времени возведено 5
многоквартирных корпусов из 4-х и 5 этажей. Расстояние от бровки дамбы
до первого ряда домов всего 15 м. Также застраивается левобережье реки Нальчик усадьбами с частными домовладениями.
Заключение
1. За время эксплуатации гидротехническая защитная система реки Нальчик
подверглась трансформации, и ее состояние оценивается как катастрофическое
из-за наличия значительных и критических дефектов и высокой степени деструктивных изменений структурных элементов берегоукреплений и дноукреплений. Время доказало "нежизнеспособность" такого рода сооружений
на горной реке Нальчик с паводочным режимом [1].
2. Разрушение защитной гидротехнической системы реки Нальчик связано
с ошибками на этапах ее проектирования, прежде всего, недостаточным научным обоснованием:
• традиционной технологии русло - и берегоукрепления - жесткой системы,
лишенной свойств упругости, которая дает ограниченную стабилизацию
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грунта и слабую сопряженность с геоморфологией местности;
• эксплуатационных качеств (эффективность функционирования, надежность
и долговечность конструкций);
• экологических и эстетических свойств гидротехнических сооружений;
• роли и значения аллювия в вопросе о деформации структурных компонентов защитной системы.
3. Установка перепадов (поперечных полузапруд) жесткой конструкции и
опыт их эксплуатации выявил ряд недостатков, таких как: неэффективность
конструктивных решений перепадов; необоснованность планового расположения и частоты их установки без учета фракционного состава русловых отложений; отсутствие расчетного обоснования размеров отдельных элементов
перепада [3].
4. Экологическое состояние реки оценивается как неудовлетворительное и
представляет угрозу для водных организмов.
5. Техническое состояние гидротехнических сооружений реки Нальчик не
отвечает, прежде всего, требованиям безопасности, и экологическим нормам
для рекреационного использования.
Рекомендации
Актуальность обозначенной проблемы определяет необходимость принятия
управленческих решений администрацией городского округа Нальчик, направленных на проведение работ по реконструкции гидротехнических сооружений
реки Нальчик. Основными задачами дальнейшей эксплуатации являются:
• проведение демонтажных работ на участках реки, где деструктивные изменения имеют катастрофический, необратимый характер;
• использование современных, наиболее экологических технологий берегоукреплений: гибких систем (габионов, георешеток, каменных набросок и
т.д.) и биологических систем (восстановление пойменной растительности),
адаптированные к морфологическим условиям реки [2];
• управление эрозионными процессами с помощью сборных сквозных поперечных конструкций защитно-регуляционных сооружений[5,6].
• использование наиболее эффективных в техническом отношении гибких
конструкций перепадов [4].
• осуществление постоянного контроля над состоянием защитной системы;
• создание гидрологической модели оптимального функционирования реки
Нальчик.
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BÖYÜK QAFQAZ ÇAYLARINA YERALTI AXIMIN
İLLİK QİYMƏTLƏRİNİN TƏYİNİ METODU
(Səh. 17-26)
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Abstract. ın the article is given a brief overview of the methods of fragmentation
of rivers hydrographs by feeding sources and it was proposed method of determining
the annual values of underground flows in the research area rivers. According to this
method calculations accomplished base on average monthly minimum winter and
summer-autumn the numerical average of water discharge.
Key words: sepration of hydrograph, isotope method, underground flow, surface
flow, minimum flow, low flow period.
Giriş
Çayların qida mənbələri haqqında məlumat bir çox hidroloji məsələlərin, o cümlədən iqlim dəyişmələri şəraitində axım göstəricilərinin hesablanması və proqnozu
üçün çox vacibdir. Dağ çayları müxtəlif mənşəli sular hesabına formalaşdığından,
belə çayların öyrənilməsi zamanı bir sıra çətinliklər ortaya çıxır. bu çətinliklər ilk
növbədə çaya eyni zamanda müxtəlif mənbələrdən suyun daxil olması ilə əlaqədardır. Çay hövzələrində ümumi çay axımının əmələgəlmə mexanizmini öyrənmək
üçün, axımın hər bir toplananının rolu ayrılıqda qiymətləndirilməlidir. bu məsələnin
həlli zamanı, adətən hidroqrafların qida mənbələrinə görə parçalanmasından istifadə
olunur.
Tədqiqatların şərhi
Hidroqrafın parçalanma metodları. Çayların yeraltı axımının formalaşma
şəraiti çox rəngarəng, bu şəraitin kəmiyyət göstəriciləri haqqında məlumat isə az
olduğuna görə, çay axımının yeraltı toplananını kəmiyyətcə qiymətləndirmək üçün
çoxsaylı metodlar işlənmişdir. bu metodların müxtəlif təsnifatları məlumdur.
Məsələn, ilk təsnifatda 21 metod göstərilmişdir (Куделин, 1949). Sonrakı təsnifatlarda 8 qrup və 1 müstəqil metod (Попов, 1964), 2 böyük qrup və 1 müstəqil metod
(Доброумов, 1972), 3 qrup ayrılmışdır (Амусья, 1975; Фиделли, Мелиорис, 1978;
Соколов, Саркисян, 1981).
bu təsnifatların birgə təhlili baxılan məsələ üzrə mövcud metodların 3 qrupda
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birləşdirildiyini göstərir: hidroloji, hidrogeoloji və hidroloji-hidrogeoloji. bu metodlar istifadə olunan ilkin müşahidə məlumatları və onlardan istifadə texnologiyalarına
görə fərqlənir.
Çaylara yeraltı axım qiymətləndirildikdə daha çox hidroloji metodlar tətbiq olunur, belə ki, hesablamalar axım xarakteristikalarına (minimal axım, azsulu dövr
axımı, bazis axımı), tükənmə əyriləri və s. görə yerinə yetirilir. bu səbəbdən, bu
metodlar nisbətən asandır.
Hidroloji-hidrogeoloji metodlar daha perspektivli sayılır, lakin onları tətbiq
etmək üçün çay suları ilə yanaşı yeraltı sular haqqında da məlumat tələb olunur.
Dağ çayları üçün ilk dəfə belə metod 1947-ci ildə təklif olunmuşdur (Макаренко,
1947). bu metodun əsas ideyası ondan ibarətdir ki, çaylara yeraltı axım
qiymətləndirildikdə bulaqların debitinin ildaxili dəyişmələri nəzərə alınır.
Hidrogeoloji metodlarda yeraltı suların sərfi, bu suların səviyyə rejimi haqqında
məlumatların hidrodinamik təhlili və müəyyən hesablamalara görə təyin olunur. bu
zaman hidroloji məlumatlardan istifadə olunmur. Dağlıq ərazilərdə hidrogeoloji
metodlardan çox az istifadə edilir, çünki yeraltı suların səviyyəsi üzərində monitorinq şəbəkəsi çox zəif inkişaf etmişdir və çay hövzələrinin hidrogeoloji parametrləri haqqında etibarlı məlumatlar kifayət qədər deyildir.
baxılan metodların prinsipial fərqli təsnifatı da vardır (Зекцер, 1977). Ərazidə
(məsələn, çay hövzəsində) yeraltı axımın əmələgəlmə, tranzit və boşalma zonaları
ayrılır və onların hər biri üçün müvafiq qrup metodların istifadəsi tövsiyə olunur.
lakin bu təsnifat yeraltı suların təbii ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi çərçivəsində
işlənmişdir və bu ehtiyatlar yalnız çayların yeraltı axımı ilə deyil, həm də onların
qidalanmasında iştirak etməyən və daha dərində yerləşən yeraltı sularla formalaşır.
qeyd etmək lazımdır ki, çay hidroqraflarının parçalanması nəticəsində alınmış
yeraltı axımın qiymətlərinə görə yer kürəsinin yeraltı axım xəritəsi tərtib olunmuşdur (World map..., 1999).
Hidrogeoloji və hidroloji-hidrogeoloji metodların icmalının müxtəlif elmi əsərlərdə verildiyini, həmçinin bu metodların Azərbaycan şəraitində istifadəsi üçün kifayət qədər müşahidə məlumatlarının olmadığını nəzərə alaraq, aşağıda bir sıra
hidroloji metodların təhlilinə diqqət yetirilmişdir.
1.Minimal axım xarakteristikalarına əsaslanan metodlar. bu metodun müxtəlif
variantları məlumdur. Məsələn, hidroqrafda qonşu illərdə müşahidə olunmuş ən
kiçik su sərfləri düz xətlə birləşdirilir. bu üsulla yeraltı axımın yalnız ən sabit hissəsi
qiymətləndirilir, yəni yeraltı axımın kəmiyyəti həqiqi kəmiyyətdən kiçik alınır.
başqa bir metodda yeraltı axımın ən sabit hissəsi çoxillik dövr ərzində müşahidə
edilmiş ən kiçik su sərfinə, qrunt sularının miqdarı isə aylıq minimal su sərflərinin
orta kəmiyyətinə görə təyin olunur. bu qrup metodların əsas çatışmazlığı yeraltı
axımın ildaxili dəyişkənliyinin nəzərə alınmamasıdır.
2.bazis axımının ayrılmasını nəzərə alan metodlar. bu metodlarda yeraltı axımın
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ildaxili dəyişkənliyi keyfiyyət baxımından nəzərə alınır. Hesab edilir ki, yeraltı
axımın kəmiyyəti yaz gursulu dövrün axırına kimi artır. bu səbəbdən yeraltı axımı
səth axımından ayıran düz xətt üfüqi deyil, yaz gursulu dövrün əvvəli və axırını birləşdirməklə maili keçirilir. bu metodlarda yeraltı axımın illik kəmiyyəti həqiqi
kəmiyyətdən kiçik alınır.
3.Meteoroloji məlumatlardan istifadə olunan metod. bu metod başlıca olaraq qar
və buzlaqların ərinti suları ilə qidalanan Mərkəzi Asiya çayları üçün işlənmişdir.
Metod, su sərfləri ilə havanın temteraturu arasında əlaqəyə əsaslanır və təqribi
nəticələr verir.
4.Tükənmə əyrilərindən istifadəyə əsaslanan metodlar. Dağ çaylarına yeraltı
axımı kəmiyyətcə qiymətləndirmək və azsulu dövr axımının proqnozunu vermək
üçün tükənmə əyrilərindən geniş istifadə edilir. bu zaman belə hesab olunur ki, dağ
çaylarının yeraltı sularla qidalanma şəraiti hövzədə toplanmış yeraltı suların ehtiyatı
və bu ehtiyatların tükənmə intensivliyi ilə sıx əlaqəlidir. Tükənmə əyriləri yağışsız
dövrlərdə, yəni səth suları çayları qidalandırmadıqda yeraltı suların ehtiyatlarının
azalma intensivliyini göstərir. buna görə də bu əyrilər adətən azsulu dövrlərdə
müşahidə olunmuş su sərflərinə görə qurulur. bu qrup metodlar, hidroqrafların
parçalanmasında istifadə olunan metodların ən əsaslandırılmışlarından sayılır, çünki
çay hövzəsində yeraltı su ehtiyatlarının tükənməsi faktiki müşahidə məlumatlarına
görə təyin olunur.
5.Azsulu dövrün çoxillik məlumatlarına əsaslanan metod. Dağ çayları üçün təklif
olunan bu metodda yeraltı axımın maksimumu azsulu dövrün çoxillik dövr ərzində
müşahidə olunmuş ən böyük qiymətinə bərabər qəbul edilir. belə hesab olunur ki,
minimal axım xarakteristikalarına əsaslanan və bazis axımının ayrılmasını nəzərə
alan metodlarla müqayisədə bu metod daha qənaətbəxş nəticələr verir.
6. Azsulu dövrlərdə hidrometrik ölçmələrə əsaslanan metodlar. yeraltı suların
təbii ehtiyatlarının və ya ümumi yeraltı axımın kəmiyyətinin qiymətləndirilməsində
hidrometrik metoddan geniş istifadə olunur. bu metoda görə çayın hidroqrafı
parçalanır və sonra yeraltı axımın 50% və 95% təminatlı qiymətləri hesablanır. İqlim
dəyişmələrinin çay axımına təsiri öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, çayların minimal qış axımı bu dəyişikliklərə daha həssasdır. belə ki, Rusiyanın Avropa hissəsinin
bir sıra rayonlarında minimal qış axımı 1.5-2.0 dəfə artmışdır. bu səbəbdən hesab
olunur ki, yeraltı suların təbii ehtiyatları da çoxalmışdır. lakin bu yanaşmanı düzgün
hesab etməyənlər də var (Боревский, Марков, 2014). Onların fikrincə, çayların azsulu dövr axımını çay hövzəsində formalaşan yeraltı axımın kəmiyyəti ilə
eyniləşdirmək olmaz, çünki təbii şəraitdən asılı olaraq bu iki axım göstəricisinin
nisbəti çöx böyük intervalda (0.1-0.9) dəyişə bilər. yalnız nadir hallarda – çay
hövzəsindəki bütün yeraltı axım çaya daxil olduqda baxılan axım kəmiyyətləri birbirinə yaxın olur. yeraltı suların təbii ehtiyatlarının çayların azsulu dövr axımına
görə qiymətləndirilməsi, xüsusilə bu ehtiyatların azsulu dövr axımının 95% təminatlı
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kəmiyyətinə bərabər qəbul edilməsi yeraltı su ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə
azaldılması ilə nəticələnir. yeraltı axımın daha obyektiv göstəricisi kimi azsulu dövr
axımının orta çoxillik kəmiyyəti qəbul oluna bilər. lakin belə qiymətləndirmə çay
hövzəsindəki bütün yeraltı axım çaya daxil olduqda korrekt sayıla bilər. Əks halda,
yeraltı suların təbii ehtiyatlarının kəmiyyəti həqiqi qiymətdən kiçik alınır.
bir sıra hidroloji metodlarda yeraltı axımın hidroqrafının bəzi səciyyəvi
nöqtələri hesabi yolla təyin olunur (Линслей и др., 1962; Де Уист, 1969; İmanov
və b., 2016).
Çay sularının hidrokimyəvi rejimi haqqında məlumatlara əsaslanan metodlar da
hidroloji metodlar qrupuna aid edilir (Соколов, Саркисян, 1981). Əslində, bu,
müstəqil metoddur. bu metodda hidroqraf hidrokimyəvi məlumatlar əsasında parçalandığına görə onu kompleks hidroloji-hidrokimyəvi metod da adlandırırlar. Dağ
çaylarında bu metodun qarışma metodu adlanan variantından istifadə olunur. bu
metod, yerüstü və yeraltı suların ümumi minerallaşma dərəcəsinin və ya hər hansı
bir ionun, məsələn hidrokarbonat ionunun qatılığının bir-birindən kəskin fərqinin
aşkarlanmasına əsaslanır. Kompleks hidroloji-hidrokimyəvi metod nəzəri cəhətdən
daha yaxşı əsaslandırılmışdır, lakin praktikada ondan az istifadə olunur və bu, çay
sularının hidrokimyəvi rejimi haqqında məlumatların az olması ilə izah olunur.
Daha bir metod – izotop metodu suyun izotop (tritium) tərkibinin öyrənilməsinə
əsaslanır (Ward and Robinson, 2000) və bu metod perspektivli sayılır (Чижова и
др., 2016).
Hidroqrafların parçalanmasında daha çox 18О, 2Н və 3Н izotoplarından istifadə
olunur, çünki onlar su molekulunun tərkib hissələridir. Digər tərəfdən, onlar atmosfer
suları çaya daxil olan başqa mənşəli sularla qarışanadək öz fərdi xassələrini qoruyub
saxlayır. Müxtəlif mənşəli suların (yağış, qar, buzlaq, yeraltı və s. sular) tərkibində
stabil izotopların miqdarı fərqli olur. Atmosfer yağıntılarının tərkibindəki izotopların
miqdarı havanın temperaturu və buxarlanmadan da asılıdır. qışda yağan yağıntıların
(qar) tərkibində onların miqdarı nisbətən az, yayda (yağış) isə çox olur.
Hidroqrafların parçalanmasında izotop metodu (tritium izotopu) 50 ilə yaxındır
ki, tətbiq olunur (Hubert and et al..,1969). lakin atıq 1970-ci ildə 18О izotopundan
da istifadə olunmağa başlandı (Dincer and et al.,1970). Hazırda hidroqrafların
parçalanmasında izotop metodunun tətbiqinə həsr olunmuş elmi işlərin sayı 300dən artıqdır (Васильчук и др., 2016).
Çaylara yeraltı axımın qiymətləndirilməsi metodu. Kiçik qafqaz çaylarının
hidroqrafları qida mənbələrinə görə hidroloji üsulla parçalanmışdır. Əvvəlcə hidroqrafda yalnız yeraltı sularla qidalanma dövrləri müəyyən edilmişdir. baxılan çaylarda belə dövrlər adətən payız - qış aylarında müşahidə olunur. bu azsulu dövr
axımı bütövlükdə yeraltı axıma aid edilir. yaz gursululuğu və payız daşqınları zamanı isə çayın rejimi nəzərə alınmışdır. başqa sözlə, qəbul edilmişdir ki, yeraltı
axımın maksimumu gursulu dövrlərin müvafiq maksimumları ilə üst-üstə düşür
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(Рустамов и др.,1969). böyük qafqaz çaylarının hidroqrafları da oxşar üsulla
parçalanmışdır (Кашкай, 1973).
Azərbaycanın bütöv ərazisinin su balansı öyrənilərkən yenə də bu üsula üstünlük
verilmiş və hər bir müşahidə məntəqəsi üçün 4 müxtəlif sululuqlu ilin məlumatlarından istifadə olunmuşdur (Рустамов и Кашкай, 1978). yerinə yetirilmiş
tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanın ayrı-ayrı çay hövzələri, təbii vilayətləri və yüksəklik qurşaqları üzrə su balansı elementləri, o cümlədən yeraltı axımın paylanma
qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir.
Ümumi çay axımının yerüstü və yeraltı toplananlarını hesablamaq üçün istifadə
olunan metodların hamısı yalnız təxmini qiymətləndirmə aparmağa imkan verir və
subyektiv xarakter daşıyır.
İndiyə kimi, Azərbaycan çaylarına yeraltı axım yalnız hər bir çayın cəmi 4 - 7
səciyyəvi sululuqlu illər üçün qurulmuş hidroqraflarının parçalanmasına görə
qiymətləndirilmişdir. bu illər üçün alınmış kəmiyyətlər ortalaşdırılmış və yeraltı
axımın ərazi üzrə paylanma qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir (Рустамов и
др.,1969; Кашкай, 1973; Рустамов и Кашкай, 1978). belə yanaşma onunla əlaqədardır ki, praktikada hidroqrafın parçalanması yolu ilə yerüstü və yeraltı axımın,
həmçinin onların nisbətinin təyini, başqa sözlə illik axımın şaquli strukturunun
öyrənilməsi, xüsusilə hesablamalar kütləvi şəkildə yerinə yetirildikdə və gündəlik
su sərfləri haqqında məlumatlar elektron daşıyıcılarda olmadıqda çox vaxt tələb
edir. Aydındır ki, cəmi 4 - 7 ilin məlumatına görə nə yeraltı, nə də səth axımının
çoxillik dövr ərzində dəyişkənliyini qiymətləndirmək mümkün deyildir.
bunu nəzərə alaraq, çaylara yeraltı axımın illik qiymətlərini təyin etmək
məqsədilə Dövlət Su Kadastrının müxtəlif məlumat kitablarında verilmiş su sərflərindən istifadənin imkanları araşdırılmışdır.
Tədqiqat böyük qafqaz çaylarının misalında 4 variantda yerinə yetirilmiş və
hər dəfə yeraltı axımın su sərflərinə görə hesablanmış qiymətləri səciyyəvi illər (3
il - azsulu, ortasulu və çoxsulu illər) üçün qurulmuş hidroqrafların (8 çay və 24
hidroqraf) parçalanması nəticəsində alınmış qiymətləri (baza qiymətlər) ilə müqayisə olunmuşdur.
Birinci variantda, bazis axımı başlıca olaraq yeraltı sularla formalaşdığına görə,
bazis axımı (axımın təbii tənzimlənmə əmsalı) və yeraltı axımın (yeraltı sularla qidalanma əmsalı) kəmiyyətləri müqayisəli təhlil edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur
ki, axımın təbii tənzimlənmə əmsalının qiymətləri 0.37-0.81, yeraltı sularla qidalanma əmsalının qiymətləri isə 0.37-0.61 arasında dəyişir. bu iki müxtəlif əmsalın
qiymətləri arasındakı fərq isə həmişə müsbət və 0.00-0.40 intervalında olmaqla, orta
hesabla 0.25-ə bərabərdir. bu, o deməkdir ki, bazis axımının 25%-i səth suları ilə
formalaşır. bu səbəblərə görə tədqiqatlarda yeraltı axımın əvəzinə bazis axımından
istifadə olunması məqbul sayıla bilməz (Əliyeva, 2018).
Növbəti variantlarda hesablamalar yalnız orta aylıq minimal qış və yay-payız su
sərflərinə görə yerinə yetirilmişdir.
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İkinci variantda yeraltı axım orta aylıq minimal qış su sərflərinə görə
qiymətləndirilmişdir. Müqayisəli təhlilin nəticələri göstərmişdir ki, yeraltı axımın
Cədvəl 1: Çaylara yeraltı axımın hesablanması
n/n

Çayməntəqə

Wy

Wh

1953 0.85 3.23

2.04

102

64.4 52.3

+95.0

+23.1

1952 1.29 2.62

1.96

82.7 61.7 83.2

-0.60

-25.8

1967 1.15 3.62

2.38

114

75.3 94,0

+21.3

-19.9

1947 1.00 1.18
vəlvələçay
2
1968 2.12 1.99
-Təngəaltı
1966 2.06 5.63

1.09

37.2 34.4 53,0

-29.8

-35.1

2.06

62.8 64.9 79.8

-21.3

-18.7

3.84

178

217

-18.0

-44.2

1965 0.056 0.008
Şabrançay3
1968 0.38 0.046
Zeyvə
1967 0.096 0.17

0.032

0.25 1.01 2.70

-90.7

-62.6

0.21

1.45 6.72 5.30

-72.6

+26.8

0.13

5.36 4.20 15.2

-64.7

-72.4

1971 1.94 1.65

1.80

52.1 56.7 80.3

-35.1

-29.4

1972 1.95 3.65

2.80

115

88.4

108

+6.45

-18.1

1967 2.77 2.76

2.76

87.1 87.1

168

-48.2

-48.2

1953 3.59 5.64

4.62

178

146

144

+23.6

+1.39

1962 4.67 6.51

5.59

205

176

150

+36.7

+17.3

1959

9.27

9.24

292

292

315

-7.30

-7.30

1953 0.73 1.42
Əyriçay6
1969 1.04 2.65
baş Daşağıl
1963 1.16 5.36

1.08

44.8 33.9 28.8

+55.6

+17.7

1.84

83.6 58.2 53.2

+57.1

+9.40

3.26

169

120

+40.8

-5.83

1959 1.93 2.78

2.36

87.7 74.3 60.1

+45.9

+23.6

1970 2.01 5.52

3.76

174

119

97.3

+78.8

+22.3

1965 2.37 4.64

3.50

146

111

108

+35.2

+2.78

1966 1.43 2.16

1.80

68.2 56.7 56.6

+20.5

+0.18

1967 0.72 3.80

2.26

120

71.3 63.7

+88.3

+11.9

1963 1.58 5.33

3.46

168

109

+78.0

+15.5

Girdı4 mançayqaranohur
Göyçay5
buynuz

Kür7 mükçayİlisu
Talaçay8
Zaqatala

qq

9.2

qy

121

103

Wp

(Wy-Wp)/ (Wh-Wp)/
Wp×100% Wp×100%

(qq+qy)/2

qusarçay1
Kuzun

İllər

94.4

Qeyd:
qq və qy - müvafiq olaraq orta aylıq minimal qış və yay-payız su sərfləri;
Wy, Wp və Wh - müvafiq olaraq minimal yay su sərflərinə, hidroqrafların parçalanmasına və minimal
yay və qış su sərflərinin orta qiymətinə görə hesablanmış yeraltı axım həcmləridir.
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müxtəlif 2 üsulla hesablanmış qiymətləri arasında müsbət və mənfi işarəli fərqlərin
orta kəmiyyəti -45.5% və +63.7% intervalında dəyişir. 24 hidroqrafdan 22-si üçün
fərq mənfi işarəlidir, yəni yeraltı axımın orta aylıq minimal qış su sərflərinə görə
hesablanmış qiymətləri onun baza qiymətlərindən kiçik alınır. bu, çayların rejim
xüsusiyyətləri, ilk növbədə çay axımının ildaxili paylanmasının xarakteri ilə izah
olunur: əksər illərdə minimal qış su sərfləri minimal yay-payız su sərflərindən bir
neçə dəfə kiçikdir.
Üçüncü variantda hesablamalar orta aylıq minimal yay-payız su sərflərinə görə
aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, yeraltı axımın 2 üsulla təyin edilmiş
qiymətləri arasında fərq bir qədər azalmışdır : -38.8% və +48.8%. lakin -90.7 və
+95.0%-ə bərabər olan xətalar da var. Aydındır ki, praktik hesablamalar üçün bu
fərqlər yol verilməzdir. qeyd etmək lazımdır ki, bu variantda, müsbət və mənfi
işarəli fərqlərin sayı nisbətən bərabər paylanır – müvafiq olaraq, 14 və 10 (cədvəl
1).
Dördüncü variantda qiymətləndirmə orta aylıq minimal qış və yay-payız su sərflərinin hər ikisini nəzərə almaqla – onların ədədi ortasına görə yerinə yetirilmişdir.
Təhlilin nəticələri göstərmişdir ki, yeraltı axımın müxtəlif 2 üsulla hesablanmış
qiymətləri arasında müsbət və mənfi işarəli fərqlərin orta kəmiyyəti -33.4% və
+14.3% intervalında tərəddüd edir. Hesablamaların orta xətası ±23.8%-ə bərabərdir.
Müsbət və mənfi işarəli fərqlərin sayı eynidir - 12 (cədvəl 1).
beləliklə dördüncü variantda, yəni yeraltı axımın illik qiymətləri orta aylıq minimal qış və yay-payız su sərflərinin ədədi ortasına görə hesablandıqda xətanın
qiymətləri qalan 3 metodla müqayisədə ən kiçik alınır. lakin vəlvələçay, Şabrançay
və Girdimançay üçün həm azsulu, həm də çoxsulu ildə xətaların qiymətləri nisbətən
yüksəkdir (cədvəl 1). buna görə də, əlavə olaraq ekstremal sululuğu ilə seçilən 1961
və 2000-ci illər üçün yeraltı axımın kəmiyyəti hesablanmışdır (cədvəl 2). 1961-ci il
çox azsulu, 2000-ci il isə, əksinə çox bolsulu olmuşdur.
Müəyyən olunmuşdur ki, 1961-ci il üçün müsbət və mənfi işarəli fərqlərin orta
kəmiyyəti -13.2% və +18.3% intervalında tərəddüd edir. Hesablamarın orta xətası
±15.9%-ə bərabərdir. Müsbət (7 çay) və mənfi (6 çay) işarəli fərqlərin sayı az
fərqlənir. 2010-cu il üçün bu rəqəmlər müvafiq olaraq -21.3%, +32.2%, ±28.1%, (
5 çay) və (3 çay) təşkil edir (cədvəl 2).
beləliklə, böyük qafqaz çaylarına yeraltı axımın illik qiymətləri orta aylıq minimal qış və yay-payız su sərflərinin ədədi ortasına görə təyin edilə bilər, çünki:
1.Çayların hidroloji rejiminin azsulu – qış və yay - payız fazalarında su sərflərinin
ölçülmə dəqiqliyi, xüsusən dağ çaylarında aşağı olur (20%) (Владимиров, 1970);
Ölçmələrin xətaları orta aylıq minimal su sərflərinin hesablanma dəqiqliyinə də təsir
edir. Nəticədə ümumi xəta daha böyük qiymətlərlə səciyyələnir;
2. Orta sulu illərdə xətaların qiymətləri 26.8%-i ötmür (cədvəl 1) və müşahidə
dövründə orta sulu illər böyük üstünlük təşkil edir;
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Cədvəl 2: Ekstremal sululuqlu illərdə çaylara yeraltı axımın hesablanması
(qq+ qy)/2

Wh

Wp

(Wh-Wp)/
Wp×100%

2010 0.22 0.16

0.19

6.00

7.48

-19.8

2010 5.02 7.28

6.15

194

176

+10.2

1961 0.45 1.42

0.94

15.8

26.0

-39.2

3 Harmidorçay-Xaltan

2010 0.27 0.09

0.18

5.68

8.39

-32.3

4 pirsaat-poladlı

2010 2.82 3.12

2.97

93.7

56.8

+65.0

2010 0.86 0.68

0.77

24.3

27.2

-10.7

1961 0.52 0.34

0.43

13.6

10.2

+33.3

2010 1.46 3.53

2.50

78.7

85.8

-8.27

1961 1.69 3.11

2.40

75.7

61.9

+22.3

2010 1.90 1.62

1.76

55.5

52.1

+6.52

2010 0.99 0.71

0.85

26.8

28.0

-4.28

1961 0.51 0.51

0.51

16.1

20.3

-20.7

2010 3.31 4.01

3.66

116

88.1

+31.7

2010 1.69 1.68

1.68

53.2

55.2

-3.62

1961 1.09 1.22

1.16

36.4

31.5

+15.6

2010 0.83 0.83

0.83

26.2

25.9

+1.16

1961 0.071 0.16

0.12

3.64

2.21

+64.7

2010 4.79 6.14

5.46

172

170

+1.18

1961 2.95 2.25

2.60

82.1

85.5

-3.98

2010 6.21 5.28

5.74

181

161

+12.4

1961 0.077 0.75

0.41

13.0

10.4

+25.0

n/n

Çay-məntəqə

1 quruçay-Susay
2 qaraçay-Rük

5 Ağsuçay-Ağsu
6 Dəmiraparançay-qəbələ
7 Tikanlıçay-Tikanlı
8 Axoxçay-Xanagah
9 Əlicançay-qayabaşı
10 Damarcıq-Mənsəb
11 Çuxadurmaz-Mənsəb
12 Kürmükçay-İlisu
13 balakənçay-balakən

İllər

qq

qy

3. Ekstremal az və çoxsulu illərdə hesablamanın xətaları ümumilikdə böyük deyildir;
4. Minimal qış və yay - payız su sərflərindən istifadə etməklə ilin çox hissəsində
- ümumi davamiyyəti 7-9 ay olan qış və yay-payız azsulu dövrlərdə yeraltı axımın
ildaxili dinamikası qismən nəzərə alınır;
5. yerüstü və yeraltı axımı təyin etmək üçün tətbiq edilən metodların hamısı yalnız təxmini və subyektiv xarakter daşıyır.
bu hesablama metodunun əsas çatışmazlığı daşqın zamanı, xüsusilə gursulu
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dövrlərdə yeraltı axımın dinamikasının, daha doğrusu artımının nəzərə alınmamasıdır. bu məsələ əlavə tədqiqatlar tələb edir.
Nəticələr
1.böyük qafqaz çaylarına yeraltı axımın illik qiymətlərinin təyini metodu təklif
olunmuşdur. bu metoda görə hesablamalar orta aylıq minimal qış və yay-payız su
sərflərinin ədədi ortasına görə yerinə yetirilir. Hesablamarın orta xətası ±23.8%-ə
bərabərdir.
2.Ekstremal az və çoxsulu illərdə hesablamanın xətaları praktik hesablamalar
üçün məqbul sayıla bilər.
3.bu hesablama metodunda daşqın zamanı və gursulu gövrlərdə yeraltı axımın
artımı nəzərə alınmır.
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УДК 551.453.3.

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗА АБРАЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА БЕРЕГАХ ГОРНЫХ
ВОДОХРАНИЛИЩ
(стр. 27-38)

Иорданишвили И.К., Иремашвили И.Р.,
Иорданишвили К.Т., Канделаки Н.В.
Институт водного хозяйства им. Ц.Е. Мирцхулава
Грузинского технического университета
г. Тбилиси, пр. И. Чавчавадзе 60б;
E-mail: irinaiord48@mail.ru
Abstract. The article provides the results of field and theoretical research carried
out for assessing and forecasting the transformation of abrasion coasts of highland
water reservoirs of Georgia depending wave energy, erosion of rocks and duration
of erosion process. The calculations are quite accurate. ıt has been established that
the process of transformation of abrasion banks of highland water reservoirs has a
general nature being only distinguished by quantitative differences.
Key words: highland water reservoirs, transformation of banks.
Введение
Создание водохранилищ на горных водотоках Грузии, увеличивая возможность мелиорации и обеспечения дешевой электроэнергией, позволит ввести
в освоение значительные новые площади.
Крутое падение в верхнем течении рек и узкие ущелья в пределах протекания горных водотоков обусловливают создание сравнительно узких, глубоких
водохранилищ с регулированием объема, за счет высотных отметок. Это определяет значительно больший удельный вес полезного объема до 70-90%, по
сравнению с равнинными водохранилищами, где величина последнего колеблется в пределах 44-55%, а также значительно меньшие площади, подлежащие
отчуждению при затоплении.
Горные водохранилища, созданные на территории Грузии еще в середине
прошлого столетия, отличаются значительными последствиями процессов переформирования берегов. В настоящее время нет руководства по расчету процессов переформирования берегов горных водохранилищ. В работе
предлагается принцип прогноза переформирования абразионных берегов горных водохранилищ, который с достаточной для практических расчетов точностью, позволит оценить масштабы этого процесса.
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Таблица 1. Осредненные количественные показатели водохранилищ
различных типов
Количественные показатели
№
п/п

Основные
показатели

Обозначения

Ед. изм.

1

2

3

4

5

1

Гипсометрическая высота

м

2

Показатель горности рельефа

"а"

–

3

Морфометрический показатель

H2/F

–

A

м

менее 6

6÷20

более 20

–

0,4÷0,6

0,5÷0,7

0÷0,95

Амплитуда ко4 лебания уровня
воды

горные
в-ща

высокогорные
в-ща

6

7

8

<400

400÷800

800÷1200

> 1200

1,0÷0,6

0,6÷0,29

0,29÷0,1

равнинные предгорные
в-ща
в-ща

9∙10-9÷2∙10-7 9∙10-7÷2∙10-5 9∙10-4÷2∙10-3

5

Использование
Wполез/Wпол
объема

6

Приращение
объема на 1 м
напора

Wпол /H

млн.м3/м

500÷2000

50÷500

1,0÷50,0

7

Соотношение
объема и площади зеркала

Wпол /F

млн.м3/км2

5÷15

20÷50

50÷120

Соотношение
площади затоп8
Sзат/Wполез км2/млн.м3
ления и полезного объема

150÷120

110÷50

46÷25

Площадь затоп9 ления на 1 м напора

Sзат/H

км2/м

250÷65

50÷3

0,25÷0,08

Процент площади мелководий от общей
10
площади зеркала воды на
отметке НПУ

Fмел/Fобщ

%%

20÷15

10÷6

6÷4

Aв

–

0,010

0,014

0,016÷0,018

11

Aв = f(a)
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Описание исследований
Начало изучения рассматриваемой проблемы для равнинных водохранилищ
начато с середины прошлого столетия, когда в мире широко развилось их
строительство. Д.т.н., проф. Н.Г. Варазашвили – пионер и форвард исследований по изучению горных водохранилищ Грузии – впервые указывает на основные отличия горных от равнинных водохранилищ (таблица 1) [1].
Значение "а" связано с рельефом местности. При увеличении "горности"
водоема наклон кривых W = f(lgH) становится положе (рисунок 1). В общем
случае уравнение, характеризующее зависимость объема водохранилища (W)
от глубины (H), можно представить в виде:
или

(1)

где lgKw – отрезок, отсекаемый прямой на оси y-ов, а “а” – это тангенс угла
наклона линии к оси х (рисунок 1).
Проблема формирования береговой зоны горных водохранилищ заключается как в непосредственном размыве берегов, так и в нарушении статики
склонов и береговых массивов, что приводит к развитию оползней, обвалов,
сдвигов и т.д. Последнему способствует изменение гидродинамической обстановки, в связи с колебаниями уровней воды в водоеме – периодическое обводнение пород, проникновение воды по трещинам в массивах, растворение и
суффозия – вызывающие активизацию карстовых процессов, а также оседание
и обрушение целых блоков породы в береговых склонах, даже в некарстующихся породах. В осадочных породах, с круто падающими в сторону водохранилища плоскостями напластования или в породах сильно раздробленных
дислокационными трещинами, на крутых бортах горных долин, при подрезке
склона абразией, можно ожидать отрыв больших каменных масс. При малой
ширине долин горных водотоков и больших глубинах водохранилищ обрушение этих масс может привести к разрушению сооружений, прорыву воды и катастрофам, приносящим большой материальный ущерб.
В решении проблемы весьма ответственным является установление влияния периодической смены уровней в водохранилище, а также характера и интенсивности развития абразии, а именно характера формирования абразион
ного профиля, определение углов устойчивого берегового откоса при воздействии волн, объемов разрушения, мощности смытого покровного слоя, глубины распространения размыва у подошвы склона и т.д. При расчете
необходимо учитывать величину энергии волн, знать потери ее на отмелях различного геологического строения и параметров, иметь данные о распре делении донных скоростей у дна и по длине откосов при различных параметрах
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волн и заложения откоса. Т.о., решение проблемы формирования склонов на
водохранилищах в условиях горно-складчатых областей может быть получено
лишь на стыке двух направлений – геологического и гидромеханического.
Материалы и методика исследований
В результате полевых обследований берегов эксплуатируемых водохранилищ Грузии установлены основные особенности процесса их формирования,
позволившие провести оценку существующих методов расчета и выработать
собственные воззрения, представленные, в конечном счете, в виде новых рекомендаций по методике прогноза переработки берегов горных водоемов.
При расчетах абразионных процессов в береговой зоне горных водохранилищ выделяются четыре основных типа склонов:
– сложенные песчаными несвязными грунтами;
– сложенные связными глинистыми породами;
– сложенные полускальными коренными породами с относительно слабыми
связями;
– сложенные скальными породами высокой плотности с прочными структурными связями.
На основе исследований авторов разработан новый метод прогнозирования
размывов абразионных берегов для определенно¬го типа водохранилищ (таблица 2).
Таблица 2. Прогнозные группы для определённого типа водохранилищ
Грузии
Амплитуда Скорость пеПоказатель горМорфометричеГруппа
колебания ремещения
ности рельефа
№
ский показатель,
водохранилищ уровня воды, уреза, (vур),
(осредненный)
H2/F
м/сутки
(А), м
“a”*)
1

Квазистационарные

2 Нестабильные
Средней
сработки
Быстросрабаты4
ваемые
Интенсивно
5
срабатываемые
3

менее 6 м

до 0,03

8×10-9¸3×10-7

0,84

6¸20

0,03¸0,08

3×10-7¸3×10-5

0,57

20¸50

0,08¸0,50

3×10-5¸3×10-4

0,36

50¸100

0,50¸1,5

3×10-4¸8×10-3

0,27

более 100

более 1,5

менее 8×10-3

0,12

*) Значение коэффициента горности рельефа "а" зависит от емкости (W), площади зеркала
(F), глубины (Н) водохранилища (рисунок 1).
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На основании факторного анализа
установлено, что размыв абразионных
берегов горных водохранилищ зависит
от следующих факторов – энергии волнения у данного пункта берега, уровенного режима, способности горных
пород берега подвергаться размыву и от
продолжительности размыва.
При расчетах выделяются две основные позиции: – при перемещении
уровня с амплитудой не более 6,0 м; –
при перемещении уровня с амплитудой
более 6,0 м.
При первой позиции расчета (при
перемещении уровня воды не более 6,0
м) за расчетный уровень принят уровень
воды не менее 60%-ой обеспеченности.
Для прогноза переформирования абразионных берегов использован энергетический метод, при котором объем
разрушений определяется по формуле
[3]:

Рис.1. Зависимость объема водохранилища (W) от глубины наполнения
(Н) при различных значениях показателя рельефа “а” и "КW".
1 – кривая объемов для равнинных
водохранилищ (а = 0,76, КW = 3,2);
2 – то же для предгорных водохранилищ (а = 0,37, КW = 2,7); 3 – то же
для горных водохранилищ
,
(2)
(а = 0,27, КW = 2,32); 4 – то же для высокогорных водохранилищ
где – объём размываемой породы на 1 м
(а = 0,176, КW = 1,8)
3

длины берега, в м ; E – среднемноголетняя энергия волнения, приходящаяся на 1 м длины берега, тм; Kраз – коэффициент размываемости горных пород в м3 на тм работы волны; Kб –
коэффициент, учитывающий высоту берега; t – количество лет размыва;
в – показатель степени. Значения коэффициентов (Kраз) и (Kб ) приведены в
таблице 3.
Величина показателя “в” меняется от 0,45 до 0,95. Среднее значение “в”
равно 0,7. При наличии аллювиальных крупных песков с гравием и галькой в
= 0,5; песков среднезернистых с гравием в = 0,6; валунных ледниковых суглинков в = 0,7; аллювиальных мелких и пылеватых песков, покровных лёссовидных супесей и суглинков в = 0,8; покровных легких супесей в = 0,9.
Фигуры размыва вычерчиваются на инженерно-геологическом профиле с учетом верхнего и нижнего пределов размывов.
За расчетные горизонты принимаются нормальный (верхний) подпертый
уровень (НПУ) и нижний уровень максимальной сработки (УМО). Основными

2/2018

31

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EHTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ pROblEMlƏRİ

Иорданишвили И.К., Иремашвили И.Р., Иорданишвили К.Т., Канделаки Н.В. Практический метод...

Таблица 3. Значения коэффициентов Kраз и Kб
№№
п/п
1
2
3
4

Класс пород
Очень легко размываемые породы
Легко размываемые породы (пески, суглинки,супеси)
Средней размываемости (тяжелые суглинки,
озерные глины и др.)
Трудноразмываемые (галечники, песчаники,
морские глины)

Kраз, м3/пм

Kб

0,0065÷0,003

0,03

0,003÷0,001

0,035

0,001÷0,0005

0,04

менее 0,0005

0,05

элементами расчета являются: границы размыва – верхняя (а1) и нижняя (а2);
очертание абразионной отмели и ее изменение во времени, осредненный угол
устойчивого откоса m = ctgα; сроки и продолжительность отдельных стадий
процесса.
Построение прогнозируемого профиля проводится по ходу перемещения
уровня воды в водохранилище для расчетного горизонта. За исходный, на каждом расчетном уровне, принимается профиль, выработанный в предыдущем
цикле абразии. Конечный (интегральный) профиль размыва получается в виде
суммы его частных изменений.
При второй позиции расчета (при перемещении уровня воды более 6,0 м)
для прогно-зирования переформирования абразионных берегов горных водохранилищ используется метод графо-аналитического построения.
При переменном перемещении уровня воды в водохранилище и однородном грунте конечная ширина (S) размыва определяется в следующем порядке
(рисунок 2):
– верхний предел размыва по профилю склона (а1) на абразионных берегах
зависит от высоты наката волн (hrun up), волнового (hвол.наг.) и ветрового (hвет.наг.)
нагонов на откос:

Рис. 2. Определение конечной ширины размыва мыса из однородного грунта
при переменном горизонте горного водохранилища

32

2/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EHTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ pROblEMlƏRİ

Иорданишвили И.К., Иремашвили И.Р., Иорданишвили К.Т., Канделаки Н.В. Практический метод...

а1 = hrun up + hвол.наг. + hвет.наг., м,
(3)
где: hrun up = 1,1hгл,1% ∙ kr ∙ krun, м [2]; h вол.наг. = 0,5hгл,1% , м; hвет.наг.= 0,001hгл,1%, м –
значением ветрового нагона на горных водохранилищах в усло¬виях малых
длин разгона волн (Д  10 км), для практических расчетов можно пренебречь;
hгл,1%, λгл,1% (м) – высота и длина волн на глубокой воде 1%-ой обеспеченности,
в случае отсутствия статистических данных hгл,1% рассчитывается по зависимости, hгл,1%,= hгл.P1% где hгл.=AbVc1,2D0,4, м, [2]; расчетные hгл.= f (AbVD)
кривые приведены на рисунке 3; Аb = 0,010÷0,018, в зависимости от показателя рельефа (а) приведены в таблице 1; Vc – скорость ветра, м/сек;
D – длина разгона волн (км); P1% = 1,1 – коэффициент, зависящий от 1%-ой
обеспеченности волнения; (krun) – в зависимости от угла наклона откоса к горизонту (α°) равен: krun = 1,2 при α° = 18°÷6°; krun = 0,5 при α° = 5°÷3°; krun > 2
при α° < 13°; (kr) – коэффициент шероховатости поверхности склона берега
(таблица 4).
Рис. 3. Зависимость осредненной
высоты волны (hгл) от скорости
ветра (Vc), длины разгона (D) при
различных значениях коэффициента Аб:

hгл = f (AbVD)
(1 – Аb = 0,01; 2 – Аb = 0,014;
3 – Аb = 0,016; 4 – Аb = 0,020;
5 – Аb = 0,022; 6 – Аb = 0,025)

Таблица 4. Значения коэффициентов шероховатости поверхности
склона
№
п/п
1
2
3
4
5

Коэффициент
Коэффициент
Линейная
шероховатости
шероховатости,
Тип крепления откоса
шероховатость,
по Гангилье и
ε, мм
kr
Куттеру, n
Бетонные плиты
1,0÷0,95
≤ 0,014
< 1,0
Глинисто-гравийный откос
0,94÷0,90
0,015÷0,020
1,0÷1,1
Наброска из окатанного камня
0,89÷0,76
0,020÷0,025
1,1÷6,0
Наброска из рваного камня
0,75÷0,71
0,025÷0,030
6,1÷50,0
Крепление бетонными
0,71÷0,5
≥ 0,030
> 50,0
блоками
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Нижний предел размыва (а2) определяется в зависимости от типа грунта:
– для несвязных грунтов:
,м

(4)

– для связных грунтов:
м

(5)

где гр и  – удельные веса грунта и воды; nu – коэффициент перегрузки,
, для волновых потоков, nu =0,4; mр – коэффициент условий работы,
(таблица 5); dср – средний диаметр грунта, в мм; K0 – коэффициент однородности глинистых грунтов, (в среднем K0=0,4) [4]; h и λ – высота и длина волн
в расчетном створе; С – расчетное сцепление грунта, для глинистого грунта
С = 0,01÷0,06; СHy – нормативная усталостная прочность глинистого грунта:
СHy=0,035С, СHy=0,00035= 0,0021.
Таблица 5. Значения коэффициентов условий работы (mp)
Связные грунты
(Условия работы)

mp

Несвязные грунты
(Условия работы)

mp

Откосы, сложенные
песком 0,25¸0,10 мм

1,30

То же при 1,0¸3,0 мм

1,50

0,75

Откосы, сложенные
гравием 3,0¸10 мм

1,40

Дно и откосы покрыты
растительностью

1,10

То же при 10¸30 мм

1,20

Увлажнение при колебаниях
уровня воды в районах с сухим
климатом

0,20

Откосы, сложенные
галькой

1,10

То же в районах с влажным
климатом

0,60

Каменистые откосы

1,00

Наличие наносов в коллоидном состоянии более 0,1 кг/м3

1,30

Наличие крупных фракций
наносов

Расчет (а2) для связных грунтов по формуле (4) облегчается использованием
рисунка 4.
Т.о., построение прогнозируемого откоса при переменном перемещении
уровня и однородном грунте ведется следующим образом (рисунок 2): от точки
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Рис. 4. Изменение
величины нижнего
предела размыва
связных грунтов (а2)
в зависимости от:
высоты волн (h),
связности береговых
грунтов (С), диаметра
грунта (dср)
и относительной
пологости волн

(а) до точки (b) на горизонтальной линии, делящей пополам вертикальное расстояние между расчетными горизонтами НПУ и УМО, проводится прямая
с ctgα = m2, найденным по таблице 6 для данного грунта. От точки (b) до точки
(с) проводится прямая с ctgα = m1; прямая (cd) проводится параллельно откосу
(ef) и ширина переформирования берега определяется горизонтальным расстоянием (S).

Рис. 5. График
максимальной скорости размыва
в год в зависимости
от высоты волны - Vm=f(h)
1 – лёсс; 2 – песок мелкозернистый;
3 – песок среднезернистый;
4 – суглинок; 5 – глина;
6 – песок крупнозернистый
с валунами.

Крутизна надводного откоса принимается равной естественному откосу
грунта в водонасыщенном состоянии, крутизна подводного откоса принимается по аналогам (таблица 6).
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Таблица 6. Углы (α°) устойчивого откоса отложений
№№п
.п.

Углы (α)

Отложения

надводные

подводные

30°
(m = ctgα° = 1,73)

25°
(m = ctgα° = 2,1)

1

Гравийно-галечные

2

Песок крупно- и
мелкозернистый

26°÷28°
(m = ctgα° = 2,1÷1,9)

15°÷20°
(m = ctgα° = 3,7÷2,7)

3

Супеси и суглинки

15°÷23°
(m = ctgα° = 3,7÷2,4)

6°÷14°
(m = ctgα° = 9,5÷1,1)

4

Глина

α >20°

α = 5°÷10°

Число лет (Тmax), за которое произойдет окончательное переформирование
берега, равно:
лет,
(6)
где Vmax – максимальная скорость размыва берега в м/год (рисунок 5).
При практических расчетах, связь верхней границы размываемого откоса
(а1), сложенного из суглинков и высотой волны (h) – имеет вид: а1h ; нижняя
граница размыва – а1 1,3 h .
Пример графоаналитического построения профиля абразионного берега
Тбилисского водохранилища приведен на рисунках 6, 7, 8 и в таблице 7.

α° – расчетный угол естественного уклона (надводный)

α° – натурн. угол естественного уклона (надводный)

α° – расчетный угол естественного уклона (подводный)

α° – натурн. угол естественного уклона (подводный)

а2 – (расч., рис. 4), м

а2 – (натурн.), м

36

а1 – (натурн.), м

9°

а1 – (расч., ф-ла 3), м

10°

hвет,наг, м

12°

hвол,наг. м

20°

hrun up, м

1,4 1,1 1,54 0,9 1,2 1,83 0,77 0,001 2,6 2,4 2,7 2,8

Krun при α=12°

рис. 3

37,0

kr (табл. 4)

Скорость ветра при СЗ направлении, VС, max, м/сек

3,5

hгл,1%

Макс. длина разгона волн при СЗ направлении ветра,
D, км

0,014

Р1%

AВ, из таблицы 1

Таблица 7. Расчет верхней (а1) и нижней (а2) границ размыва берега
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Объем размыва графически определяется как площадь, ограниченная линией первоначального откоса и линией прогнозируемого профиля (рис. 8).

Рис. 6. Тбилисская водохранилищная
система (
абразионные берега,
аккумулятивные берега)

Рис.7. Уровенный режим Тбилисского
водохранилища: 1 – 1955-60 г.г.;
2 – 1961-66 г.г.; 3 – 1967-72 г.г.;
4 – 1973-78 г.г.; 5 – 1979-85 г.г.;
6 – проектный график; 7 – 2009 г.
(в настоящее время уровень воды не
поднимают выше отметки 543,0 м.
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Рис. 8. Поперечный профиль
абразионного берега Тбилисского
водохранилища
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Выводы
Основные отличительные особенности горных водохранилищ: небольшая
площадь водного зеркала; большие значения глубин (до 300 м), величин сработки (20÷100 м) и интенсивности перемещения уровня воды; изменчивость
геоморфологических показателей береговых склонов; развитие значительных
скоростей ветра (до 40 м/сек); малые длины разгона волн и значительная крутизна береговых склонов (15°÷45°).
Для прогнозирования переформирования абразионных берегов горных водохранилищ целесообразно использовать метод графо-аналитического построения. Прогнозы при этом являются ориентировочными, достаточные для
практических расчетов. Только в ответственных случаях в целях корректировки прогнозов расчеты могут быть уточнены на основе достаточно сложных
исследований по результатам гидрологических и инженерно-геологических
наблюдений
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УДК 551.91

О СОГЛАСОВАННОСТИ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
КАСПИЙСКОГО МОРЯ С АКТИВНЫМИ ФАЗАМИ
ФЕНОМЕНА ЭЛЬ-НИНЬО
(Səh. 39-45)

Татлыева З.И., Ахмедова А.Ф., Мамедова Г.С., Атакишиев Р.Г.
НАНА Институт Географии, г. Баку,
aybenizxanim982@gmail.com
Abstract. Hydromet conditions of the Caspian Sea, interrelated with the temperature of surface equatorial waters in the El-Nino-Southern Oscillation cycle, are
investigated in the article. Dependences of the level, precipitation, severity of winters, water temperature, as well as the occurrence of natural disasters in the Caspian
Sea on the active phases of the El-Nino phenomenon are considered.
Ключевые слова: Эль-Ниньо – Южное колебание, уровень Каспийского
моря, осадки, суровые зимы, температура поверхности моря, стихийные бедствия
Введение
Со второй половины XX века изучением природных явлений Эль-Ниньо и
Ла-Нинья активно занялись ученые,расширив о них представление. Ученые
выяснили, что оба состояния – единое явление, а Эль-Ниньо и Ла-Нинья – это
крайние стадии его развития.Эль-Ниньо и Ла-Нинья представляют так называемое Южное колебание или Южную осцилляцию.Проявления теплой и холодной фаз Южного колебания отмечаются в аномалиях погоды и климата над
тропической зоной Тихого океана и во внетропических широтах. Нередко последствия феномена Эль-Ниньо приводят к человеческим жертвам и экономическим потерям. Поэтому руководители стран заинтересованы в возможности
прогнозировать явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья.
В последние десятилетия специалистами были разработаны различные климатические модели, целью которых были мониторинг и прогнозирование феномена Эль-Ниньо. Однако, несмотря на усовершенствование мониторинга
характеристик Эль-Ниньо и Ла-Нинья и примеры успешного моделирования
Эль-Ниньо, механизм формирования и Эль-Ниньо , и Ла-Нинья остается одной
из важнейших задач, нерешеных до сих пор.
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Материалы и методы используемые в исследованиях
Целью настоящей работы является исследование влияния активных фаз явления Эль-Ниньо на гидрометеорологический режим Каспийского моря: уровень,осадки,суровость зим,температуру воды моря, а также возникновение
стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций природного характера на
Каспии.
Для решения поставленных задач нами использован физико- статистический и динамический методы, также произведен анализ гидрометеорологических условий Каспийского моря,взаимосвязанных с активными фазами
явления Эль-Ниньо.
Описание исследований
Эль-Ниньо ‒ это течение в Тихом океане, которое в обычные зимы где-то
накануне Нового года приносит теплые воды с экватора к холодному в это
время года южно-американскому побережью.Образуется Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана врезультате реакции между водными и атмосферными слоями. В обычных погодных условиях теплые воды океана
удерживаются восточными ветрами-пассатами в тропической части Тихого
океана,где формируется тропический теплый бассейн. Его глубина может достигать 100‒200 метров. По неизвестным пока причинам с интервалом 3‒7 лет
пассаты ослабевают,нарушается баланс, и теплые воды западного бассейна

Рис.1. Циркуляция воды в Тихом океане [5]

40

2/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EHTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ pROblEMlƏRİ

Татлыева З.И., Ахмедова А.Ф. , Мамедова Г.С. ,
Атакишиев Р.Г. О согласованности...

устремляются на восток, создавая одно из самых сильных течений в Мировом
океане. На востоке Тихого океана происходит резкое повышение температуры
поверхностного слоя океана. Это и есть наступление фазы Эль-Ниньо. Ниже
на рисунке 1 показана циркуляция воды в Тихом океане в обычный год и год
с явлением Эль-Ниньо.
С повышением температуры воды начинается массовая гибель или уход
рыбы из этой акватории,исчезают также морские птицы, питающиеся рыбой.
Эль-Ниньо, обычно приносит засуху в страны западной части Тихого
океана, включая Австралию, дожди на экваториальное побережье Южной
Америки, ливни и ураганы в центральную часть Тихого океана, т.е. погодные
аномалии в удаленные географические регионы.
В таблице 1 показана повторяемость явления Эль-Ниньо ‒Южное колебание. Из таблицы следует, что периодичность явления Эль-Ниньо с 1864 по
1911год составила 7 лет, затем произошел ‹сбой›, в 1911- 1912 годы интервал
между ними составил 12 лет,затем ритм восстановился, с 1918 по 1939 год‒7
лет и опять ‹ сбой ››, в 1951-1953 годах интервал снова составил 12 лет. За период 1957 по 2016 год интервал между явлениями Эль-Ниньо составил 3-9 лет.
Таким образом, цикл Эль- Ниньо в среднем составил 5 лет.
Теплый западный бассейн где-то через год после Эль-Ниньо вступает в противоположную фазу –Ла-Нинья, когда восточная часть Тихого океана охлаждается, т.е. явление Ла-Нинья является обратным процессом по отношению к
Эль-Ниньо и характеризуется аномальным понижением температуры поверхности воды в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого
океана.

Рис.2. Условия образования явления Ла-Нинья: Теплые воды сдвигаются западнее, чем обычно [5]
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Для измерения силы Эль-Ниньо используется индекс Южной осцилляции‒
ИЮО.
Он вычисляется как разность давлений между Таити и над Дарвином (Австралия). Отрицательные значения индекса свидетельствуют о фазе ЭльНиньо, а положительные‒ о фазе Ла-Нинья. Сила и продолжительность
Эль-Ниньо сильно варьируют.Экстремально сильные явления отмечались в
1864, 1871, 1877-1878, 1884, 1891,1925-1926,1932-1933,1939-1941,1953,19571958,1972-1973, 1982-1983, 1986-1987, 1997-1998 годах. Эль-Ниньо 2015-2016
годов было признано одним из самых мощных за историю наблюдений этого
феномена. Слабо выраженные фазы Эль-Ниньо наблюдались в 19911992,1993,1994-1995,2002-2003, 2006-2007, 2009-2010 годах. Явления, аналогичные Эль-Ниньо и Ла-Нинья Тихого океана,наблюдаются и в Атлантическом
и в Индийском океанах, но в менеезаметных масштабах.
Таблица 1. Повторяемость явления Эль-Ниньо ‒Южное колебание
за период 1864-2016 годы
Годы с Эль-Ниньо

Годы с Ла-Нинья

1864
1871
1877-1878
1884
1891
1899
1911-1912
1918
1925-1926
1932-1933
1939-1941
1951-1953
1957-1958
1963-1965
1972-1973
1976-1977
1982-1983
1986-1987
1992-1993
1997-1998
2002-2003
2006-2007
2009-2010
2015-2016

1863
1870
1876
1883
1890
1898
1910
1917
1924
1931
1938
1949-1950
1956
1962
1971
1974-1975
1981
1985
1989
1996
2000
2000
2008
2014
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Интервал между
Эль-Ниньо (в годах)
7
6
7
7
8
12
7
7
7
7
12
6
6
9
4
6
4
6
5
5
4
3
6
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Как было отмечено выше, Эль-Ниньо вызывает погодные аномалии в удаленных географически регионах. Физические механизмы,которые позволили
бы объяснить каким образом взаимосвязаны настолько удаленные географически погодные явления еще в 1924 году высказал английский метеоролог
Уолкер. По его мнению такие механизмы погодных аномалий следует искать
в воздушных слоях на высотах от 10 до 20 километров, так как движение воздушных масс в верхних слоях тропосферы на высоте от 10 до 15 километров
оказывает существенное влияние на метеобстановку обширных территорий
земного шара.
Говоря о влиянии феномена Эль-Ниньо на гидрометеорологический режим
Каспийского моря, находясь за много тысяч километров от Каспия, учеными
и специалистами доказана возможность влияния Эль-Ниньо и Ла-Нинья на
гидрометеорологические и экологические условия океанов, морей и материков
не только экваториальной зоны, но и всего земного шара. И Эль-Ниньо, и ЛаНинья влияют на схемы циркуляции океанских и атмосферных течений, что в
свою очередь влияет на погоду и климат по всему земному шару, провоцируя
засухи в одних регионах, ураганы и сильные дожди‒ в других.
По результатам разработанных моделей специалистами института физики
атмосферы Российской Академии наук, Главной геофизической обсерватории
и Гамбургского Метеорологического института было установлено, что колебание уровня Каспийского моря связано с течением Эль-Ниньо. Было выявлено, что увеличение стока рек Волги и Урала, а также повышение уровня
моря наблюдается при повышении температуры теплых поверхностных течений в восточной части Тихого океана у берегов Эквадора и Перу. А в период
отсутствия положительных аномалий температуры водной поверхности в экваториальной части Тихого океана имело место уменьшение стока рек и падение уровня моря. Для доказательства приводится значительное уменьшение
стока Волги в 30-х годах, совпавшее с периодом продолжительного (1933-1938
г.г.) отсутствия положительных аномалий температуры поверхности океана,
связанной с Эль-Ниньо. А повышение уровня Каспия и увеличение речного
стока в конце 1970-х годов произошло в период повышения температуры поверхности в экваториальной части Тихого океана.
Исследования (Арпе и др. 1999,2000) установили тесную связь межгодовых
вариаций осадков в Каспийском бассейне с температурой поверхностных экваториальных тихоокеанских вод в цикле Эль-Ниньо‒ Южное колебание. Возможные физические причины влияния температурных аномалий в
тропической части Тихого океана на влагооборот в бассейне Каспийского моря
ученые объясняют изменением циклонической активности в бассейне моря
,обусловленными изменениями перепада температуры полюс‒ экватор. Членкорр. И.И.Мохов увеличение влаги в бассейне Каспийского моря объясняет
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влиянием Эль-Ниньо на изменение температурного режима планеты, при котором усиливается перепад температуры между экватором и высокими широтами, изменяется глобальная атмосферная циркуляция, циклическая
активность и смещаются траектории североатлантических и средиземноморских циклонов.
Сопоставлением по времени зимних и летних аномалий температуры поверхности Каспийского моря, наблюдавшихся в 1950‒2000 годы, с фазами ЭльНиньо‒ Южное колебание и североатлантического колебания показало их
влияние на межгодовую и декадную изменчивость температуры поверхности
Каспия.
Во второй половине 1970 –х годов многие крупномасштабные процессы в
Мировом океане и глобальной атмосфере изменили свой характер, изменился
характер Эль-Ниньо‒ Южное колебание и повторяемость антициклонов над
южной частью Европы, включая бассейны Черного и Каспийского морей. Это
привело к увеличению за последние 10‒ 15 лет чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе и на Каспийском море. Так в энергоактивной
по штормовым ветрам зоне Среднего Каспия, в соответствии с составленным
календарем штормов за 1980‒2010 годы и количества стихийных явлений за
период 2001‒2010 годы , возросло количество стихийных явлений за период
2001‒2010 годы. Если в 1981─1990 годы наблюдались 18 случаев экстремальных штормовых ветров, то за десятилетие 2000─2010 их количество увеличилось до 49. Прохождение очень жестоких штормовых ветров на Каспийском
море в 1957, 1958,1965, 1976, 1982, 1987, 1992, 1993, 2002, 2015 и 2016 годах
с человеческими жертвами и большим материальным ущербом совпало с активными фазами явления Эль-Ниньо.
Анализ ледовой обстановки в суровые зимы на Каспии также показал их
согласованность с активными фазами феномена Эль-Ниньо. Оценка суровости зим велась по сумме градусо- дней мороза Σ(-Т), посчитанной по среднесуточным температурам воздуха за холодное полугодие на опорной станции
выноса льдов─ района Махачкала. В холодные и суровые зимы 1928/29 г.г.
(Σ(-Т)-510 °C), 1941/42 г.г. (Σ(-Т)-650°C), 1949/50 г.г. (Σ(-Т)-450°C), 1953/54 г.г.
(Σ(-Т)-700°C), 1968/69 г.г. (Σ(-Т)-760°C), 1971/72 г.г. (Σ(-Т)-780°C) отличающиеся большой ледовитостью (площадь льда превысила 90000 км2) высокими
показателями сумм градусо-дней мороза лед установился от Махачкалы до
Абшерона, появился и в Бакинской бухте.
В очень суровую зиму 1953/54 г.г., которую называют зимой века, разрушению подверглись нефтяные гидротехнические сооружения в Абшеронском
районе. Только принятые экстренные меры спасли Нефтяные Камни от полного разрушения и гибели людей.
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Вводы
Таким образом, явление Эль-Ниньо вызывает аномальное развитие атмосферных процессов, вследствие чего возникают локальные климатические катастрофы, в том числе на больших расстояниях от области проявления
течения. Многочисленные факты климатических катастроф свидетельствуют
также о глобальном распространении изменений в системе Мировой океанГлобальная атмосфера.
Список литературы
1. Бондаренко А.Л.,Институт водных проблем РАН. Эль-Ниньо-Ла-Нинья: механизмы формирования. Природа № 5,2006.
2. Мамедов Р.М., Татлыева З.И., Ахмедов Н.И. О влиянии явления Эль-Ниньо
на гидрометеорологический режим Каспийского моря. Azərbaycan Coğrafiya
Cəmiyyətinin əsərləri, Xı cild,bakı,2007,s.417-420.
3. Нелепо Калашников А.Б., З.Р. Хунджуа Г.Г. Энергетика взаимодействия
между океаном и атмосферой в зоне действия феномена Эль-Ниньо. ıı
Труды ııı конференции “Физические проблемы экологии.”М. 2002. № 10,
с.118-123.
4. Гидрометеорология и гидрохимия морей. С.П.Гидрометеоиздат, 1992, Т.6,
Каспийское море, вып.1. Гидрометеорологические условия, 359с.
5. Жуков Б. Младенец и волхвы. Итоги №2, 12 января 1999 г., с.36-39.

2/2018

45

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
Su EHTİyATlARıNıN TƏDqİqİ vƏ İNTEqRASİyAlı
İDARƏETMƏ pROblEMlƏRİ

uOT 627.831:532.543.51

DAĞ VƏ DAĞƏTƏYİ ÇAY HİSSƏLƏRİ ÜÇÜN
SUQƏBULEDİCİ QURĞUNUN İŞLƏNMƏSİ VƏ
HİDRAVLİKİ İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ
(Səh. 46-52)

Əbilov R. S
Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu, Bakı şəhəri
abilov.rashad@mail.ru
Abstract. As a result of the research, a scheme of the filtering water intake structure on the concave bank of the curvilinear part of the river was developed. The use
of this design without a dam water intake facility with the use of a transverse circulation in a curvilinear area with the deepening of the slabs in the aquifer will provide
consumers with water in the right quantity and quality without adversely affecting
the fauna of the river.
Açar sözlər: Suqəbuledici qurğu, qalereya, kanal, dib gətirmələri, məcra, sərf,
su süzücü beton lövhə, maillik, yuxarı və aşağı byeflər.
Giriş
qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın torpaq fondunun 30%-dən çoxu dağ və
dağətəyi bölgələrində yerləşir. bu torpaqlar əlavə meliorativ tədbirlər aparılmadan
qiymətli kənd təsərrüfatı bitkiləri yetişdirməyə yararlı, yaxşı su ehtiyatlarına malik
olub, burada lazımi qədər əmək ehtiyatları vardır. Eləcədə müxtəlif xarakterli, aqrar
və sənaye müəssisələri yaradılmış müasir şəhərsalma üçün daha əlverişlidir. Respublikamızın dağ və dağətəyi zonasında irili-xırdalı çoxlu çaylar yerləşir, lakin
həmin çaylardan su axınları il boyu kəskin olaraq dəyişdiyindən onların məişət axınlarının təsərrüfatın tələbatlarına uyğun istifadə etmək üçün əlavə tədbirlərin aparılması lazım gəlir. bununla əlaqədar olaraq Respublikamızın müstəqilliyi dövründə
dağ və dağətəyi bölgələrin çaylarının irriqasiya, hidroenergetika və su təchizatı
məqsədi ilə mənimsənilməsi üçün geniş miqyasda su təsərrüfatı işləri aparılmışdır
[1].
Göstərilənlərlə bərabər qeyd olunmalıdır ki, hazırda dağ və dağətəyi çay
hissələrində müxtəlif konstruksiyalı suqəbuledicilər tikilib və onlar uzun müddətdir
ki, istismar olunur. bu suqəbuledicilərin əsas elementi müxtəlif en kəsikli millərdən
düzəldilmiş və suaşıran bəndin astanasında yerləşdirilən şəbəkədən ibarətdir. Çoxillik su təsərrüfatı praktikası göstərir ki, mövcud dağ suqəbuledicilərinin əksəriyyəti
tələbat qrafıkinə uyğun suyun götürülməsini təmin etmir. bu hal əsasən dağ çayları
üçün xarakterik olan çoxsaylı və qısa müddətli daşqın axınlarından daha qabarıq
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şəkildə özünü göstərir. Həmin suqəbuledicilərin demək olar ki, hamısı çayın su
axınının çoxlu lil gətirmələri ilə zəngin olan alt qatı ilə qidalanır. Ona görə də belə
suqəbuledicilərin şəbəkələri açıqlıqları iri fraksiyalı dib gətirmələri, eləcə də çay
axınının apardığı bitki kökləri və ağac-kol qırıntıları ilə zibillənib tutulur. Nəticədə
bir çox hallarda isə tam kəsilir. Şəbəkələrin daş gətirmələri və digər zibillərdən təmizlənməsi əksər qurğulardan əl işləri ilə aparılır, bu məqsədlə təklif olunmuş xüsusi
mexanizm və digər qurğular özünü doğrultmadığından istismardan çıxarılmışdır [1].
Digər tərəfdən dağ və dağətəyi çay hissələrində yerləşən suqəbuledici qovşaq
məntəqəsində çayın lil gətirmələri ilə mübarizə bir sıra pillələrdə aparılır. İlkin pillədə əsasən iri fraksiyalı gətirmələrin suqəbuledici qurğunun girişi zonasına buraxılması üçün tədbir görülməlidir. Həmin tədbirlər belə gətirmələrin su qovşağının
yuxarı bir yerində akkumlyasiya olunması və onların təşkil olunmuş halda vaxtaşırı
aşağı bir yerə yuyulmasını təmin edən, eləcə də bu prosesi intensivləşdirə bilən
qurğuların tətbiqindən ibarətdir. İri fraksiyalı axın gətirmələri ilə aparılan
mübarizənin bu pilləsində çayın axınının daxili strukturasından geniş istifadə olunur.
Çayın lil gətirmələrinin nisbətən kiçik fraksiyaları ilə mübarizə,suqəbuledici
qurğunun daxilində dəhlizdə aparılır və burada suqəbuledicinin konstruksiyası, eləcə
də dəhlizdəki axının xüsusiyyətlərindən istifadə olunur [1].
qeyd olunmuş tədbirlərə baxmayaraq çayın lil gətirmələrinin kiçik fraksiyalı
hissəciklərinin və asılı vəziyyətdə olan fraksiyalar suqəbulediciyə düşərək sistemə
keçirlər. belə lil fraksiyaları ilə mübarizə son pillədə su qovşağı qurğuları tərkibində
nəzərdə tutulmuş baş durulducu və yaxud su aparan kanal trassası üzərində tikilən
sistem daxili durulducularda aparılır.
Göstərilənlərdən aydın olur ki, çay axının alt qatından qidalanan suqəbuledicilər
axınla gətirilən lil rejiminə qarşı çətin şəraitdə işləyir, bu da onların fasiləsiz işini
pozur və səmərəliliyini azaldır. Ona görə də son illərdə çay axınının daha az lilli üst
qatından sugötürə bilən suqəbuledici qurğuların və durulducuların konstruksiyalarının işlənib hazırlanmasına üstünlük verilir. buna əsaslanaraq, çay axınının
üst qatından qidalanan dağ suqəbuledicisinin əlverişli konstruksiyasının işlənib
hazırlanması və onun tədqiqatları elmi-praktiki və iqtisadi cəhətdən daha aktual
olub, böyük əhəmiyyət kəsb etməlidir
Ona görə də, dağ və dağətəyi zonaların hərtərəfli inkişafı bu torpaqların suya
tələbatının ödənilməsini ön plana çəkir. bununla əlaqədar olaraq, dağ və dağətəyi
zonalarda yerləşən çayların axınlarının mənimsənilməsi və onların məqsədyönlü istifadə olunması üçün elmi əsaslanmış mühəndis tədbirlərinin həyata keçirilməsi
tələb olunur. Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatında son illər nəzərə çarpan dirçəliş,
geniş miqyasda yaradılmış fermer təsərrüfatları, kiçik su elektrik stansiyalarının tikilməsi, yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərin mənimsənilməsi ilə əlaqədar yaradılan
irili-xırdalı müəssisələrin suya təlabatının ödənilməsi dağ və dağətəyi regionlardakı
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çayların istifadə olunması üçün aparılan işlərin bərpasına yeni təkan verir. belə bir
şəraitdə mövcud hidrotexniki qurğuların yenidən qurulması və onların yeni konstruksiyalarının layihələndirilib tikilməsi işlərinin aparılmasında ətraf mühitin
ekologiyasının saxlanılması ön plana çəkilir. Ona görə də, həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan hidrotexniki qurğuların konstruksiyaları və onların hesablanması
metodlarının yenidən işlənib təkmilləşdirilməsi tələb olunur.
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və layihə-Axtarış Energetika İnstitutunun
arxiv materialları araşdırılaraq çoxlu layihələrdə işlənmiş kiçik su elektrik stansiyalarını səmərəli müəssisələrinin, orada yaşayan əhalinin su ilə fasiləsiz və davamlı
təmin etmək üçün yaradılan suqəbuledici qurğuların hidravliki 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 yeni yan susüzücü suqəbuledici qurğunun aprobasiya etmək
üçün dağ və dağətəyi çay zonalarında tikilib istismar olunan çay axınının hidravliki
strukturundan onun eninə dövranından istifadə edərək suqəbuledici qurğuların konstruksiyalarını analiz etməyə çalışaq. Xüsusi ədəbiyyat mənbələrində beton örtüklü
kanal hər iki başlanğıc və son ucları çaya birləşmişdir və yaxud çayın məcrasına
paralel çəkilmişdir. Kanalı dib gətirmələrindən mühafizə etmək üçün kanalın girişi,
çayın əyilən hissəsində, hardakı axının eninə dövranı baş verən yerdə yerləşdirilir.
burada axının gətirdiyi dib gətirmələri çay məcrasının çökük tərəfindən onun
qabarıq sahilinə tərəf yönəldilir. Ancaq kanalın dib səviyyəsi, onun giriş hissəsində
çay məcrasından yuxarıda qoyulur. belə halda dib gətirmələrin kanala daxil olması
məhdudlaşır.Suqəbuledici kanal axarlı olmalı və qəbul etdiyi çay axınını sürətlə nəql
etməlidir. Ondan başqa kanalın dibində suqəbuledici qalereya yaradılmış onun üzəri
susüzücü tava ilə örtülmüşdür. Susüzücü tavanın dəlikləri, kanaldan axınla birlikdə
hərəkət edən dib gətirmələrin ölçüsünü nəzərə alınmaqla düzəldilib.Axının sürəti
çox olduqda susüzücü tavanın üzərində çökmüş asılı gətirmələri yuyub aparır.
Kanalda onun uzunluğu boyu suqəbuledici qalereya vasitəsilə su götürdüyünə görə,
onun sonunda suyun sərfi azalır. Kanalın en kəsiyi onun uzunluğu boyu daraldılır
ki, orada axının sürətinin artması təmin olunsun.
belə suqəbuledici qurğunu konstruksiya etmək üçün, çətin və mürəkkəb relyefə
malik olan dağ və dağətəyi çay zonalarının tapılmasında çətinlik yaranır. belə konstruksiya olunmuş suqəbuledici qurğunun kanalı çox uzun alınır. Ola bilsin ki, il,
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ay və yaxud gün ərzində çayda axının sərfi, sürəti tez-tez dəyişsin, artsın və ya azalsın. bu isə lazımi nəticənin verməməsinə gətirib çıxartsın.
belə bir susüzücü suqəbuledici qurğu məlumdur. yivli kamerası olan suötürəndən, suqəbuledən dəlikləri, susüzücü kasetləri və özüaxıdan borusu vardır [4].
Texniki həllinə görə bu qurğunun əsas nöqsanı mürəkkəb konstruksiyası olması,
işinin səviyyəsi aşağı olmasıdır.
Daha bir susüzücü suqəbuledici qurğu məlumdur. belə susüzücü suqəbuledici
qurğular kiçik çaylarda tikilir. Əsasən qış vaxtı çayların suyu az olanda, buz şaxələri
olanda istifadə olunur. Daş tökmədən kiçik bənd tikilir və sahil bərkitmə aparılır.
O, biri tərəfində suyığıcı çala və qalereya düzəldilir. Çayın məcrası üzlüklə bərkidilir.
Su, daş tökmədən süzülərək çalaya tökülür və oradan nasos stansiyası vasitəsi ilə
tələbatçıya verilir [3].
bu tip susüzücü suqəbuledici qurğunun nöqsanları vardır. Çalanın lillənməsi baş
verir, onun təmizlənməsi mütəmadi davam etdirilməlidir. Nasos stansiyasının olması
qurğunu bahalaşdırır, əlavə enerji tələb olunur. İstismarı çətin başa gəlir, ağır zəhmət
tələb olunur. Araşdırmaların gedişində məcraaltı susüzücü suqəbuledici qurğu konstruksiyasına rast gəlinir. bu tip məcraaltı susüzücü suqəbuledici qurğu, suyığıcı
qalereya üzərində qoyulan metal şəbəkəsi üzərinə geotora bükülmüş iki sıra susüzən
qamışlardan yığılmış elastik tyufakdan, bu zaman tyufakların birinci sırası
qalereyanın oxunun uzunu boyu, ikinci sırası isə qalereyanın eninə, çayın axınının
axarı istiqamətində maili şəkildə qoyulmuşdur [3;4;5].
bu qurğunun nöqsan cəhəti ondan ibarətdir ki, çay məcrasında yumanın baş verməsi, daşqın və sel axınları zamanı qurğunun üstünün açılması və ora yerləşdirilmiş
geotora bürünmüş tyüfakların dağılması, qurğunun iş effektliyini aşağı salır, bəzən
qurğu dağılır və sıradan çıxır. Sugötürmə əmsalının aşağı olmasıdır. Ona görə də
məcraaltı susızdıran suqəbuledici qurğular layihələndirilən zaman bu nöqsanları
nəzərə almaq lazımdır.
qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaqdan ötrü, dağ və dağətəyi zonalarında çayların məcrasının əyilən yerlərində, məcranın çökük tərəfində, üzərində dəliklər
açılmış dəmir-beton tava və onun qarşısında içərisi çay daşları ilə doldurulmuş metal
torlu qutular yerləşdirilir və çay məcrasının sahil divarlarına bərkidilmə elementləri
ilə bərkidilir. Çay axınının əyri hissələrində axının eninə dövranı yaranır. bu zaman
çay axınının gətirdiyi dib gətirmələri, axının eninə dövranı sayəsində çayın
məcrasının çökük tərəfindən qabarıq tərəfinə istiqamətlənir. Axının üst qatı nisbətən
təmiz və dib gətirmələrindən azad olmuş hissə, çay məcrasının çökük tərəfində yerləşdirilmiş və çay məcrasının yan divarları ilə əlaqələndirilmiş, üzərindən dəliklər
açılmış dəmir-beton tavadan keçir. Onun qarşısında yerləşdirilmiş, içərisi daşları ilə
doldurulmuş metal torlu qutulardan süzülür və onun qarşısında yaradılmış dəmirbeton suyığıcı qalereyaya tökülür. Suyığıcı qalereyanın dibi hər iki tərəfdən onun
ortasına doğru mailli düzəldilir və qum-çınqıl tutan xəndəklə əlaqələndirilir. Dəmir
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beton suyığıcı qalereyanın sonunda bağlayıcı qoyulmuşdur. bağlayıcını açmaqla
suyığıcı qalereyadan axını derivasiya borusuna və ya suvarma kanalına axıdılır.
qum-çınqıl tutan xəndəyin sonunda siyirtmə qoyulmuşdur. yan süzücü suqəbuledici
qurğunun bu şəkildə işlənməsi dağ və dağətəyi çaylarının axınlarından səmərəli və
məqsədyönlü götürməyə imkan verir, dağ və dağətəyi zonalarında çaylarının
məcralarının əyilən yerlərində, çay axınının eninə dövranı nəticəsində, onun alt
qatında axınla birlikdə gələn dib gətirmələri, çay məcrasının qabarıq sahilinə yönəlir.
Dib gətirmələrindən azad olmuş nisbətən təmiz su axının üst qatından götürülməsinə
imkan yaranır.

Şəkil1. Yan susüzücü suqəbuledici qurğunun plan və kəsikləri.
Çay məcrası-1; Çay məcrasının çökük tərəfi-2; Çay məcrasının qabarıq
tərəfi-3; Dəmir-beton tavanın üzərindəki dəliklər-4; Dəmir-beton tava-5;
Çay daşları-6; Metal torlu qutu-7; Suyığıcı dəmir-beton qalereyanın yan
divarı-8; Suyığıcı dəmir-beton qalereya-9; Dəmir-beton tava örtük-10;
Qum-çınqıl tutan xəndək-11; Metal barmaqlıqlar-12; Suyığıcı dəmir-beton
qalereyanın sonunda bağlayıcı-13; Derivasiya borusu-14;
Qum-çınqıl tutan xəndəyin sonunda siyirtmə-15.
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yan süzücü suqəbuedici qurğu çay məcrasının 1 çökük tərəfində 2 üzərində dəlikləri 4 olan dəmir- beton tavadan 5 və onun qarşısında quraşdırılmış içərisi çay
daşları 6 ilə doldurulmuş metal torlu qutu 7 o biri yan divarı 8 ilə əmələ gətirdiyi
suyığıcı dəmir-beton qalereya 9 dibində dəmir-beton tava örtük 10 qoyulmuşdur.
yığıcı dəmir-beton qalereyanın 9 dibində qum-çınqıl tutan xəndək 11 onun üstü
metal barmaqlıq 12 ilə örtülmüşdür. yığıcı dəmir-beton qalereyanın 9 sonunda
bağlayıcı 13, qum- çınqıl tutan xəndəyin 11 sonunda siyirtmə 15 nəzərdə tutulmuşdur (şəkil11).
Təklif etdiyimiz yan süzücü suqəbuledici qurğu, aşağıdakı kimi işləyir. Dağ və
dağətəyi çay zonalarının əyri hissələrində, axının eninə dövranı yaranır. bu zaman
çay axınının dib gətirmələri ilə zəngin alt qatı, çay axınının eninə dövranı nəticəsində
çay məcrasının (1) çökük sahilindən (2) onun qabarıq sahilinə (3) doğru hərəkət
edir. Dib gətirmələrindən təmizlənmiş çay axınının üst qatı çay məcrasının (1) çökük
sahilində (2) yerləşdirilmiş üzərində dəliklər (4) açılmış dəmir beton tavadan (5) və
onun qarşısında yerləşdirilmiş içərisi çay daşları (6) ilə doldurulmuş metal torlu
qutulardan (7) keçərək, o biri yan divarı (8) ilə əmələ gətirdiyi dəmir-beton
qalereyaya (9) tökülür. Suyığıcı dəmir-beton qalereyanın (9) üzərinə dəmir-beton
tava örtük (10) qoyulmuşdur. Suyığıcı dəmir-beton qalereyaya (9) xırda hissəciklər
və lillər düşə bilər [4].
Ona görə də suyığıcı dəmir-beton qalereyanın (9) dibi hər iki tərəfdən onun ortasına doğru maili düzəldilmiş, qum-çınqıl tutan xəndəyin (11) üzərində qoyulmuş
metal barmaqlıqdan (12) keçərək, qum-çınqıl tutan xəndəyə (11) tökülür. Suyığıcı
dəmir-beton qalereyadan (9) çay axını onun sonunda qoyulmuş bağlayıcını (13)
açmaqla derevasiya borusuna və ya suvarma kanalına (14) ötürülür. qum-çınqıl
tutan xəndəyə (11) yığılmış qum-çınqıl qarışığını ötürmək üçün, qum-çınqıl
xəndəyin (11) sonunda siyirtmə (15) açmaqla, su ilə qarışmış qum-çınqıl qarışığı
çay məcrasına yuyulur.
yan su süzücü suqəbuledici qurğu prototipindən fərqli olaraq üstün cəhətləri
vardır. beləki, prototip su süzücü suqəbuledici qurğu çay məcrasında tikilir. Hidravlikadan məlumdur ki, çay məcrasında gedən məcra prosesləri nəticəsində, məcrada
daşqın vaxtı yuma prosesi gedir. bu isə məcrada tikilmiş su süzücü suqəbuledici
qurğu üçün təhlükə yaradır. Onu yuyub aparır və dağıdır, suyun götürülməsində
fasilələr yaranır.
Ondan başqa prototip susüzücü suqəbuledici qurğu, çay məcrasının oxu boyu və
eləcə də eninə suqəbuledici qalereya üzərinə geotekstilə bükülmüş qamışlardan
yığılmış tyüfaklar lillə və zibillə dolur. Onların əl ilə təmizlənməsi çətinlik törədir.
qamışlardan yığılmış geotekstilə bükülmüş tyüfakların ömrü az olur, qamışlar
çürüyür, onların dəyişdirilməsinə böyük ehtiyac yaranır. bu zaman suyun
götürülməsində fasilələr yaranır. Ona görə də prototip su süzücü suqəbuledici qurğunun dayanıqlığı və möhkəmliyi azalır, istifadəsi məhdudlaşdırılır.
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bütün bunları nəzərə alaraq, təklif etdiyimiz yan su süzücü suqəbuledici qurğunun bu şəkildə yerinə yetirilməsi onun dayanıqlığı və möhkəmliyini artırmaqla
yanaşı, onun sugötürmə əmsalını çoxaldır və ondan irriqasiya, hidroenergetika və
su təchizatı üçün istifadə etməyə imkan verir.
Nəticə
Suqəbuledici qurğuların çoxillik istismarının analizi göstərir ki, onlar qeyriqənaətbəxş işləyirlər və dib gətirmələri ilə mübarizənin həlli açıq qalır, onlar çay
axını ilə derivasiya kanalına və boruya daxil olur, su təsərrüfatı sisteminin işini çətinləşdirir və pisləşdirir, onları lilləndirir, suburaxma qabiliyyətini aşağı salır, nasos və
turbinlərin divarını aşılayır. Aparılmış çoxsaylı tədqiqatların nəticəsində yeni konstruksiyalı yan susüzücü suqəbuledici qurğu işlənib hazırlanmışdır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Əbilov R.S. Əlverişli konstruksiyalı dağ çayı suqəbuledici qurğunun yaradılması
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MÜASİR CİHAZLAR VASİTƏSİLƏ SU TƏCHİZATI
ŞƏBƏKƏLƏRİNİN TRASSASININ MÜƏYYƏN OLUNMASI
VƏ SIZMALARIN AŞKARLANMASININ ELMİ-PRAKTİKİ
ƏSASLANDIRILMASI
(Səh. 53-64)

Əbilov F.A., AğarzayevT.M.
"Azərsu" ASC, Sukanal ETLİ, Bakı şəhəri
"Azərsu" ASC, Bakı şəhəri
fazilab@mail.ru
tural.agarzayev@azersu.az
Abstract.The main parametr of durable activity of water supply system is reduce
of water loss in the network. Water loss is containing following reassons:
1. Commercial loss
2. physical loss (leakage)
3. ınaccuracies of metering poses
During the water accident infrastructure is spoiling, pipeline to be corrosion, road
cover is damaging.
Açar sözlər. su sızması, su borusu, şəbəkənin trassası, su itkisi, su təchizatı
Giriş
Su təchizatı sistemlərinin idarə olunmasında əsas meyarlardan biri də su itkiləridir. Su itkiləri fiziki mahiyyətlə yanaşı həmdə iqtisadi göstəricidir. bu itkilərin
qarşısının alınması şəbəkənin etibarlı işləməsinə zəmin yaratmaqla yanaşı əhalinin
fasiləsiz su təminatına eləcə də planlaşdrılan su sərfiyyatının azaldılmasına səbəb
olur. bu baxımdan su itkilərinin qarşısının alınması, onların minimuma endirilməsi
daim diqqətdə saxlanılmalı, su təchizatı şəbəkələrində bu istiqamətdə müvafiq
yoxlamalar aparılmalı və davamlı tədbirlər görülməlidir.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işində beynəlxalq Su Assosasiyasının və Amerika su assosasiyalarının
təqdim etdiyi metodlar əsasında su itkilərinin aşkarlanıb aradan qaldırılmasının elmi
və praktiki tərəfləri araşdırılmışdır. Eləcə də müasir tipli C.SCOpE MXl2 axtarış
cihazının iş prinsipləri izah edilmiş, həmin cihaz vasitəsi ilə su xətlərinin trassasının
müəyyən edilməsinin təcrübə nəticələri göstərilmişdir.
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Tədqiqatın şərhi
Şəbəkənin su balansını analiz edərək itkiyə getmiş suyun həcminin mahiyyətini
aydınlaşdırmaq üçün sxem 1-ə istinad olunmuşdur [1].
Su itkilərinin qarşısının alınmasında ənənəvi metodlarla yanaşı müasir model
yanaşmalarının tətbiqi də aktualdır.
Su itkilərinin araşdırılaraq təhlil olunması üçün birinci növbədə şəbəkənin baza
göstəriciləri müəyyən olunmalıdır. baza göstəriciləri dedikdə aşağıdakı hədəflər
nəzərdə tutulur:
• şəbəkə üzrə təfsilatlı məlumatların olması;
• sistemdəki itkilərin fiziki və ya kommersiya yönümlü olmasının təyini;
• su balansının müəyyən edilməsi;
Sxem 1. Şəbəkəyə verilmiş suyun paylanmasının təsviri
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• su itkilərinin azaldılması strategiyasının müəyyən edilməsi və həyata keçirilməsi;
• işçi heyətin peşəkarlığının artırılıması və təlimlərin keçirilməsi.
qeyd olunan hədəflərin əldə olunması üçün ilk növbədə ərazinin seçilməsi həyata
keçirilməlidir. beynəlxalq təcrübəyə əsasən ərazinin seçilməsində sektorlaşdırma
metodundan istifadə olunur. beynəlxalq Su Assosiasiyasının təlimatlarına əsasən
sektor daxili ərazinin 500-3000 istehlakçını əhatə etməsi məqsədə uyğundur. Əks
halda şəbəkənin izlənilməsi və hesabatların aparılmasında çətinliklər yaranar.
Ərazinin sektorlara bölünməsi üçün həmin ərazini qidalandıran magistral xəttin,
paylayıcı şəbəkənin, su mənbəyindən qəbul edilən suyun hesabatını aparan əsas
sayğacların, o cümlədən sektorlar arası sərhəd sayğaclarının, sektorun sərhədlərinin
və sərhəd siyirtmələrinin olması şərtləri ödənilməlidir. Ərazinin sektorlara bölünməsi və sektorlar arası paylanma şəkil 1-də öz əksini tapmışdır.

Şəkil 1. Ərazinin sektorlara ayrılma sxemi.
Ərazidə sektorlaşma aparıldıqdan sonra su itkisinin azaldılması istiqamətində
tədbirlər planı hazırlanaraq işlərin mərhələli şəkildə icra olunması zəruridir.
Su itkilərinin azaldılması üçün əsas hədəflərdən biri də həmin ərazinin su
şəbəkəsinin dəqiq trassasının müəyyən edilməsidir ki, tədqiqat işinin mövzusu da
buna həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində müasir tipli ultrasəs dalğalarının yayım tezliyinə əsaslanan cihazlar vasitəsi ilə boruların trassasının müəyyən edilməsi məsələsinə baxılmış, metal borularda mövcud trassanın müəyyən edilməsi üçün C.SCOpE
MXl2 axtarış cihazının iş prinsipi izah edilmiş və pilot ərazidə aparılmış su
xətlərinin aşkarlanması işlərinin nəticələri təhlil edilmişdir.
Hazırda Respublikamızda şəbəkə materialı olaraq ən geniş yayılmış metal və
plastik borulardan istifadə olunur. Metal boruların aşkarlanması prosesində
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C.SCOpE MXl2 axtarış cihazından istifadə edilmişdir. Cihaz ultrasəs, radiodalğa
və elektrik siqnalları əsasında, müxtəlif rejimlərdə işləyir. boruların, eləcə də elektrik və digər növ kabellərin yerinin aşkarlanmasında effektlidir.
Cihaz əsasən gövdə və qutu hissəsi olmaqla iki əsas hissədən ibarətdir.
Gövdə hissəsində cihazın əsas icra funksiyaları cəmlənmiş, qutu hissəsi isə
şəbəkəyə qoşulma, batareya vasitəsilə enerji təminatı funksiyalarını icra edir
(şəkil 2).
C.SCOpE MXl2 cihazında 4 rejim mövcuddur. bunlar power, Radio, Generator/Transmitter və All Scan rejimləridir.
1. power rejimi enerji siqnallarının aşkarlanması üçün istifadə olunur. bu rejimdə
işləyərkən cihaz elektrik kabelləri ilə yanaşı digər bütün növ daşıyıcı siqnallarını
qəbul edə bilir. Həmin enerji siqnalları metal, qaz, su xətti, telefon kabeli, dəmir
yolu relslərindən buraxılan impulsları da özündə əks etdirir. lakin pover rejimində
bütün növ elektrik kabellərini təyin etmək mümkün olmur. buna misal olaraq aşağıdakı halları göstərə bilərik:
• küçə işıqları kabeli (küçə işıqları sönük olduqda);
• istifadə olunmayan və istismarını başa vurmuş kabellər;
• az elektrik keçiriciliyinə malik elektrik kabelləri;
• 3 metr-dən artıq dərində yerləşmiş kabelləri.
2. Radio rejimi radiodalğalar əsasında formalaşan siqnalları təyin etmək üçün istifadə olunur. bu siqnallar az müqavimətli metal boruların torpaq altındakı yerinin
aşkarlanması üçün yararlıdır. Radio rejimlə çalışarkən dərinliyi 2 metrdən çox olan,
dalğa gücü qısa və zəif olan obyektlərin aşkarlanması mümkün olmur. Ümumilikdə
isə təkcə radio rejimlə çalışmaqla aşkarlanma işinin aparılması məqsədəuyğun hesab
edilmir. bu rejim əsasən digər rejimlər vasitəsilə aşkar edilmiş obyektin yerinin təsdiqlənməsi üçün istifadə olunur.
3. Cihaz All Scan rejimi ilə çalışarkən sahədə olan bütün tezlikli siqnalların qəbul
edilməsi mümkün olur. bəzən hər hansı bir tezlikli siqnallar mövcud olur ki,
onlar digər rejimlərin əhatə dairəsinə düşə bilmir. bu tip hallar əsasən metal
tərkibli obyektlərdə müşahidə olunur. All Scan rejimi digər rejimlərin işçi tezliklərindən kənarda qalan siqnalların qəbul edilməsi üçün alternativ rejimdir.
Digər rejimlər kimi All Scan rejiminində özünəməxsus çatışmazlıqları var:
• küçə işıqları söndürüldükdə və ya yaşayış sahələrində enerji istifadə olunmadıqda və ya aşağı gərginliklə istifadə olunduqda mövcud kabellərin yerinin
təyin edilməsi mümkün olmur;
• borunun və ya kabelin yerləşmə dərinliyi 2 metrdən çox olduqda, obyektin
yerinin təyin olunmasında çətinliklər yaranır;
• borunun və ya kabelin təyin olunması üçün siqnalın gücü zəif olduqda bu All
Scan rejimi ilə çalışmaq effektli olmur.
4. Generator/Transmitter (G/T) rejimi cihazın ən praktik və əlverişli rejimidir.
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bu rejimin digər rejimlərdən fərqi ondadır ki, bu rejimlə işləyərkən trassası müəyyən
ediləcək boru və ya kabel ilə cihaz arasında kabel vasitəsi ilə birləşmə yaradılır və
cihaz vasitəsi ilə axtarış aparılarkən yalnız araşdırılan borunun və ya kabelin səs
siqnalları qəbul edilir.

Şəkil 2. C.SCOPE MXL2 cihazının hissələr
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boru ilə cihazın birləşməsinin aşağıdakı növləri var:
• birbaşa qoşulma;
• induktiv qoşulma – bu zaman cihazla obyekt arasında fiziki olaraq birləşmə
olmur;
• qısqaç ilə qoşulma;
• injektor ilə qoşulma.
Cihaz ilə işləməyə başlayarkən cihaz işə salınır və özünü testetmə mərhələsini
keçdikdən sonra istifadəyə hazır vəziyyətə gəlir. İstifada etməzdən əvvəl sadalanan
4 rejimdən biri seçilərək “başla” düyməsinə sıxılır. Cihazın qutu hissəsi birləşmə
nöqtəsində saxlanılır, gövdə hissəsi isə əldə tutulmaqla boruların üzəri ilə hərəkət
etdirilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cihazı boruların və ya kabelin üzəri ilə hərəkət
etdirərkən şaquli vəziyyət gözlənilməlidir. Cihaz perpendikulyar şəkildə aşkarlanmış
boruya yaxınlaşarkən xəbərdarlıq siqnalı verməyə başlayır. Siqnal səsinin ən yüksək
səviyyəyə qalxdığı nöqtə borunun mövcud olduğu yerdir. Həmin nöqtə təyin
edildikdən sonra cihaz yerə qoyularaq dərinliyin ölçülməsi üçün istifadə olunan
düymə sıxılır və ekranda obyektin yer səthindən olan dərinliyi göstərilir. Trassanın
düzgün təyin edilməsi səmərəliliyinin gözlənilməsi üçün cihazın qutusu ilə əldə
gəzdirilən gövdə hissəsinin arasındakı məsafənin 100 m olması məqsədəuyğundur
[2].
Su itkilərinin azaldılması məqsədilə şəbəkə trassasının düzgün təyin edilməsi və
CİS proqramı vasitəsilə xəritələşdirilməsi üçün pilot zona olaraq bakı şəhərinin,
Nizami rayonu seçilmişdir.

Şəkil 3: Nizami rayonunun zonalara bölünməsi
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Nizami rayonunun ərazisi 19.6 km2 təşkil edir. 2016-cı ilin statistika məlumatlarına əsasən rayonda 197 min nəfər əhali yaşayır [3]. Aparılmış tədqiqat işləri
nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, rayon ərazisində 55 mindən artıq şəbəkə birləşməsi mövcuddur. Ərazinin böyük və birləşmə sayının kifayət qədər çox olmasını
nəzərə alaraq Nizami rayonu üzrə sektorlaşma aparılmış, rayon ərazisi Nizami və
Keşlə zonalarına bölünmüş, pilot zona olaraq Keşlə ərazisi seçilmişdir (şəkil 3).
Subzonalar araşdırılarkən müəyyən olunmuşdur ki, 1-ci subzonada 515 birləşmə
var, fiziki və kommersiya itkiləri qaçılmazdır və boruların yerlərinə dair biliklər
məhduddur və xəritələşməmişdir. 2-ci subzonada əsəsən ikinci dərəcəli şəbəkə
həcmi azdır, boruların yerlərinə dair biliklər məhduddur və xəritələşməmişdir.

Şəkil 4: Keşlə ərazisinin subzonalara bölünməsi

Keşlə zonası da öz növbəsində subzonalara bölünmüşdür (şəkil 4).
Seçilmiş 1-ci subzonada itkinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlərin
görülməsi üçün birinci növbədə mövcud şəbəkənin yerinin təyin edilməsi və xəritə
üzrə vektorlaşdırılması əsas olaraq qəbul olunmuş və bu istiqamtdə işlər
görülmüşdür. C.SCOpE MXl2 cihazı vasitəsi ilə ərazi təftiş olunaraq mövcud
xətlərin yeri təyin edilərək CİS sistemində xəritə üzərində vektorlaşdırılmışdır.
Nəticədə həmin ərazidə görülmüş tədbirlərin ilkin nəticələri xəritə üzərinə
köçürülərək ərazinin su şəbəkəsinin xəritəsi dolğunlaşdırılmışdır.
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Aparılmış təhlil və müqayisələr əsasında praktiki işlərin aparılması üçün 1-ci subzona seçilmişdir (şəkil 5).

Şəkil 5. Pilot ərazisi olaraq seçilmiş 1-ci subzona
ƏVVƏL
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SONRA

Şəkil 6. C.SCOPE MXL2 cihazı vasitəsi ilə aşkarlanmış
su şəbəkəsinin xəritələşdirilməsi
Mövcud şəbəkələrin yeri və trassası dəqiqləşdikcə şəbəkə üzərində sızmaların
aşkarlanması ilə bağlı metodların tətbiqi də əl çatan olur.
Görünməyən sızmaların aşkarlanması üçün bir çox innovativ metod və vasitələr
mövcuddur. bunlara aşağıdakıları misal çəkə bilərik:
• ilkin aşkarlayıcı səs cihazları;
• gefonlar;
• georadarlar;
• korelyatorlar;
• izburaxan qaz vasitəsi ilə aşkarlama (helium);
• Sahara metodu;
• smart ball (ağıllı top) metodu.
Sızmaların yerinin izburaxan qazlar vasitəsi ilə aşkarlanması şəbəkəyə qaz inyeksiyası ilə həyata keçirilir ki, bu da 2 prinsipə əsaslanır [4]:
1) qazı su itkisi olmadan borulara homogen şəkildə yaymaq.
2) Dövr edən suyun təzyiqi və axını vasitəsi ilə inyeksiyanı uyğunlaşdırmaq.
Metodun tətbiqi zamanı suya inyeksiya edilən qaz olaraq helium istifadə edilir.
bu da helium qazının aşağıda qeyd edilən göstəriciləri ilə əlaqədardır:
• o təbiətdə olan ikinci ən kiçik elementdir;
• borunun içində digər elementlərlə reaksiyaya girməyən təsirsiz qazdır;
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• hava sıxlığı 5.20 ppm-dir, bu da yayılma prosesini mümkün və asanlıqla aşkarlanan edir;
• qazın şəbəkədən tam ayrılması 5-6 günə qədər çəkir ki, bu da şəbəkədəki sızmaların aşkarlanması üçün kifayət edəcək zamandır.
Helium qazı boruya xüsusi ineksiya vasitəsi ilə yeridilir ki, həmin ineyeksiya vasitəsinin uc hissəsi xüsusi setka şəkillidir ki, bu da qazın hava qabarcıqları şəkilində
suya qarışmasına xidmət edir. Helium qazını boruya daxil edərkən diqqət etmək
lazımdır ki, inyeksiya vasitəsi borunun alt hissəsinə qədər ensin ki, xaric edilən qaz
qabarcıqları borunun daxili səthini əhatə etsin. (O cümlədən borudakı sürət çox
olarsa həmin cihazın sınma və ya əyilmə riski də qaçılmaz deyildir) (şəkil 7). Helium
qazını boruya inyeksiya etdikdən sonra təftiş ediləcək bütün şəbəkədə qazın eyni
şəkildə həll olmasına əmin olmaq vacib şərtdir. bunun üçün şəbəkənin əl çatılan
istənilən yerindən su nümunəsi götürülərək inyeksiya nöqtəsindən həmin yerə qədər
helium qazının gəlib çatması yoxlanılmalıdır. Adətən şəbəkə boyu helium qazının
tam yayılması 1 və ya 2 gün müddətində həyata keçir. bunun üçün də qaz inyeksiya
edildikdən 1 və ya 2 gün sonra aşkarlama prosesinə başlanması məqsədəuyğundur.

Şəkil 7. Boruda Helium qazının inyeksiyası olunması.
Aşkarlanma prosesi şəkil 8-də gösətrilən cihaz vasitəsi ilə həyata keçirilir. Cihaz
enerji bloku, mini laboratoriya, sensorlu mil və təkərli araba əsasdan ibarətdir.
Cihaz vasitəsi ilə aşkarlama prosesi zamanı inyeksiya nöqtəsindən şəbəkənin
üzərində hərəkət edilərək 2-3 metrdən bir yerdə kiçik dəliklər açılır. Əgər su sızması
mövcud olarsa dəlik açan milin sensorlu hissəsi xüsusi siqnal verməyə başlayacaqdır. Siqnal səsinin ən pik həddi sızma nöqtəsi üzərində olacaq və ondan uzaqlaşdıqca yenidən siqnal səsi azalmağa başlayacaqdır.
Metodun müsbət cəhətləri:
• ənənəvi akustik metodların işləmədiyi böyük borularda sızmaların yerinin
tapılmasının mümkünlüyü;
• səs və titrəyişlər təsir göstərmir;
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• plastik borularda və ya aşağı təzyiqli borularda sızmaların taplmasının
mümkünlüyü;
• sızmaların yerini dəqiq müəyyənləşdirir, vaxta və təmirə qənaət edir;
• suyun keyfiyyətinə təsir etmir;
• tam daşına bilən təftiş avadanlığına malikdir;
• xidmətdə olan borularda istifadə edilə bilir;
• sektorlaşdırılmış zonaların kiplik testlərinə və boru yüklərinin testinə imkan
verir.
• boru ilə təmas tələb edilmir;
• istənilən boru diametri, materialı və təzyiq şərtləri üçün uyğundur.
Metodun mənfi cəhətləri:
• boru xəttinin yer altındakı marşurutunun dəqiq bilinməsi;
• bütün torpaq növləri üçün keçərli deyil;
• heliumu inyeksiya etdikdən bir neçə gün sonra səmərəli aşkarlama;
• hər 2-3 metrdən bir torpaq örtüyündə dəliklərin açılması.
Nəticə
beləliklə müəyyən olunmuşdur ki, su itkilərinin azaldılması strategiyası həyata
keçirilərkən birinci növbədə seçilmiş ərazinin sektorlara ayrılması, sektordaxili ərazi
500-3000 istehlakçını əhatə etməsi məqsədəuyğundur. Növbəti mərhələdə su
şəbəkəsinin dəqiq trassası müəyyən olunmalı, xəritələşdirilməlidir ki, bu da müasir
növ cihazlarla həyata keçirilir. Nəticə olaraq Nizami rayonunda ilkin vəziyyət olaraq
pilot ərazinin trassası qeyri müəyyən və xəritələşdirilməmiş formada idisə C.SCOpE
MXl2 cihazı ilə aparılmış aşkarlama işləri nəticəsində ərazinin su şəbəkəsi xəritəsi
hazırlanmışdır.
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İspaniyanın "Aqualogy" şirkərinin təqdim etdiyi statistikaya əsasən Helium qazı
ilə sızmaları aşkarlayan cihaz vasitəsi ilə İspaniyada d63-1000mm diametrli, 275.38
km uzunluqlu şəbəkədə mövcud olmuş 323 sızma, Fransada d300-400-800mm diametrli, 12 km uzunluqlu şəbəkədə mövcud olmuş 10 sızma, portuqaliyanın lissabon şəhərində d450mm diametrli, 4 km uzunluqlu su kəmərində 1, digər d450mm
diametrli, 5 km uzunluqulu şəbəkədə mövcud 8 sızma aşkarlanmışdır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Water loss Control: ıWA/AWWA Water Audit Method. American Water Works
Association, 2012.
2. C.Scope ınternational ltd, C.SCOpE Xl2 Range/ınstruction Mannual
3. www.stat.gov.az/source/demoqraphy/.
4. SuEZ Environnement, Aqualogy Knowledge, Aigües de barcelona şirkətlərinin
barselonada birgə təşkil etdiyi praktiki təlimin materialları. barselona, 2015.
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RESPUBLİKANIN KİÇİK ŞƏHƏRLƏRİNDƏ
YAĞIŞ SULARINDAN İSİFADƏ EDİLMƏSİNİN
TEXNİKİ HƏLLƏRİNİN TƏTBIQİ HAQQINDA
(Səh. 65-79)

Quliyev F.S.
Azərbaycan Memarliq və İnşaat Universiteti,
Mühəndis sistemləri və qurğularının tikintisikafedrası,Bakı ş,
guliyevs.family@gmail.com.
Abstract. ın some of foreign countries the cost reduction on water provision to
population is done for the purpose of saving based on separating the needs in drinking water (during use for food cooking, personal hygiene and washing dishes) and
the needs in water of more low quality of rain water (during use during watering of
green grasses and lawns, washing of cars, sanitary cleaning of apartments, flushing
of excrements from toilets, laundry etc.). There are quite a large number of examples
for practical application of rain water system usage known in different developed
countries (in Germany, Holland, belgium etc.); however, applied rain water systems
have an intention of autonomous, local character.
ın the work it is proposed that in small towns of the Republic, where due to insufficiency of water resources there are serious problems with water supply, together
with centralized domestic – fire protection system to arrange group or district water
supply systems using rainwater. based on concrete example the developed scheme
of rainwater system of city A is reviewed with treatment of polluted part of rain
water run-off, where the principles of creating “specific” scheme are set, allowing
to reduce the problem of the shortage of fresh water by application of set of progressive technical solutions, including measures on saving of water.
Açar sözlər: şirin su çatişmazliği, yağış sularından istifadə olunması, ehtiyacların təmin edilməsi, qeyri-içməlikeyfiyyətli su, rayon su təchizatı sistemi, proqressiv
texniki həllər.
Giriş
Əhalinin su ilə təmin edilməsi sərflərinin azaldılmasının içməli suya (qida məhsullarının hazırlanması, şəxsi gigiyena ehtiyaclarına və qab-qacaqların yuyulmasına)
və daha keyfiyyətsiz suya (ayaqyollarının təmizlənməsinə, avtomobillərin yuyulması, yaşıllıqların suvarılmasına və ərazinin abadlaşdırılmasına, camaşırların yuyulmasına və yanğın əleyhinə sistemlərin doldurulmasına) olan tələblərə bölüşdürülməsi hesabına həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur.
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Şirin suyun həyatın saxlanması, iqtisadi inkişafa nail olunması və ətraf mühitin
mühafizəsi üçün ən əsas, ən zəif və zəruri bir mənbə olduğu fikrindən çıxış edərək
su mənbələrindən istifadə edilməsinin əsas istiqamətlərindən birinin – şirin su çatışmazlığı probleminin həll edilməsininin etibarlı həll istiqamətinin su təchizatı sisteminin təmin edilməsinin atmosfer çöküntülərindən istifadə edilməsidir. Digər
təbiət suları ilə müqayisədə torpaqla və yeraltı süxurlarla təmasda olmaması
səbəbindən yağış sularının tərkibində duzlar, minerallar və torpaqda olan çirkləndirici maddələr istisna təşkil edir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və yağış sularından təkrar istifadə edilməsi
sahəsində ətraf mühit məsələləri üzrə Avropa Agentliyi tərəfindən müəyyən edilmiş
yol verilən parametrlərə uyğun olaraq əsas üç kateqoriya müəyyən edilmişdir [6]:
- suvarma sistemləri: insanlar və ev heyvanları üçün nəzərdə tutulan qida məhsullarının, həmçinin qeyri-qida sahəsi məhsullarının istehsalında istifadə olunan mədəni bitkilərin, yaşıllaşdırma sahələrinin, bağların və park zonalarının
və idman obyektlərinin suvarılması;
- mülkü təyinatlı: bilavasitə mülki təyinatlı binalarda (içməli su kəmərindən
başqa) istifadə olunmasına yol verilməyən və yaşayış məntəqələrinin döşənmiş küçələrinin və səkilərin yuyulmasında, həmçinin belə binalarda sanitariya
qovşaqlarının və ayaqyollarının yuyulmasında istifadə olunan ikinci dərəcəli
supaylaşdırıcı şəbəkələrin su təchizatı;
- sənaye təyinatlı: yanğınsöndürmə sistemlərinin, istehsalat konturlarının, yuma
sistemlərinin, istehsalat proseslərinin termiki mərhələlərinin su təchizatı.
Xüsusi təmizləmə tətbiq edilmədən yağış suyundan qidada istifadə edilməsi
yolverilməzdir.O, sanitar normalara cavab vermədiyindən insan oqranizminə ciddi
zərər yetirə bilər.
yağış suyundan bostanların, əkinlərin və ot örtüklərinin süni suvarılmasında; sanitariya sistemlərində - yuma çənlərində, ümumilikdə sanitariya qovşaqlarının
yuyulmasında; təsərrüfat ehtiyacları üçün, evlərdə təmizlik işlərində, avtomobillərin
yuyulmasında; yanğın söndürən sistemlərdə; ərazilərin abadlaşdırılması işlərində;
xidmət və sənayedə texnoloji proseslərdə istifadə oluna bilər.
bir-sıra su hazırlığı tədbirlərindən sonra toplanmış yağış suyu gigiyenik cəhətdən
zərərsiz və paltaryuyan maşınlarda, hamamda yuyunma və içməli sudan istifadə olunması israfçılığa səbəb olacaq digər təsərrüfat-məişət işlərində istifadə etmək üçün
yararlı ola bilər.
Su mənbələri qıtlıq təşkil edən xarici ölkələrdə yağış suyundan istifadə
texnologiyasının tətbiqi daha geniş yayılmışdır.
yağış suyunun toplanması və ondan istifadə edilməsi bir sıra avropa ölkələrində
tətbiq edilir. Məsələn, su təchizatı sistemlərində atmosfer sularından istifadə etməklə
şirin suya qənaət edilməsi sahəsində Almaniyada artıq kifayət qədər sanballı təcrübə
toplanmışdır [2,3,8]. yağış suyundan istifadə olunması texnologiyası ondan nəyinki
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suvarmada, həmçinin otaqların sanitariya təmizliyinin saxlanılmasında, unitazların
təmizlənməsində və camaşırların yuyulmasında da istifadə etməyə imkan verir.
yağış sularından istifadə sistemlərinin praktiki tətbiq olunduğu ölkələrə misal
olaraq Almaniyanı, Hollandiyanı, belçikanı və Avropanın digər ölkələrini göstərmək
olar. belə ki, əldə olunmuş Avropa təcrübəsindən fəal surətdə istifadə edən aparıcı
WİlO şirkətinin qurğuları suya olan müxtəlif tələblər üçün nəzərdə tutulmuş və
özünü müxtəlif ölkələrdə yaxşı doğrultmuşdur. Sistemlər dünyada ən ciddi
ölkələrdən biri olan Almaniyanın su təchizatı qaydalarının yüksək standartlarına
tam uyğun gəlir.
Aşağıda yağış suyu sisteminin praktiki tətbiq olunmasına bir neçə aid bəzi məlum
olan misallar gətirilmişdir [3,8]:
- berlində kanalizasiya (ayaqyollarının, pissuarlarların) sistemləri və binanı
əhatə edən yaşıllıqların suvarılması üçün istifadə olunan yağış suları sistemləri
və yanğınsöndürmə sistemləri ilə təchiz edilmiş çoxmərtəbəli Sony-Center
ofis mərkəzi;
- Ştutqarddakı (Almaniya) Xaçpərəst-evangelistlərin Ev. Waldheim lindental
ayaqyollarında unitazların yuyulmasında yağış suyundan istifadə sistemi tətbiq edilən uşaq düşərgəsi; Freyburqda həmçinin bağça ilə təmin olunmuş
yeniyetmələr və uşaqlar üçün yağış suyundan ayaqyollarında və xarici tələbatlar və ev sakinlərinin çamaşırlarının yuyulmasında istifadə olunan «Haus
Tobias» yaşayış kompleksi;
- Drezdendə yağış suyundan parça məmulatında çapın texniki proseslərində və
iri reklam lövhələrinin hazırlanmasında yağış suyundan istifadə olunan iri
Sachsen Fahnen GmbH tipoqrafiyası;
- Aeroport terminalının çirkli su çənlərini və yanğın əleyhinə sistemlərini su
ilə təmin etmək üçün yağış sularını toplayan sistemlə təmin edilmiş Drezden
aeroportu;
- Üstüörtülü stadionların damlarından yağış suyunu toplayan və müvafiq təmizləmədən sonra bu axımlardan stadionların yaşıllıq örtüklərinin suvarılmasında istifadə edilməsi təmin edilmiş Tokio, Fuku və Naqoya stadionları.
Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
bununla belə bütünlükdə tətbiq olunan yağış suyu sistemləri yerli xarakter
daşıyır. Hazırkı işdə kiçik şəhərlərdə mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat-yanğın əleyhinə
sistemlə yanaşı müəyyən ehtiyacların (avtomobillərin yuyulması, ayaqyollarında
unitazların yuyulması, əkinlərin, yaşıllıqların və qazonların suvarılması, ərazinin
qaydaya salınması, paltarların və camaşırların yuyulması, yanğın əleyhinə sistemlərin doldurulması) təmin edilməsi üçün yağış suyundan istifadə edən yerli, qrup
və ya rayon su təchizatı sisteminin də qurulması təklif olunur.
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yaşayış məntəqələrinin və sənaye müəssisələrinin kanalizasiyanın, həmçinin
yağış şəbəkələrinin və qurğularının layihələndirilməsi zamanı ərazinin su mənbələrindən mümkün qədər maksimum dərəcədə səmərəli istifadə olunmasına nail
olmaq, əlavə olaraq qeyri-içməli su ehtiyatı kimi yağış suyundan istifadə etməklə
içməli suya qənaət edilməsi istiqamətində proqressiv texniki həllər nəzərə alınmalıdır [7].
Hazırda sözügedən işdə A şəhərinin misalında ayrı-ayrı ehtiyacların təmin
edilməsi qeyri-içməli keyfiyyətli sudan alternativ su mənbəyi kimi qərb ölkələrində
geniş istifadə olunmaqla suya olan illik tələbatların 60 % -ə qədərinin təmin edilməsinə imkan verən yağış şəbəkəsinin layihələndirilməsinin xüsusiyyətləri nəzərdən
keçirilmişdir; “spesifik” sxemin yaradılmasının əsas prinsipləri müəyyən edilmişdir
ki, bunun seçilməsi ilə təklif olunan texniki məsələlərin həllinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı problemlər kifayət qədər azaldıla bilər. Aydın məsələdir ki, yaxın gələcəkdə
şirin su çatışmazlığı ilə bağlı bu üsullar Respublikanın kiçik şəhərlərində öz tətbiqini
tapa bilər [5].
İşdə A şəhəri üçün içməli su çatışmazlığı şəraitində problemlərin yağış suyundan
istifadə olunması hesabına təmiz suya olan tələbatın və su hövzələrinə atılan təmizlənməmiş çirkli suların miqdarının azaldılmasına imkan verən kompleks həlli
nəzərdə tutulur. yuxarıda qeyd olunan tədbirlərin reallaşdırılması məqsədilə yağışlar
düşən dövrdə yerüstü axımların daha az çirklənmiş hissəsinin (binaların dam
örtüyündən axan, ayırıcı kameralardan sonra şəffaflanmış axımların) toplanmasına
və müvafiq təmizləmədən sonra ayrı-ayrı təsərrüfat-məişət və texniki məqsədlərə
istifadə olunmasına diferensial yanaşma təklif edilmişdir.
A şəhərinin ərazisi (şəkil 6) şərti olaraq aşağıdakı sukənarlaşdırıcı hövzələrə
bölünmüşdür: ı–çoxmərtəbəli binalara malik tikililər; ıı–həyət tipli azmərtəbəli fərdi
evlər; ııı–çoxfunksiyalı ictimai-işgüzar tikililərə malik zona; ıv–sənaye zonası.
Son zamanlar ölkənin bir sıra şəhərlərində çoxmərtəbəli binalar tikilən rayonların
yanında azmərtəbəli evlərin tikintisinin artması müşahidə edilir ki, bu da özünü A
şəhərinin (ı və ıı rayonlarına bölündükdə) baş planının və inşasının işlənib-hazırlanmasında özünü göstərir. bir qayda olaraq tikinti üçün yerin seçilməsində su
hövzəsinə və meşə massivinə yaxın, şəhər səs-küyündən uzaq, təbiətinin gözəlliyə
və şəhərkənarı həyatın sakitliyə malik olması ilə fərqlənən yerlərə üstünlük verilir
(ıı rayon).Şəhər sakinlərinə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla bərabər təbiətlə
real şəkildə təmasda olmaq imkanı yaratmaqla son nəticədə şəhərin maksimum şəkildə təbiətlə “əhatə” olunması istiqaməti saxlanılır.
qeyd olunmuş iki rayondan yağış çirkli sularını toplayan və kənarlaşdıran nümunəvi sistemi aşağıdakı kimi həyata keçirilə bilər:
I zonanın çoxmərtəbəli binaları olan tikililəri; yağış suyunun çirklənmə
dərəcəsi ətraf mühitin ekoloji vəziyyətindən, damların konstruksiyasından və dam
örtüyü materialından asılıdır.Maili dam örtüklərindən axan su daha çox təhlükəsiz
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və nisbətən təmiz sudur; düz dam örtüyündə suyun halda qalması və təhlükə törədən
bakteriyaların əmələ gəlməsi mümkündür;dam örtüyünün mailliyi nə qədər çox
olarsa su onun səthindən daha tez axır və deməli təmiz olur.
Keramika materiallı kirəmit damlardan akkumulyasiya edilmiş yağış suları təhlükəsiz, lakin az səviyyədə hissəciklərin və zərərli maddələrin ayrıldığı inert materiallardan hazırlanmışları isə az miqdarda çirkləndirici maddələrə malik olmaqla
keyfiyyət baxımından ən yaxşısı hesab edilir; binaların dam örtüklərinin səthi –
yağışın düşdüyü, onun novlarla qapalı tipli (pvX borulardan torpağın altı ilə çəkilmiş) suaxıdıcı borulara axıdılması ilə yağış suyunun toplandığı bir sahədir ki,
sonradan şəhərin kənarında yerləşdirilən akkumulyasiyaedici rezervuara daxil olur.
а)

b)

c)

Şəkil 1. I zonanın çoxmərtəbəli binaları olan tikililərin yağış sularının
kənar edilməsinin təmini: a) maili dam örtüklü çoxmərtəbəli bina; b) yağış
suyunun nov və PVX boru sistemi ilə toplanması; c) suaxıdıcılarda
(novlarda) iri gözlü süzücü torların qoyulması.
Suaxıdıcı konstruksiyalarda - novlar boyu və borularla birləşmə yerlərində iri zibilləri (yarpaq və s.) tutan iri gözlü süzücü torlarların qoyulması yolu ilə ən sadə
təmizləməyə nail olmaq olar; daha kiçik gözə malik torlar suaxıdıcı boruların daxilində toplanan bərk hissəciklərin rezervuarlara düşməsinin qarşısının alınması üçün
suaxıdıcıların aşağısında yerləşdirilir. Daha çox təhlükəsizliyə və təmiz suya malik
olmaq üçün dam örtüyündə birləşən suqəbuledici novlardan başlayaraq akkumulyasiyaedici rezervuarlara qədər bütün suaxıdıcı sistem boyu birləşmələrin hermetikliyinin təmin olunması ilə nail olmaq olar.
Həyət tipli azmərtəbəli fərdi tikililərə malik II rayon: şəhərin həyət tipli fərdi
evlərə malik qeyd olunan rayonu şərti olaraq bir neçə axım hövzəsinə bölünür;axımların yarandığı yerlərdən (dam örtüklərindən, qruplaşdırılımış məhəllələrin həyət
tikililərinin ərazilərindəki bərk örtüklərindən və yaşıllıq sahələrindən) ayırıcı
kameralara qədər nəql etdirilməsi yağış suyu şəbəkəsinin qəbul edilmiş sxemi üzrə
(şəkil 2) həyata keçirilir.
Kənar edilmiş çirkli suyun ayrılması ayırıcı kameralarda nəzərdə tutulur: nisbətən
kiçik sərflərdə (yağış suyunun daha çirkli olan ilkin porsiyaları) yağış şəbəkəsində
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kameralar sərfin hamısını K2 toplayıcı kollektoruna ötürür; 20–30 dəqiqədən sonra
nisbətən böyük sərflərdə axımın bir qədər şəffaf olan hissəsini sistemin nisbətən
təmiz K2.02 şəbəkəsinə ötürür. bununla yanaşı, tam ayrılmış tipli sukənarlaşdırıcı
sistemdə ıı rayon üçün yağış suyunun kənar edilməsi probleminin AKayırıcı kameralardan sonra yağış axımının çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq ayrılmış şəkildə
kənar edilməklə iki müstəqil yağışkənarlaşdırıcı şəbəkənin: yerüstü axımların az
çirklənmiş hissəsindən ayrı-ayrı məqsədlərə istifadə olunması üçün K2.02 şəbəkəsi
ilə və daha çox çirklənmiş hissəsini isə təmizlənmədən və ya yerüstü axımların (su
hövzələrinin çirklənmədən qorunmasına yüksək tələblər olduğundan) mərkəzləşdirilmiş qaydada təmizlənməsi üçün şəhərdən kənara axıdan şəbəkənin tətbiqi ilə
həll olunması nəzərdə tutulur.

Şəkil 2. Həyət tipli tikili ərazilərin fərdi evlər tikilmiş qruplaşdırılmış
məhəllələrindən yerüstü axımların kənarlaşdırılması üçün qəbul edilmiş
yağış şəbəkəsindən bir hissə
Şəkil 3, 4 və 5 -də yağış sularından istifadə sistemlərinin YSİS istifadə olunduğu
misallar göstərilmişdir [3,4]: çoxmərtəbəli binaların dam örtüklərindən çirklənməmiş yağış sularının K2.01 şəbəkəsi ilə kənar edilməsi, ayrı-ayrı qruplaşdırılmış
məhəllələrin həyət tipli alçaq mərtəbəli fərdi evlərə malik axım sahələrinin ayırıcı
kameralarından AK şəffaflanmış yağış axımları K2.02 (şəkil 2) şəbəkəsi ilə kənar
edildikdə və evlərin damından toplanmış və filtrasiyadan keçmiş yağış suyundan
avtomobillərin fərdi şəkildə yuyulması təşkil olunduqda.
Tədqiqatların şərhi
yaşayış məntəqəsi ərazisindən yağış suyunun səmərəli şəkildə kənarlaşdırılması
sxeminin layihə həllinin seçilməsi şəhərin baş planı, ərazinin relyefi, layihələndirmənin konkret şərtlərini əks etdirən ilkin göstəricilər diqqətlə öyrənildikdən
sonra aparılmışdır.yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla yağış sukənarlaşdırıcı
şəbəkəsinin sxemi hazırlanarkən şəhərin ayrılmış tipli sukənarlaşdırıcı şəbəkəsinin
işlənilən variantında aşağıdakıların qurulması təklif olunur (şəkil 6):
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- I rayonlar üçün evlərin dam örtüyündən çirklənməmiş yağış suyunun toplanması və akkumulyasiyaedici АR-10 rezervuarına kənar edilməsi və sonra avtomobillərin, yol örtüklərinin yuyulması və yanğın əleyhinə sistemlərdə
isitifadə olunması məqsədilə rayon texniki su kəməri şəbəkəsinə RTS-I birləşdirilməsi üçün çirkli suaxıdıcı konstruksiyalarla təchiz edilmiş K2.01
şəbəkəsi (şəkil 3);
- II rayonlar üçün AK ayırıcı kameralarından sonra (ayrı-ayrı qrup axım
hövzələrinin çirklənmiş yerüstü axımlarının yarandığı yerlərdən toplanması
üçün zəruri olan) çirklənmə dərəcəsinə görə fərqlənən yağış çirkli sularının
ayrılmış şəkildə kənar edilməsi üçün iki ədəd müstəqil yağış sukənarlaşdırıcı
şəbəkəsi (şəkil 4);
• yağışın ilkin mərhələdə axan nisbətən kiçik sərflərində hövzənin səthindən əsas
çirkləndirici kütlələrinin və çirkləndiricilərlə daha çox zəngin olan su axınlarını
yuması halında yağış suyunun daha çox çirklənmiş sərfini AK ayırıcı kameralarından baş kollektora ötürən tullayıcı K2 şəbəkəsi;
• suyun böyük sərflərində (güclü leysanlar vaxtı) AK ayırıcı kameralarından baş
kollektora az çirklənmiş yağış sularını axıdan K2.02 toplayıcı şəbəkəsi, bunlardan
5 ədədi ayırıcı kameralardan (AК-1; AК-2 və … AК-5) onların АR-11 akkumulyasiyaedici rezervuarda toplanması və bağçılıqda, park zonalarının və idman
obyektlərinin suvarılmasında istifadə olunması üçün RТS-II rayon texniki su
kəmərinə birləşdirilməsi;
II rayonun aşağı zonasına aid olan 4 ədəd ayırıcı kameralardan(AК-7; … vəAК10) onların yağış sularının (14) təmizləyici stansiyasında təmizlənmədən əvvəl АР12 akkumulyasiyaedici kameraya toplanması və bağçılıqda, park zonalarının və
idman obyektlərinin suvarılmasında istifadə olunması üçün RТS-II rayon texniki
su kəmərinə birləşdirilməsi;

Şəkil 3. K2.01 şəbəkəsi vasitəsilə çoxmərtəbəli binaların dam örtüyündən az
çirklənmiş yağış sularının kənar edilməsi üçün yağış sularından istifadə
edən sistemlərin (YSİES) tətbiq edilməsi nümunəsi
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Şəkil 4.K2.02 şəbəkəsi vasitəsilə ilə şəffaflandırılmış yağış sularının kənar
edilməsi zamanı həyət tipli tikililərə malik azmərtəbəli fərdi evlərin ayrı-ayrı
qruplaşdırılmış məhəllələrinin axım hövzələrinin AK ayırıcı kameralarından
kənar edən sistemin (YSİES) tətbiq edilməsi nümunəsi

Şəkil 5. Avtomobillərin fərdi şəkildə yuyulmasının təşkil edilməsi zamanı
binaların dam örtüyündən toplanan və fitrasiya prosesindən keçən yağış
suyundan istifadə edilməsi nümunəsi
Şəhər ərazisinin A – B avtomobil yolu trassına bitişik olan alçaq əraziləri üçün
bu axımlar nisbətən təmiz olan К2.02 şəbəkəsinin kollektoruna, sonra АR-11 akkumulyasiaedici rezervuarına, oradan isə К2 TB təzyiqli borusu ilə 9 hesabi nöqtəsinə
birləşdirilməsi üçün şəhərin yuxarı hissəsinə göndərilməsi nəzərdə tutulur.
Sənaye qovşağı rayonları üçün aşağıdakılar qurulmalıdır:
- 14 təmizləyici stansiyasında təmizlənmədən əvvəl axımları sonradan texniki
məqsədlərə istifadə olunması üçün АR-13 akkumulyasiyaedici rezervuarının
ayrıca bölməsinə sərbəst şəkildə vermək üçün sənaye müəssisələrinin
ərazilərində yaranan yerüstü axımların şəbəkəsi К3.YS;
- 14 təmizləyici stansiyasında şəhər şəbəkəsini istismar edən müəssisə tərəfindən
reqlamentləşdirilən keyfiyyətə qədər müvafiq qaydada təmizləndikdən sonra
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ayrılmış tipli şəhər təsərrüfat-məişət şəbəkəsinə birləşmə yerlərində sənaye
müəssisələrinin istehsalat çirkli suları şəbəkəsi К3.İS;
Çirklənmiş yerüstü axımların K2 kollektoru ilə K çayına axıdılması nəzərdə tutulur.
Şəhərin II rayonun ayrı-ayrı axım hövzələrinin yağış şəbəkələri AK ayırıcı kameraları vasitəsilə toplayıcı K2 şəbəkəsinin baş kollektoruna birləşdirilir. Toplayıcı
K2.02 kollektoru vasitəsilə kənar edilən az çirklənmiş yağış suları sonrakı istifadə
üçün akkumulyasiyaedici rezervuarlara göndərilir.
Trasslaşdırmanın son variantı seçildikdən sonra şəhərin bütün kollektorlarının
adlandırılması aparılmışdır:
• yağış suyunun evlərin dam örtüklərindən kənarlaşdırılması üçün К2.01
şəbəkəsi (V, VI və VII kollektorlardan ibarət);
• toplayıcı yağış К2.02 şəbəkəsi (Ia, IIa, IVa və IIIa kollektorlarından ibarət);
• ümumiaxımlı toplayıcı К2 şəbəkəsi (A, B, C və D kollektorlarından ibarət).
yağış şəbəkəsinin layihələndirilməsinin əsas mərhələlərinin həll olunması
əsasında К2-01 şəbəkəsinin (I zona üçün), К2-02 və К2 şəbəkələrinin (II zona üçün)
kollektorlarının ayrı-ayrı sahələri üçün yağış sularının hesabi sərfləri təyin edilmiş,
h/d = 1 dolma dərəcəsinə və yerin mailliyinə uyğun borunun basdırılma mailliyinə
görə diametrlərinin seçilməsi ilə onların hidravlik hesabatı aparılmış, yağış
şəbəkəsinin bütün kollektorlarının uzununa profilləri qurulmuşdur.
İşdə, tikili ərazilərdə və müəssisələrin [1] sahələrində yaranan yerüstü axımların
təmizlənməsi və onlardan istifadə olunması və FloTenk [4] və şüşə-plastikdən hazırlanmış Векса sistemlərinin modullarının tətbiq edilməsi ilə yerüstü axımların təmizlənməsi texnologiyası haqqında ümumi məlumatlar təqdim edilmişdir.
yerüstü çirkli suların tərkibində müxtəlif faza-dispers halda olan təbii və antropogen mənşəli çirkləndirici komponentlər olduğundan tələb olunan təmizlənmə effektinin təmin olunması üçün onların ayrılmasının və ya destruksiyasının müxtəlif
üsullarını özündə birləşdirən çoxpilləli təmizləmə sxemlərinin tətbiq olunması
vacibdir.
Tikili ərazilərdə və birinci qrup sənaye müəssisələrinin sahələrində yaranan
yerüstü çirkli suları təmizləmə sistemləri özündə aşağıdakı ardıcıllıqlarda texnoloji
prosesləri birləşdirməlidir:
- axımların mexaniki qarışıqlardan və zibildən zibiltutan səbətlərdən, əl və ya
avtomatlaşdırılmış barmaqlıqlardan, barabanlı süzücülərdən süzmə yolu ilə
ilkin təmizlənməsini;
- çirkli su axınının çirklənmiş və şərti-təmiz hissələrə ayrılmasını;
- müxtəlif tipli axımlı qumtutanlarda və ya akkumulyasiyaedici rezervuarın giriş
bölməsində çirkli suyun ağır mineral qarışıqlardan təmizlənməsini; böyük
məhsuldarlığa malik olmayan təmizləyici sistemlər və ya nisbətən az çirklənmiş ərazilər üçün akkumulyasiya və akkumulyasiyaedici rezervuarda statik
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durulma üsulu ilə mexaniki qarışıqlardan və neft məhsullarından təmiz-lənmə
üsullarının birləşdirilməsinə yol verilməklə çirkli suların akkumulyasiyasını
və ortalaşdırılmasını;
- durulma, flotasiya və ya çirkli suların reagentlə ilkin emal edilməklə təmas
süzülməsi üsulları ilə üzvi və mineral çirkləndiricilərin əsas hissələrinin ayrılması;
- süzücü yükün standart prosedurlarla yuyulması təmin olunmaqla mexaniki
təmizləmə üsulu ilə dənəvər yüklü süzgəclərdə neft məhsulları və üzvi maddələrin sorbsiya olunduqları qalıq mexaniki qarışıqlardan yetərincə təmizlənməsini;
- həllolmuş qalıq neft məhsullarından və üzvi maddələrdən sorbsiya üsulu ilə
yetərincə təmizlənməsini;
- təmizlənmiş çirkli sulardan texniki məqsədlər üçün istifadə olunmazdan və ya
su obyektlərinə verilməzdən əvvəl zərərsizləşdirilməsini.
İkinci dərəcəli müəssisələrin ərazilərindən kənar edilən yerüstü axımları təmizləyən sxemlərdə əsas çirkləndirici qarışıqların kənarlaşdırılmasını təmin edən qurğulardan başqa təmizləmənin yekun mərhələsində spesifik maddələrin, həmçinin
toksik xassəli və digər üzvi və mineral qarışıqların kənarlaşdırılması üçün
qovşaqların yaradılmalıdır.
Sənaye müəssisələrinin ərazilərində yaranan yerüstü axımlar kanalizasiya sistemi
ilə müstəqil şəkildə kənarlaşdırılmalıdır. bununla belə yerüstü axımların çirkləndiricilərinin xarakterinə görə analoq təşkil edən istehsalat çirkli suları ilə birgə kənarlaşdırılmasına yol verilir.
Təmizlənmiş yerüstü axımlardan istehsalat su təchizatı sistemlərində istifadə olunması daha perspektiv hesab edilir. bu halda akkumulyasiya olunduqdan və duruldulduqdan sonra yerüstü axımı su hazırlığı qurğularında növbəti təmizlənmə və
ion tərkibinin təshih edilməsi üçün istiqamətləndirmək məqsədəuyğundur. yerüstü
axımların iri mexaniki qarışıqlardan və zibildən təmizlənməsi yerüstü axımların
akkumulyasiyası üçün nəzərdə tutulan qurğulardan əvvəl aparılmalıdır.
yerüstü axımın xarakteristikasından çıxış edərək onun təmizlənməsi üçün mexaniki və fiziki-kimyəvi təmizləmə qurğularının nəzərdə tutulması tövsiyə olunur.
Duruldulma, çirkli suların tərkibindən çökən və üzən mexaniki qarışıqlardan
ayrılmasında istifadə olunan əsas üsullardan biridir. Təbiət sularının və çirkli suların
təmizlənmə təcrübəsində daha çox nazik laylı durulducuların müxtəlif konstruksiyalarının tətbiqi geniş yayılmışdır. Nazik layda durulma üsulundan istifadə olunması mexaniki qarışıqların ayrılması prosesinin intensivləşdirilməsinə və kiçik
həcmlər və sahələr tələb edən qurğularda yüksək şəffaflanma dərəcəsinə nail olunmasına imkan verir. yerüstü axımların yetərincə təmizlənməsində nazik layda durulma geniş tətbiq olunur və bunun üçün də müxtəlif konstruksiyalı təmizləyici
qurğular naziklaylı modulla təchiz edilir.
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yerüstü axımların şəffaflandırılması prosesinin intensivləşdirilməsi və daha dərin
təmizləmə effektinin təmin edilməsi üçün suyu təbii və sintetik mənşəli müxtəlif
yüklərə malik olan filtrlərdən süzmə üsulu ilə təmizləyir, koaqulyantlarla və
flokulyantlarla emal edirlər. Çirkli suları asılı maddələrdən və neft məhsullarında
yetərincə təmizləmək üçün əksər hallarda filtrasiya edirlər. Hazırda qum, keramzit,
penopoliuretan, penopolistirol, sipron, ağac yonqarları və s. ilə yüklənmiş süzgəclər
uzunmüddətli sənaye sınağından keçmişdir.

Şəkil 6. Yağış axımının çirklənmiş hissəsinin təmizlənməsi ilə A şəhərinin tam
ayrılmış sukənarlaşdırıcı sisteminin yağış şəbəkəsinin sxemi:
1, 2 və 3 –uyğun olaraq K2-01, K2-02 və K2 şəbəkələrinin kollektorları; 4 və 5– K2-02 və K2 şəbəkələrinin
baş kollektorları; 6 və 7 –yağış kanalizasiyasının açıq şəbəkəsi və təzyiqli xətti; 8 – sənaye müəssisəsinin yerüstü
axımlarının müstəqil şəbəkəsi; 9 –ayırıcı kameralar; 10,11 və 12 –müvafiq olaraq binaların damlarından çirklənməmiş yağış sularının, qumtutan quraşdırılmış ayırıcı kameralardan sonra şəffaflanmış və nasosla çəkilən
yağış axımlarının akkumulyasiya edici rezervuarları; 13, 14 və 15 –akkumulyasiya edici rezervuarlar, təmizləyici
stansiya və müvafiq olaraq yerüstü və texnoloji axımların nasos stansiyaları; 16 –axımların hövzəyə buraxılması;
17 və 18 -şəhərin və axım hövzələrinin sərhədləri; 19 –avtomobollərin yuyulması, yol örtüyünün sulanması və
yanğınsöndürmə sisyemlərində istifadə etmək üçün rayon pTb-1 şəbəkəsinə birləşdirilməni təmin edən təzyiqli
boru xətti K2-01.Tb; 20 –yaşıllıqların suvarılması üçün istifadə olunan pTb-ıı şəbəkəsinə birləşdirilməni təmin
edən təzyiqli boru xəttiK2-02.Tb; SM – sənaye müəssisəsi.
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bir sıra firmalar («Флотенк» və ООО «Экострой») 2002-ci ildən başlayaraq
yerüstü axımları çirkli suların tərkibində asılı maddələrin və neft məhsullarının
göstəricilərini şəhər kanalizasiyasına və bir sıra su hövzələrinə buraxılmasına yol
verilən parametrlərə qədər təmizləməyə imkan verən təmizləmə sistemlərinin
«FloTenk» və«Векса» kimi müxtəlif modifikasiyasını istehsal edirlər.
yağış və qar sularının təmizlənməsi sistemlərində FloTenk-dən mexaniki və
fiziki-mexaniki təmizləmə üsullarından istifadə edilir. Mexaniki təmizləmə üsulunun əsasını çirkli suların axın sürətinin aşağı salınması, qravitasiya qüvvələrinin
təsiri hesabına və yağ və neft məhsullarının iriləşdirilməsi ilə müşahidə olunmaqla
koalesensiya effekti ilə nazik layda çökmə təşkil edir. Fiziki-kimyəvi üsul isə nazik
emulsiya və ya həll olmuş halda olan neft məhsullarının bərk sorbentin məsasaməli
səthi tərəfindən udulması ilə müşayət olunan adsorbsiya təşkil edir.
yağış sularını toplayan rezervuarlarda bütün yerüstü axımlar akkumulyasiya edilə
bilər. O, həm də mayenin duruldulmasına və onun mexaniki qarışıqlardan, həll
olmuş çirkləndiricilərdən, mineral yağlardan təmizlənməsinə xidmət edir. Rezervuarı filtrasiya sistemi ilə təmin etməklə təmizləmə effektini artırmaq
mümkündür. Atmosfer çöküntülərinin düşməsinin ehtimal xarakter kəsb etməsi və
yağış axımlarının fövqəladə dərəcədə qeyri-stasionar olması təmizlənməyə verilməzdən əvvəl onun sərfinin və tərkibinin ortalaşdırılmasını tələb edir ki, bunun üçün
də təmizləmə sisteminin ölçülərinin və sukənarlaşdırıcı sxemlərdə tikili ərazilərin
və birinci qrup sənaye müəssisələrinin yerüstü axımlarının təmizlənməyə verilən
daha çox çirklənmiş hissəsinin azaldılmasına imkan verən FloTenk-EN A akkumulyasiyaedici rezervuar quraşdırılır. Onun əsas funksiyası bərk mexaniki çirkləndiriciləri və asılı hissəcikləri ayırmaqdır. Rezervuar-durulducu əsas çirkləndiriciləri axımdan kənar edərək filtrasiyanın növbəti mərhələlərində onların işinin
effektivliyini təmin etməklə onun üzərinə düşən yükü azaldır. bərk qarışıqlar yalnız
çirkləndiricilərin bir hissəsidir. Həll olmuş maddələrin axımdan kənar edilməsi üçün
sistemin əlavə modullarla təchiz edilməsi vacibdir.
Neft məhsullarının mayedən kənar edilməsi təmizləmənin ikinci vacib mərhələsidir. belə mənşəli çirkləndiricilər yanacağın və mühərrik yağlarının yolun keçid
hissələrinə dağılması nəticəsində yaranır ki, bunlar da sonradan yağıntılarla yağış
şəbəkəsinə düşür. Axımların tərkibində neft məhsullarının qatılığı yüksək olduqda
onlar su səthində pərdə əmələ gətirirlər. yaranmış pərdə elə ilkin filtrasiya
mərhələsində durulducularda kənar edilir. bununla belə suyun daha effektiv təmizlənməsi üçün onu həll olmuş çirkləndiricilərin ayrılması prosesini sürətləndirən xüsusi koalesensmodullardan keçirmək lazımdır. Səthə üzüb çıxmayan yağlar
məsaməli materialdan olan filtrin köməyi ilə kənar edilir.
ТМ FloTenk qurğusunun blok halında olması çirkli suların geniş diapazonda
texniki xarakteristikaya malik çirkli suları təmizləyən qurğuları və qarşıya qoyulan
tapşırıqları tərtib etməyə imkan verir. bu qurğunun tərkibinə qumayırıcı blok, yağ-
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benzin ayırıcı, sorbsiya bloku, yetərincə təmizləmə bloku, akkumulyasiyaedici
tutum və UB ultrabənövşəyi şüalarla zərərsizləşdirmə bloku.
birinci pillə təmizləmənin əsasını FloTenk-EN A akkumulyasiyaedici tutumu
və asılı hissəciklərin müxtəlif fraksiyalarını çökdürməyə imkan verən FloTenk-Op
qumtutanı təşkil edir. Təmizləmənin ikinci və üçüncü pilləsini təmin edən FloTenkOM yağ-benzin ayırıcı qurğuda kiçik hidravlik iriliyə malik olan asılı hissəciklərin
və mexaniki emulsiya halında olan yağ və neft məhsullarının kənar edilməsi gedir.
FloTenk-Sb sorbsiya bloku, yetərincə təmizləmə bloku və ub zərərsizləşdirici
bloku yağış axımlarının təmizlənməsinin dördüncü və beşinci pillələrini təşkil edir.
bu pillələrdə çirkli suların dərin təmizlənməsi və bakterioloji zərərsizləşdirilməsi
həyata keçirilir.
Məhsuldarlığı 120 l/s –yə qədər olan yağış sutəmizləyici sistemlərində bütün elementlərin bir korpusda yerləşdirilməsi hesabına qurğunun qabarit ölçülərinin azaldılması, təmizləyici sistemin məhsuldarlığının artırılması (120 l/s –dən çox) tələb
olunduqda isə modullar paylaşdırıcı quyuların köməyi ilə çirkli su axınlarını budaqlandıraraq və birləşdirərək paralel quraşdırılır.
İlkin qatılıqları asılı maddələrə görə 700 mq/l -ə qədər və neft məhsullarına görə
70 mq/l -ə qədər olan yerüstü yağış sularının, istehsalat və suvarma-yuma çirkli sularının təmizlənməsi üçün tətbiq edilən birpilləli sorbsiyalı süzgəcə malik «Векса»
seriyalı təmizləyici qurğuları təmizlənmiş yağış suyundan istifadə olunma
şərtlərindən asılı olaraq tikili ərazilərdə, avtodayanacaqlarda, yanacaqdoldurma stansiyalarında və s. tətbiq edilə bilər.
Nəticələr
1. bir sıra xarici ölkələrdə su ehtiyatlarının çatışmamazlığı ilə əlaqədar olaraq
suyun əldə edilməsinin alternativ yollarının araşdırmaqla bərabər su ehtiyatlarından
qənaətlə istifadəyə keçilir. Su təchizatı sistemlərində yağış sularından istifadə olunması hesabına su ehtiyatlarından qənaətlə istifadə olunması sahəsində sanballı
təcrübələr toplanmış, yağış sularının toplanması sisteminin təşkilində bir neçə həll
yolları təklif olunmuş, bu cür suların təmizlənməsi və istifadəsinə dair metodikalar
işlənib hazırlanmışdır. yağış sularından əkinlərin və yaşıllıqların suvarılmasında,
avtomobillərin yuyulmasında, otaqların sanitariya baxımdan təmizlənməsində, unitazların yuma sistemlərində, camaşırların yuyulmasında və s. istifadə olunması geniş
yayılmışdır. lakin tətbiq olunmuş sistemlər yerli xarakter daşıyır;
2. Hazırkı işdə Respublikanın bəzi kiçik şəhərlərində su ehtiyatlarının kifayət
qədər olmaması səbəbindən su təchizatı sistemlərində ciddi problemlər olduğundan
təsərrüfat-yanğın əleyhinə mərkəzləşdirilmiş sistemlə yanaşı yağış suyundan istifadə
olunmaqla bir sıra ehtiyacların təmin olunmasını nəzərdə tutan qrup və ya rayon su
təchizatı sistemlərinin qurulması təklif edilir.
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Konkret misal kimi A şəhərinin yağış axımlarının bir qədər çirklənmiş hissəsinin
təmizlənməsini nəzərdə tutan işlənib-hazırlanmış yağış şəbəkəsinin sxemi nəzərdən
keçirilir ki, bunun da əsasını bir sıra proqressiv texniki həllərin, həmçinin içməli
suya qənaət edilmə tədbirlərinin tətbiq olunması yolu ilə şirin su çatışmazlığı probleminin azaldılmasına imkan verən “spesifik” sxemin yaradılmasını təşkil edir.
3. yağış şəbəkəsinin layihələndirilməsinin əsas mərhələlərinin icra olunması K201 (I zona üçün), K2-02 və K2 (II zona üçün) kollektorlarının ayrı-ayrı məntəqələri
üçün yağış suyunun hesabi sərflərini təyin etməyə, h/d = 1 dolma dərəcəsinə və
yerin mailliyinə uyğun borunun basdırılma mailliyinə görə diametrlərinin seçilməsi
ilə onların hidravlik hesabatının aparılmasına, yağış şəbəkəsinin bütün kollektorlarının uzununa profillərinin tərtib edilməsinə imkan verir.
4. Ayrı-ayrı ehtiyacların təmin olunmasında yağış suyundan istifadə olunması
üçün təklif olunan sistemin tətbiq edilməsinin məqsədəuyğunluğu eksperimental
layihələndirmə bazası əsasında təklif edilmiş variantın üstünlüklərinin və çatışmazlıqlarının müqayisəsi ilə texniki-iqtisadi hesabatlarla təyin edilməlidir. bunun üçün
ayrılmış tipli sukənarlaşdırıcı sistemin iki variantı nəzərdən keçirilməlidir: yerüstü
axımların müstəqil şəkildə kənarlaşdırılmasını və mərkəzləşdirilmiş təmizləyici
qurğularda təmizlənməsini nəzərdə tutan baza variantı və xarakterinə və çirklənmə
dərəcəsinə görə fərqlənən axımların ayırıcı kameralar, suvuran nasoslarla təchiz
edilmiş akkumulyasiyaedici tutumlar vasitəsilə sutoplayıcı sahələrdən ayrılmış şəkildə kənar edilməsini və çirklənməmiş və təmizlənmiş yerüstü axımlardan müxtəlif
məqsədlər üçün istifadə olunmasını nəzərdə tutan təklif edilmiş variant.
Təklif olunan variantın üstün cəhətləri çirklənməmiş və təmizlənmiş yerüstü
axımlardan istifadə etməklə böyük həcmdə içməli suya qənaət olunması, həmçinin
yağışlar vaxtı təmizlənməmiş yerüstü axımların ancaq bir hissəsinin su hövzəsinə
buraxlması ilə onun həcminin azalmasıdır.Çatışmazlıqları isə tikintinin başlanğıcında 3 ədəd (2-sinin yerinə) müstəqil şəbəkənin (K2, K2.01 və K2.02) inşasına,
həmçinin bir-neçə ayırıcı kameranın və tənzimləyici həcmlərin qurulmasına eyni
vaxtda xərc çəkilməsidir.
5. Respublikanın bəzi kiçik şəhərlərində bir sıra ehtiyacların ödənməsi üçün yağış
suyundan istifadə olunmaqla əlavə rayon su təchizatı sisteminin qurulması yaxın
gələcəkdə şirin su çatışmazlığını azaltmaqla qeyd olunan məsələnin həllinə
əhəmiyyətli dərəcədə töhfə vermiş olacaq.
Ədəbiyyat siyahısı
1. quliyev F.S. yerüstü su axımlarının şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması və təmizlənməsi (Azərbaycan Respubliksı şəraiti üçün). Normalar. Hesablama üsulları.
qurğuların konstruksiyaları. bakı, Elm, 2003, 292 s.
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2. Дождевая вода. Комплексные решения проблем нехватки питьевой воды.
http://www.woodheat. ru/doklad/auswater.htm1.
3. Использование дождевой воды- Wilo. Справочное пособие. 04/2016.
4. Каталог-9-FloTenk. Завод композитных изделий.Санкт-Петербург. 2013.
5. Mansurov M.M., quliyev F.S.yerüstü axımların təmizlənməsi nəzərə alınmaqla
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УДК 628

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ,
СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕВОДА
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И НАДЕЖНОГО
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ НИЗКО
КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ ГИПОХЛОРИТОМ
НАТРИЯ
(Səh. 80-94)

Фесенко Л. Н.,1 Черкесов А. Ю.,1 Гулиев Э. Ш.2
1
ООО НПП «ЭКОФЕС», г. Новочеркасск, Россия,65613@mail.ru
2
ОАО «АзерСу», г. Баку, Азербайджан,elxan.guliyev@azersu.az
Abstract.Theproblemsarisingfromtheuseofliquefiedchlorinefor 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, жидкий хлор,гипохлорит натрия, высококонцентрированныйраствор ГХН, низкоконцентрированный раствор ГХН, экологическая безопасность.
Введение
Традиционно проблема санитарно-эпидемиологической безопасности питьевой воды решается хлорированием, которое продолжает оставаться самым
распространенным в мире способом обеззараживания 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 населенные территории и хранение многотонных
запасов на водоочистных станциях, многие из которых уже стали опасно соседствовать с расширяющейся городской жилой застройкой.
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Описание исследования
На основании приведенного критического анализа методов и технологии
обеззараживания воды с позиций безопасности и экономической целесообразности наиболее реальной альтернативой применению газообразного хлора является ГХН.
Гипохлорит натрия в настоящее время успешно применяется как на крупных системах водоснабжения городов, так и на объектах с малой производительностью. При этом используется привозной концентрированный (160–190
г/л) раствор ГХН (марки А) или низкоконцентрированный (≤1%) (марки Э),
вырабатываемый на месте последующего потребления. Относительно того,
что целесообразнее в аспекте широкомасштабного внедрения, единого мнения
нет.
В целом, как отмечается в ряде paбот, применение ГХН значительно безопаснее, чем хлора: если газообразный хлор относится ко 2 классу опасности,
то промышленный (концентрированный) ГХН имеет 3 класс, а низкоконцентрированный – 4.
Использование относительно высококонцентрированных водных растворов
ГХН в практике водоподготовки и водоотведения характеризуется рядом недостатков: они агрессивны (требуется хранение в емкостях из титана или спецполимера); вызывают ожоги кожи и поражение глаз (вплоть до слепоты); при
контакте с горючими материалами (опилками, ветошью и др.) могут способствовать их возгоранию; при введении в воду с высоким содержанием кальция
и магния возможно образование нерастворимых отложений; при температуре
10°С кристаллизуется, поэтому перед употреблением требуется их разогрев
и перемешивание; высокое значение рН (до 12), что способствует соединению
кальция с растворенным СО2, приводящему к образованию карбоната кальция.
Это разрушительно воздействует на обвязку, арматуру и расходомеры; газовыделение при их разложении: при комнатной температуре образование кислорода составляет 1% в сутки, что может при скоплении его привести к
взрыву; возможны аварии из-за случайных или ошибочных соединений с соляной кислотой (рН-корректором), в результате чего выделяется газообразный
хлор с высокой влажностью, что особенно опасно.При длительном хранении
высококонцентрированный ГХН теряет свою концентрацию, так согласно
ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия» потеря активного
хлора только в первые 10 суток после отгрузки составляет до 30%.
Многие из проблем, возникающих при применении высококонцентрированного ГХН, снимаются при использовании технологии и оборудования для
получения электролизом низкоконцентрированного (6–8 г/л) раствора ГХН на
месте его использования.
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Низкоконцентрированный раствор ГХН является малотоксичным продуктом, разлагается медленно благодаря низкой исходной концентрации, оказывает умеренно раздражающее действие на кожные покровы и слизистые
оболочки, не горюч, не взрывоопасен, не относится к веществам остронаправленного действия. Это позволяет сократить земельные площади, которые
обычно отчуждаются для организации зоны санитарной защиты хлораторной,
использующей газообразный хлор.
Электролитический низкоконцентрированный (6÷8 г/л) раствор ГХН, получаемый на месте потребления электролизом раствора поваренной соли
(2,5÷3,5 % NaCl) снимает проблемы, возникающие при применении электрохимического привозного ГХН. Низкоконцентрированный ГХН классифицируется как малотоксичный продукт (4-й класс опасности), оказывает умеренно
раздражающее действие на кожные покровы и слизистые оболочки, не горюч,
не взрывоопасен, не относится к веществам остронаправленного действия. По
сравнению с техническим гипохлоритом при производстве низкоконцентрированного продукта исключается зависимость от большого объема поставок
химически опасных реагентов, а, следовательно, и проблем, связанных с их
транспортировкой и сопровождением, последующим хранением и дозированием. Низкоконцентрированный ГХН практически не разлагается (0,1 % в
месяц) ввиду его относительно низкой исходной концентрации, невысокое
значение pH (9,0-9,2 ед. pH) такого раствора ГХН сводит проблему образования карбонатно-кальциевых отложений в трубопроводах до минимума.
Получаемый на установках «ХЛОРЭФС» продукт – электролитический
низкоконцентрированный гипохлорит натрия (6÷8 г/л), имеет положительное
экспертное заключение по результатам дезинфектологической экспертизы от
30.06.2009г. №11-5/400 НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды
имени А.Н. Сысина РАМН, также имеется свидетельство о государственной
регистрации дезинфицирующего средства №77.99.1.2.У.3283.5.10 от
21.05.2010г. Гигиеническая оценка опасности дезинфицирующего средства
«Гипохлорит натрия» подтвердила, что он относится к группе хлорсодержащих препаратов, разрешенных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для дезинфекции воды.
Результатами лабораторных испытаний дезинфицирующего средства подтверждено следующее (отчет оценки эффективности и безопасности гипохлорита натрия, получаемого на установке «ХЛОРЭФС», и предназначенного для
обеззараживания воды, НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН, 2009г.):
 по физико-химическим показателям средство соответствует требованиям;
 стабильность средства – содержание активного хлора в свежеприготовленном средстве составило 7,14 г/л, через 7 суток –7,12 г/л;
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 в концентрации 10 мг/л по активному хлору (условия перехлорирования)
средство не придавало воде постороннего окрашивания и не приводило
к смещению рН воды за пределы норматива, регламентированного СанПиН 2.1.4.1074-01;
 применение дезинфицирующего средства «Гипохлорит натрия» для
обеззараживания воды не представляет опасности для условий водопользования по содержанию неорганических примесей, так как в воде, обработанной раствором этого средства в дозе 50 мг/л по активному хлору,
обнаруженные примеси будут содержаться в концентрациях на 1-5 порядков ниже соответствующих ПДК.
Результаты химического анализа и гигиенической оценки опасности неорганических примесей представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание неорганических примесей в образце
дезинфицирующего средства «Гипохлорит натрия»и гигиеническая
оценка их опасности

№
п/п

Элемент

1.

Гипохлорит-ион
(активный хлор)

Содержание в воде, обработанной
Содержание в
дезсредством
образце
«Гипохлорит
дезинфицирующего
натрия» в
средства, мг/л
концентрации 50 мг/л
по активному хлору,
мг/л

ПДК в воде,
мг/л

7140

50,0

0,3 – 0,5

2. Литий

0,025

0,00018

0,03

3. Бериллий

<0,002

<0,000014

0,0002

<0,2

<0,0014

0,5

39

0,27

50,0

6. Алюминий

<0,4

<0,0028

0,2

7. Кремний

3,3

0,0231

10

8. Фосфор

<0,8

<0,017

3,5 (по РО43-)

9. Сера

140

3,035

500 (по SO42-)

10. Калий

8

0,056

-

11. Кальций

160

1,12

60,0*

12. Скандий

<0,1

<0,0007

-

4. Бор
5. Магний
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продолжение таблицы

№
п/п

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Элемент

Титан
Ванадий
Хром
Марганец
Железо
Кобальт
Никель
Медь
Цинк
Галлий
Германий
Мышьяк
Селен
Бром
Рубидий
Стронций
Иттрий
Цирконий
Ниобий
Молибден
Рутений
Родий
Палладий
Серебро
Кадмий
Олово
Сурьма
Теллур
Цезий
Барий
Лантан
Церий
Празеодим

84

Содержание в воде, обработанной
Содержание в
дезсредством
ПДК в воде,
образце
«Гипохлорит
мг/л
дезинфицирующего
натрия» в
средства, мг/л
концентрации 50 мг/л по
активному хлору, мг/л
<0,01
<0,00007
0,1
<0,05
<0,00035
0,1
<0,2
<0,0014
0,05
<0,02
<0,00014
0,1
0,24
0,0017
0,3
0,013
0,000091
0,1
0,35
0,0025
0,02
0,41
0,0029
1,0
<0,3
<0,0021
1,0
<0,002
<0,000014
<0,001
<0,000007
<0,03
<0,00021
0,01
<0,04
<0,00028
0,01
6,7
0,047
0,2
<0,007
<0,000049
0,1
2,1
0,015
7,0
<0,002
<0,000014
<0,004
<0,000028
<0,003
<0,000021
0,0049
0,000034
0,25
<0,0002
<0,0000014
<0,0001
<0,0000007
<0,03
<0,00021
0,097
0,00068
0,05
<0,001
<0,000007
0,001
<0,02
<0,00014
<0,003
<0,000021
0,005
<0,004
<0,000028
0,01
<0,0008
<0,0000056
0,054
0,00038
0,1
0,015
0,00011
<0,007
<0,000049
<0,0009
<0,0000063
-
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продолжение таблицы

№
п/п

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Элемент

Неодим
Самарий
Европий
Гадолиний
Тербий
Диспрозий
Гольмий
Эрбий
Тулий
Иттербий
Лютеций
Гафний
Тантал
Вольфрам
Рений
Осмий
Иридий
Платина
Золото
Ртуть
Таллий
Свинец
Висмут
Торий

Содержание в воде, обработанной
Содержание в
дезсредством
образце
«Гипохлорит
дезинфицирующего
натрия» в
средства, мг/л
концентрации 50 мг/л по
активному хлору, мг/л
<0,003
<0,000021
<0,004
<0,000028
<0,0004
<0,0000028
<0,0006
<0,0000042
<0,0003
<0,0000021
<0,0006
<0,0000042
<0,0002
<0,0000014
<0,0009
<0,0000063
<0,0003
<0,0000021
<0,0005
<0,0000035
<0,0003
<0,0000021
<0,001
<0,000007
<0,0009
<0,0000063
<0,003
<0,000021
<0,0004
<0,0000028
<0,01
<0,00007
<0,00009
<0,00000063
<0,0003
<0,0000021
0,14
0,00098
<0,01
<0,00007
<0,002
<0,000014
<0,02
<0,00014
<0,0009
<0,0000063
<0,003
<0,000021

ПДК в воде,
мг/л

0,05
0,0005
0,0001
0,01
0,1
-

Эксплуатация и обслуживание соответствующих установок предусматривает в основном периодическое добавление рабочего солевого раствора (~3%
NaCl) в электролизер и наблюдение за параметрами процесса. Это снижает
остроту проблемы обучения персонала, исключает необходимость установки
защитного оборудования, что имеет место при транспортировке, хранении и
сливах-переливах технического ГХН. Большинство электролизных установок
герметичны, процессы в них автоматизированы и снабжены необходимыми
средствами противоаварийной автоматической защиты, отключающими уста-
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новку при нарушениях установленных технологических параметров. Система
автоматизации позволяет осуществлять технологический процесс без постоянного присутствия технического персонала.
Процесс получения низкоконцентрированного ГХН достаточно изучен и
широко применяется в практике обеззараживания во всех развитых странах,
как на сооружениях подготовки многих сотен кубических метров питьевой
воды в сутки (самая крупная станция находится в Лас-Вегасе с 9 установками
общей мощностью 8,2 т по эквиваленту активного хлора производства фирмы
«Wallace&Tiernan»), так и на водоочистных станциях небольшой производительности.
Электрохимическое производство низкоконцентрированного ГХН основано
на получении хлора и его взаимодействии со щелочью в бездиафрагменном
электролизере. При электролизе водных растворов хлоридов щелочных металлов на аноде происходит разряд ионов хлора с образованием хлора:
(1)
Одновременно на аноде протекает процесс разряда ионов ОН-, образующихся в реакции (1.4) или молекул воды:
(2)
(3)
Относительные скорости выделения на аноде хлора и кислорода (по реакциям (1–3)) зависят от материала анода и условий ведения электролиза:
pHэлектролита, концентрации хлорида щелочного металла в электролите,
плотности тока и температуры процесса. Значение обратимого потенциала выделения хлора более положительное, чем кислорода. Однако при электролизе
слабо разбавленных растворов хлоридов на аноде происходит преимущественное выделение хлора. При значительном снижении концентрации хлоридов
щелочных металлов в электролите, доля тока, расходуемого на выделение кислорода, существенно возрастает и выход хлора по току соответственно снижается. Это необходимо учитывать при электролизе слабоминерализованных
природных вод, с низкой концентрацией хлоридов.
На катоде происходит разряд молекул воды с выделением газообразного водорода:
(4)
↑
Ионы ОН-, образованные в результате реакции (4), остаются в растворе и
создают щелочную среду. Вследствие перемешивания анолита с католитом,
выделяющийся на аноде хлор растворяется в электролите иподвергается гидролизу по реакции:
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(5)
В зависимости от условий электролиза, в частности, концентрации NaCl,
плотности тока и условий перемешивания электролита, гидролиз хлора по реакции (5) может происходить преимущественно в диффузионном слое, либо
одновременно и в глубине раствора. Далее, соляная и хлорноватистая кислоты
взаимодействуют с полученной на катоде щелочью с образованием раствора
ГХН:
(6)
Суммарно процесс может быть выражен в виде следующего уравнения:
NaCl + 3H2O → 3H2↑ + O2↑ + NaClO.
Таким образом, если при электролизе нейтрального раствора хлорида натрия все количество щелочи, образующейся на катоде, взаимодействует с хлором, выделяющимся на аноде, то конечными продуктами электролиза будут
гипохлорит натрия и газообразный кислород на аноде, и водород на катоде.
Раствор такого электролита будет иметь щелочную среду (рН ~ 9,5-10,0 ед.)
из-за гидролиза NaClO, в результате которого образуется ион ClO- с меньшими
окислительными свойствами, чем другой окислитель – хлорноватистая кислота (НClO) при растворении хлора в воде.
Использование гипохлорита натрия уменьшает содержание хлорорганических соединений, по сравнению с традиционным хлорированием воды, при
равных дозах активного хлора.
До некоторого времени сдерживающим фактором развития установок по
получению низкоконцентрированного ГХН являлась их невысокая производительность по вырабатываемому активному хлору, вследствие чего водоочистные станции столкнулись с дилеммой: либо установка пакета,
состоящего из десятков параллельно работающих мелких электролизеров,
либо приобретение более производительных единичных импортных дорогостоящих аппаратов. В России самые мощные электролизные установки работают в Санкт-Петербурге (Водопроводные станции «Северная» - 3,5 т и
«Южная» - 4,5 т по эквиваленту хлора в сутки производства фирмы
«NEWTEC»); г. Иваново (две установки по 680 кг/сут, фирма
«GRuNDFOS/AllDOS»); г. Набережные Челны (в монтаже два электролизера
НСТ-1500 по 680 кг эквивалентного хлора в сутки производства SevernTrentDeNora); г. Уфа (Северный инфильтрационный водозабор, три установки по
113 кг/сут, фирма «Wolles&Tiernan»). Кроме того, все иностранные компании,
а вслед за ними и Российские фирмы («Невский Кристалл», «Юпитер», «РутТех», «Аквахим» и др.) при производстве гипохлорита используют глубокоу-
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мягченную 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 Украинской «Артемсоль», Астраханской, Илецкой и др., см. таблицу 2.
Таблица 2. Физико-химические показатели соли по ГОСТ Р 51574-2000
и ее ориентировочная стоимость
Наименование показателя
1. Массовая доля хлористого
натрия, %, не менее
2. Массовая доля кальций-иона,
%, не менее
3. Массовая доля магний-иона, %,
не более
4. Массовая доля сульфат-иона, %,
не более
5. Массовая доля калий-иона, %,
не более
6. Массовая доля оксида железа
(ııı), %, не более
7. Массовая доля сульфата натрия,
%, не более
8. Массовая доля не растворимого
в воде остатка, %, не более
9. Массовая доля влаги, %, не
более,
для соли:
выварочной
каменной
самосадочной и садочной
10. рН раствора
11. Ориентировочная стоимость,
руб/кг, от

Норма в пересчете на сухое вещество для сорта
экстра
высшего
первого
второго
99,70

98,40

97,70

97,00

0,02

0,35

0,50

0,65

0,01

0,05

0,10

0,25

0,16

0,80

1,20

1,50

0,02

0,10

0,10

0,20

0,005

0,005

0,010

0,010

0,02

не нормируется

0,03

0,16

0,45

0,85

0,10
-

0,70
0,35
3,20

0,70
0,35
4,00

0,35
5,00

6,5-8,0
10-11

не нормируется
6,5-7,0

3,5

3,0

Однако, начиная с 2008 г. уже и российский производитель (ООО НПП
«ЭКОФЕС», г. Новочеркасск) в жесткой конкурентной борьбе с иностранными
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производителями начал осваивать рынок электролизных установок многотоннажного производства низкоконцентрированного ГХН на крупных станциях
подготовки питьевой воды. Успешное продвижение высокопроизводительных
отечественных электролизеров в сфере обеззараживания воды стало возможным лишь с учетом требований Водоканалов на использование максимально
дешевого и доступного сырья (поваренная соль не выше ı сорта), а также гарантируемый поставщиком сервис и, в случае неспособности обслуживающего персонала, устранение производителем оборудования в кратчайшие
сроки непредвиденных остановок оборудования, возникших аварийных ситуаций или последствий форс-мажорных обстоятельств.
При сравнительной схожести в мировой практике технологий электролитического получения гипохлорита натрия, тем не менее, конкурентоспособность электролизной установки, а, следовательно, перспективы их
широкомасштабного применения определяются в основном:
- возможностью применения соли любого качества;
- энергосбережением;
- затратами на подготовку воды (удаление ионов Ca2+, Mg2+, HCO–3) для
приготовления солевых растворов;
- безотходностью и экологичностью технологического цикла, исключающего проведение дополнительных природоохранных мероприятий;
- безопасностью, надежностью и антитеррористической устойчивостью
производства ГХН.
Следуя этим положениям основные научно-технические решения, принятые при разработке технологии производства ГХН были впервые внедрены в
России на первой крупной электролизной станции (на то время второй в России по мощности после Санкт-Петербурга), запроектированной, оборудованной электролизерами собственного производства и пущенной в эксплуатацию
ООО НПП «ЭКОФЕС» в декабре 2008 г. на очистных сооружениях Центрального водопровода г. Ростова-на-Дону стал блок обеззараживания питьевой
воды с 4 установками «Хлорэфс» УГ-25МК-250 производительностью 250
кг/сут по активному хлору каждая, [1].
Надежность и долговечность аппаратов генерирования ГХН обеспечиваетсяи напрямую зависит от эффективности мероприятий, направленных на минимизацию образования отложений карбоната кальция на поверхности катода
электролизера. Незнание или несоблюдение особенностей при подготовке
воды, используемой для растворения соли, приводят к перегреву и деформации
покрытой отложениями электродной системы, разрушению дорогого оксиднорутениевого (иногда иридиевого) покрытия, увеличению напряжения и падению концентрации активного хлора в получаемом продукте. На скорость роста
катодных отложений влияют: качество соли (наличие примесей в виде хлори-
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дов и сульфатов кальция и магния) и концентрации ионов Ca2+ и Mg2+ (жесткости), а также гидрокарбонатов НСО–3 в применяемой для растворения соли
воде. По чистоте приемлема соль категории «Экстра» (см. таблицу), что и используется, как отмечалось, в зарубежных технологиях. Однако она вовсе не
исключает необходимость предварительного глубокого умягчения воды (особенно с высокой карбонатной жесткостью), используемой для растворения. В
иностранных установках последнее достигается Na-катионированием, что не
только усложняет и удорожает производство ГХН, но и создает проблему утилизации или захоронения высококонцентрированных хлоридных кальциевомагниевых отработанных регенерационных растворов. Технологическая схема
приготовления раствора ГХН с электролизерами NT – 40000 компании
«NEWTEC» (по данным [2]) представлена на рис. 1.
Технически более простым и безотходным, а экономически менее затратным решением, позволяющим использовать соль любой марки будет декарбонизация воды, впервые предложенная и реализуемая на отечественных
установках «ХЛОРЭФС». Декарбонизация осуществляется подкислением
воды соляной кислотой до рН = 4,0-4,3 (при этом бикарбонат- и карбонат-ионы
полностью переходят в СО2) и последующей отдувкой свободной углекислоты
в дегазаторе пленочного, барботажного, вакуумно-эжекционного или иного
типа, рис. 2.

Рисунок 1 - Технологическая схема получения ГХН в установках
«Newtec»
1 – Na-катионитовый фильтр; 2 – солерастворитель; 3 - емкость умягченной воды; 4 – насосы; 5
– электролизер; 6 – емкость для хранения гипохлорита натрия; 7 - вентилятор

Поскольку тенденция дальнейшего развития производства электролизных
установок направлена на увеличение их мощности, то она потребовала
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включения в общую технологическую схему получения ГХН и узлов очистки
с повторным использованием производственных отходов и стоков (с выводом
из материального баланса и утилизацией нерастворимой фазы), образующихся
при:
- кондиционировании воды (умягчении), используемой для растворения
соли;
- промывке сатураторов (солерастворителей);
- кислотной промывке электролизеров от катодных отложений;
- промывке песчаных фильтров тонкой очистки насыщенного солевого раствора и отстоянной возвратной воды от промывки сатураторов.

Рисунок 2 - Технологическая схема получения ГХН в установках
«ХЛОРЭФС»
1 – солерастворитель; 2 – декарбонизатор; 3 - электролизер; 4 – накопитель ГХН; 5 – вентилятор; 6 – насос-дозатор; 7 – отвод промывной воды; 8 – возврат отработанной кислоты в солерастворитель; 9 – отвод промывной воды солерастворителя в сооружения повторного
использования

Впервые в мире вопросы экологической безопасности были полностью решены на самой мощной в Европе электролизной станции (7 т/сут по активному
хлору) на Александровских ВОС г. Ростова-на-Дону. Во-первых, для исключения образования стоков, сопровождающих Na-катионитовое умягчение
(около 200 м3/сут отработанных взрыхляющих, регенерационных и отмывочных вод) ООО НПП «ЭКОФЕС» принята полностью безотходная и экологически чистая декарбонизация 3 - процентного солевого раствора с отдувкой
свободной углекислоты в пленочном дегазаторе с насадкой из колец Паля
(остаточное СО2 в электролите не более 3-4 мг/л) [3,4].
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Во-вторых, проблема использования низкосортной соли решена применением сатуратора, оборудованного системой водо-воздушной промывки (по
типу скорых водопроводных фильтров). Приготовление насыщенного раствора
соли производится фильтрованием водопроводной воды через неподвижный
слой поваренной соли, загружаемой периодически в сатуратор на гравийную
подложку (поддерживающий слой), внутри которой расположена трубчатая
дренажная распределительная система. Насыщение воды солью происходит в
режиме медленной фильтрации (0,1-0,5 м/ч), частицы глины, песка и другие
нерастворимые примеси, поступающие с досыпаемой в сатуратор солью, постепенно накапливаются в фильтрующем слое и должны из него периодически
удаляться. Частота промывок сатуратора зависит от качества применяемой
соли, в частности от массовой доли в ней нерастворимого в воде остатка. Для
соли марки «Экстра» эта доля составляет до 0,03 %; для высшего сорта – до
0,16 % и первого – до 0,45 %, см. таблицу.
Сооружения повторного использования промывных вод сатуратора разработаны в виде последовательно расположенных вертикальной песколовки и
отстойника промывных вод периодического действия. Удаление песка из приямка песколовки производится по мере его заполнения песковым насосом с
подачей пульпы на пескоотмывочную машину со шнековой выгрузкой отмытого песка в сменный контейнер. Технологическая схема очистки и повторного
использования промывной воды солерастворителя представлена на рис. 3.

Рисунок 3 - Технологическая схема очистки и повторного
использования промывной воды солерастворителя
1 – механический фильтр; 2 – отстойник; 3 – пескомоечный аппарат; 4 – песковая пульпа;
5 – песколовка; 6 – солерастворитель
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Отстойник промывных вод конструктивно представляет собой горизонтально расположенную прямоугольную емкость с уклоном днища к грязевому
приямку.Отбор осадка из приямка осуществляется периодически по мере накопления путем взмучивания его системой гидросмыва и перекачкой погружным насосом в производственную канализацию водоочистных сооружений
(сооружения обработки и повторного использования промывных вод скорых
фильтров). Отбор отстоянной воды производится с верхнего уровня. Вода из
отстойника направляется на напорный песчаный фильтр (установлены два попеременно работающих фильтра с автоматической промывкой) и далее возвращается в сатуратор. Промывка фильтров производится водопроводной
водой с последующим сбросом в сооружения повторного использования водоочистной станции.
Разработанная технология позволяет возвратить в схему солерастворения
практически всю воду, используемую для промывки сатуратора. Отметим, что
сброс промывной воды от сатуратора не в специально предназначенные для
этой цели сооружения, например в сооружения по обработке и возврату воды
от промывки фильтров ВОС, не приемлем по причине высокой минерализации
таких стоков по хлориду натрия.
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 процентным раствором соляной кислоты. Промывка осуществляется вручную оператором 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). Возможно, она нейтрализуется (например, известью) и подлежит сбросу в канализацию ВОС.
В технологии электролизной станции на очистных сооружениях Александровского водопровода г. Ростове-на-Дону, разработанной, спроектированной
и смонтированной ООО НПП «ЭКОФЕС», предусмотрено стационарно установленное кислотное хозяйство с подачей в автоматическом режиме 5-7% раствора HCl отдельно на каждый из семи установленных электролизеров.
Соляная кислота многократно используется до полной её нейтрализации, и
уже нейтральный раствор насосом возвращается в сатуратор небольшим расходом (по проекту 48 л/час).
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Выводы
1. Налаженное в России(ООО НПП «ЭКОФЕС») производствоэлектролизеров для получения ГХН большой мощности, не уступает по своим техникоэкономическим показателям иностранным аналогам, а в технологическом
плане их превосходит.
2. Получению электролитического гипохлорита натрия на электролизерах
ООО НПП «ЭКОФЕС»в отличие от импортных технологий являются экологически чистыми и полностью безотходными со 100 процентным использованием или оборотом всех применяемых в технологии реагентов (воды,
поваренной соли, соляной кислоты).
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ СО СНИЖЕННОЙ
МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ
(Стр. 95-103)

Ибадуллаев Ф.Ю.
Азербайджанский университет архитектуры и строительства,
город Баку, faikazeri@rambler.ru
Abstract. The use of low-mineralized water under normal conditions does not
have a negative impact on human health. A full purifying function in the body is
performed only by water free from impurities with a content of less than 50 mg / l,
and, in ionic form.
Ключевые слова: Минерализация, солесодержание, вода, обратный осмос,
хлор, бром, фтор, йод, фильтр, дистилляция.

Введение
Вода в организме человека служит для растворения и транспорта питательных веществ, регулирования температуры, участия в биохимических процессах,поддержания постоянства внутренней среды организма (гомеостаза),
образования энергии и синтеза энергоаккумулирующих веществ (например,
АТФ),витаминов, катализации окислительно-восстановительных реакций, сокращения мышц, выполнения ряда других функций организма. Поэтому немаловажное значение имеет количественное содержание в воде солей
различной природы.
В связи с этим проведен анализ стандартов питьевой воды СоединенныхШтатов Америки (США), Канады, Всемирной Организация Здравоохранения
(ВОЗ) и Европейского Сообщества (ЕС). Никто из них не установил минимальные пределы или оптимальные показатели наличия солей в воде. США
рекомендовали, чтобы максимальный уровень был 500 мг/л, Канадская директива предлагает меньше чем 1000 мг/л и максимально допустимая концентрация солей по EC составляет 1500 мг/л.
Минерализация подземных вод и соленых озер изменяется в интервале
от 40-50 мг/л до сотен г/л. Удельная электропроводность атмосферных осадков
с минерализацией от 3 до 60 мг/л составляет 10-120 мкСм/см. Согласно стандартам природные воды по минерализации разделены на группы. Предел пресных вод 1 г/л установлен в связи с тем, что при минерализации более этого
значения вкус воды неприятен – соленый или горько-соленый (табл.1).
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Таблица 1. Характеристика вод по общей минерализации
Категория вод
Ультрапресная
Пресная
Слабопресная
Соленая
Сильносоленая
Рассол
Ультрарассол

Общая минерализация, г/л
До 0,1
Более 0,1-1
Более 1-3
Более 3-10
Более 10-50
Более 50-300
Более 300

В табл. 2 приведена детализированная характеристика подземных вод по
общей минерализации.
Таблица 2. Характеристика подземных вод по общей
минерализации (детализированная)
Категория
Пресные
Переходные
(солоноватые)
Соленые
Переходные

Рассолы

Вид
Ультрапресные
Пресные
Умеренно пресные
Слабосолоноватые
Солоноватые
Сильносолоноватые
Слабосоленые
Соленые
Крепкосоленые
Слабые
Средние
Крепкие
Весьма крепкие
Сверхкрепкие

Минерализация
г/кг
г/л
До 0,1
До 0,1
0,1-0,5
0,1-0,5
0,5-1
0,5-1
1-3
1-3
3-5
3-5
5-10
5-10,1
10-25
10,1-25,4
25-35
25,4-36
35-50
36-52
50-75
52-79
75-135
79-150
135-270
150-330
270-370
330-500
Более 370
Более 500

Плотность,
г/см3
1
1-1,0001
1,0001-1,0005
1,0005-1,0015
1,0015-1,0025
1,0025-1,0055
1,0055-1,0155
1,0155-1,025
1,025-1,035
1,035-1,055
1,055-1,105
1,105-1,225
1,225-1,35
Более 1,35

Толстихин Н.И. дополнительно к табл. 2 выделяет ”сверхпресные” воды с
минерализацией менее 0,01 г/л (льды и снега Центральной Антарктиды и высокогорий), ”очень пресные” воды с минерализацией 0,01-0,03 г/л.
Описание исследований
В результате многолетних исследований учёные пришли к выводу, что употребление маломинерализованной воды (от 0 до 130 мг/л) при нормальных
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условиях не будет оказывать негативного влияния на здоровье и вызывать “нездоровые симптомы”. Доктор медицины из Германии Барбара Хендель в своей
книге “Чистейшая вода” пишет: “Минералы, содержащиеся в воде, находятся
в неорганической форме. Так как они очень трудно усваиваются, то препятствуют обменным процессам, проходящим в организме человека. Поэтому
считать питьевую воду значимым источником жизненно важных для здоровья
минералов ошибочно”.
Полноценно очистительную функцию в организме выполняет только свободная от примесей вода с содержанием минералов менее 50 мг/л, причем, в
ионной форме. Физиологически оптимальной является питьевая вода с показателем минерализации до 30 мг/л. Об этом заявляет доктор медицины из Германии Андреас Феллин: “Самая лучшая вода - это натуральная природная вода
с минимальным содержанием минералов, сухой остаток которой менее 30
мг/л”. Примером такой воды является вода из ледников. Давно замечено, что
долгожители в течение жизни употребляли ледниковую или подобную ей по
составу воду. Вода с низким содержанием солей не способна растворить органически связанные минералы, а, следовательно, не может вывести их из организма. Она способна растворить и вывести только неорганические
минералы, отложения которых зашлаковывают человеческий организм.
Не было найдено никаких научных трудов, доказывающих, что потребление
воды со сниженной минерализацией будет приводить к нарушению здоровья
потребителей. В тоже время имеется очень много информации, свидетельствующих о том, что вредных последствий не будет. Военно-морской флот
США использует дистиллированную воду для питьевых целей в течении более
50 лет. Эта питьевая вода содержит обычно менее 3 мг/л солей. Во всем мире
миллионы людей употребляют воду естественного происхождения со значением растворимых солей менее 100 мг/л без признаков ухудшения здоровья.
Принято считать, что дистиллированная вода практически не содержит полезных веществ, однако учитывая их неорганическую природу человеческий
организм не может их усвоить. А это значит то, что употребление обычной
воды приводит к образованию песка и камней в почках и желчном пузыре,
солей в суставах и костях и понижает прочность сосудистых стенок. Таким
образом, оказываетсяпить дистиллированную воду намного полезнее, чем
обычную.
Многие полагают, что питьевая маломинерализованная вода, прошедшая
дистилляцию, обратный осмос или деионизацию выщелачивает минералы из
организма и тем самым служит причиной дефицита минералов с вытекающим
отрицательным влиянием на здоровье.Некоторые скандальные источники распускают слухи, что пить обессоленную воду вредно для организма, поскольку
в ней практически отсутствуют полезные минеральные вещества.Во-первых,
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растворенные минеральные вещества в тех количествах, в которых они содержатся в обычной воде, не обеспечивают потребности в них человеческого организма при нормальном водопотреблении.Во-вторых, та форма, в которой
они присутствуют в воде, плохо способствует их усвоению. Человеческий организм привык усваивать ионы и микроэлементы в том виде, в котором они
присутствуют в растительной и животной пище.В-третьих, пища обеспечивает
поступление в организм более 90% всех минеральных веществ. В табл.3 приведена суточная потребность человека в минералах, из которой следует, для
cреднестатистического человека выпивающего в сутки около 2 л воды, в лучшем случае можно получить из воды более-менее заметную долю кальция.
Правда, следует отметить, что в виде неорганических солей кальций плохо
усваивается организмом, да и вода с концентрацией 100 мг/л довольно жесткая.
Таблица 3. Суточная потребность в минералах для организма человека
(Шилов В.Н., Мицьо В.П. “Здоровое питание”)

Элемент
Кальций
Магний
Калий
Натрий
Фосфор
(фосфаты)
Хлор (хлориды)
Сера
Железо
Фтор
Медь
Йод

Суточная
потребность, мг

Среднестатистическая
Необходимое
концентрация
количество воды
элемента в питьевой
для восполнения
воде, мг/л
суточной нормы, л

800
500
2000
5000

100
50
12
200

8
10
166,67
25

1200
2000
1000
10
2
2
0,1

3,5
250
83
0,3
1,5
1
0,074

343
8
12
33,33
1,33
2
1,35

Из курса химии известно, что существуют два рода веществ: органические
и неорганические. Неорганические вещества инертны (квасцы, свинец, медь,
мышьяк, радон, побочные продукты обработки хлором, радионуклиды, нитраты, броматы, фториды и др.), а это значит, что они не могут усваиваться живыми тканями и поэтому вместо пользы приносят вред. При употреблении
фруктовых или овощных соков, мы принимаем воду практически без неорганических солей, а только питательные вещества, растворенные в ней, напри-
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мер, природный сахар, микроэлементы и витамины.Органические вещества
жизненно необходимы для поддержания жизни и здоровья человека. Только
растение может усвоить неорганические элементы из почвы и перевести их в
органическую форму, необходимую человеку. В связи с этим нет никакой необходимости фторировать и йодировать воду. Поразительно, что США являются единственной из всех промышленно-развитых стран, которая
фторирует более 70% всех ресурсов питьевой воды. В Канаде фторируется
около 40% воды, в Великобритании - 10%, Ирландии - 73%, Испании - 11%,
Польше - 1% и Сербии - 3%. В большинстве развитых стран, включая Японию
и 97% населения западной Европы питьевую воду не фторируют. В некоторых
странах есть регионы с высокими уровнями содержания в воде естественных
фторидов. В их число входят Индия, Китай и некоторые страны Африки.
Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем в этих странах принимают меры
по очищению воды от фторидов.
Не менее опасной является использование умягченной воды. Как известно,
суть процесса умягчения заключается в добавлении в воду двух частей натрия,
которые выводят из воды одну часть кальция и одну часть магния. В результате
получается умягченная вода с повышенным содержанием натрия, что является
весомой причиной избегать в быту умягчителей воды. Связано это с тем, что
повышенное содержания натрия в питьевой воде приводит к повышению кровяного давления. Согласно рекомендациям ВОЗ уровень содержания натрия в
питьевой воде не должна превышать 20 мг/л. Таким образом, применение в
быту умягченной воды представляет собой угрозу для здоровья, так как способствует развитию гипертензии.
Одним из канцерогенов, присутствующих во многих коммунальных системах водоснабжения, является хлор, который используется при хлорировании
воды и в результате чего в воде могут образоваться токсичные галогенорганические соединения, в том числе тригалогенметаны.В ряде стран установлены
ПДК суммы тригалогенметанов в питьевой воде, мкг/л: в США и Японии-100,
в ФРГ-50, в Швеции-25. В некоторых странах доказана связь между присутствием хлора в водопроводной воде и онкологическими заболеваниями различных органов. Известный биолог и химик доктор Г.Шварц считает, что хлор
настолько опасен, что его необходимо запретить. По его мнению, хлорирование воды является одной из главных причин развития рака, болезней сердца и
преждевременного старения.
Совсем иначе смотрят на процесс очистки воды в Европе. В Финляндии г.
Хельсинки снабжается водой из озера через тоннель в скалах. С помощью
очистных сооружений вода обрабатывается и дезинфицируется под воздействием озона и далее ее пропускают через фильтр из угля. Кроме всего прочего
вода проходит процесс обеззараживания ультрафиолетом. Чтобы уменьшить
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количество вредных микроорганизмов, непосредственно перед распределением в водопровод добавляется хлорамин. Такая вода прозрачная и обладает
приятным вкусом. Также после нее не остается накипи.
В Париже очистка воды довольно дорогая. Вода из рек, как подземных, так
и наземных, очищается в 3 стадии. Сначала ее обрабатывают озоном, после
чего она проходит фильтры из песка, и только потом очищают угольными
фильтрами и снова озонируют. Чтобы вода постоянно была качественной, применяется хлор. В результате жители Франции могут пить воду из кухонного
крана и не беспокоиться о здоровье.
Благодаря чистой экологии и высокому качеству источников в Вене обработку воды ограничили применением небольшого количества двуокиси углерода с хлором. Жители Австрии гордятся тем, что в их домах из кранов течет
вода из горных чистейших источников.
В Берлине питьевая вода поступает из подземных скважин (их порядка 700
штук). Сначала она обогащается кислородом, после чего из неё удаляют марганец и железо и пропускают через фильтры из песка. Хлор в питьевую воду
в Германии не добавляют.
Во многих странах воду продолжают хлорировать, преподнося хлор обществу в качестве основного спасителя от эпидемий.Согласно научным исследованиям хлор является самым опасным убийцей нашего времени.
Предотвращая одну болезнь, он вызывает другую.По мнению ученых Совета
по качеству окружающей среды США риск заболевания раком среди тех, кто
пьет хлорированную воду на 93% выше, чем среди тех, кто пьет воду, в которой
хлор отсутствует. Да, конечно же, хлор помог покончить с эпидемиями холеры.
Но хлор вступает в реакцию с органическими веществами, в результате чего
образуются химические соединения, известные как тригалометаны. Например,
одним таким соединением является хлороформ. Хлороформ при высокой концентрации вызывает рак печени даже у крыс. Хлорированная питьевая вода
практически удваивает риск заболевания раком мочевого пузыря. С хлором
связаны заболевания печени, желудка, прямой и ободочной кишки, а также заболевания сердца, атеросклероз (особенно артериальный), анемия, высокое
давление и аллергические реакции.Есть также свидетельства, что хлор способен разрушать белки нашего организма и оказывать неблагоприятное влияние
на кожу и волосы.После того, как в США в1904 году началось хлорирование
воды, одновременно взяла старт и современная эпидемия сердечных болезней,
рака и слабоумия.
Кстати, в прошлом году карту с указанием мест, где можно пить воду изпод крана, составило для туристов британское издание TheDailyMail. Наиболее безопасными с этой точки зрения оказались европейские страны, но не
все. К примеру, в Словении спокойно можно выпить водопроводной воды,
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а вот в соседней Хорватии так поступать лучше не стоит.В Прибалтике также
неравномерно – безопасны Финляндия и Латвия, а Эстония и Литва уже нет.
Для усвоения жизненно важных минералов и гормонов, таких как кальций,
фосфор и магний, которые необходимы для укрепления костей необходим
микроэлемент бор. Однако уровень его содержания в рационе большинства
людей очень низок. Поэтому ежедневно необходимо принимать добавки, содержащие 3-6 мг бора, что будет восполнять его недостаток.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что употребление воды
прошедшей подготовку только на городских очистных сооружениях не может
Таблица 4. Сравнительная характеристика методов очистки питьевой
воды
Механический
фильтр
Алюминий
◌
Мышьяк
◌
Бактерии
◌
Бензол
◌
Бромиды
◌
Кадмий
◌
Кальций
◌
Хлориды
◌
Хлор
◌
Хром (+6)
◌
Моющие средства
◌
Фториды
◌
Гербициды
◌
Свинец
◌
Магний
◌
Ртуть
◌
Нитраты
◌
Органические вещества
◌
Пестициды
◌
Фосфаты
◌
Радон
◌
Взвешенные частицы
●
Натрий
◌
Сульфаты
◌
Сульфиды
◌
Тригалогенметаны
◌
Вирусы
◌
Загрязнитель

Угольный
фильтр
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
●
●
◘
◘
◌
●
◌
◌
◌
◌
●
●
◌
◌
◘
◌
◘
◘
◌
◌

Обратный
осмос
●
◘
◘
●⃰
●
●
●
●
●⃰
●⃰
●
●
●⃰
●
●
●
◘
●⃰
●⃰
●
●⃰
●
●
●
●
●⃰
◘

Дистилляция
выпариванием
●
●
●
●⃰
●
●
●
●
●⃰
●⃰
●
●
●⃰
●
●
●
●
●⃰
●⃰
●
●⃰
●
●
●
●
●⃰
●

Примечание: ◌ - неэффективно; ◘ - значительное снижение; ● – полное удаление;●⃰ - дополнительнотребуется установка угольного фильтра.
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в полной мере отвечать требованиям по сниженной минерализации. В ряде
случаев приходится доочищать воды также от остаточного хлора, вирусов,
взвешенных и органических веществ. Выход из данной ситуации может быть
основан на: доочистке воды домашними системами водоподготовки или модернизации существующего оборудованияочистной станции и распределительных сетей.Можно также для ряда объектов организовать отдельное
водоснабжение с использованием автономных очистных сооружений. Доочистку воды можно проводить методами дистилляции, мембранными методами (обратный осмос, микрофильтрация и ультрафильтрация), а также
деионизацией.Именно вода со сниженной минерализацией или дистиллированная вода могут растворять токсины, которые накапливаются в организме
современного цивилизованного человека.
В табл. 4 приведена эффективность различных методов очистки питьевой
воды от неорганических минералов, данные которой показывают, что метод
дистилляции с предварительной сорбцией на угольных фильтрах гарантированно обеспечивает надлежащее качество очищенной воды.
Вода из построенных в последние годы в Азербайджане новых водохранилищ и водоочистных сооружений (Джейранбатанский комплекс ультрафильтрационных водоочистных сооружений, источник Кюлюллю, Губинское,
Мингячевирское, Ханбуланчайское водоочистные сооружения) соответствует
стандартам Всемирной организации здравоохранения. Помимо этого, сданный
в эксплуатацию в 2015 году Джейранбатанский комплекс ультрафильтрационных водоочистных сооружений объявлен одним из четырех важнейших проектов водной промышленности 2015 года на Глобальном водном саммите в
Абу-Даби. При ультрафильтрации необходимость в хлорировании воды полностью отпадает, вода очищается от инородных частиц, бактерий, вирусов, тяжелых металлов, мутности, неспецифического запаха. Питьевая вода
очищается в закрытом и автоматическом режимах и полностью отвечает стандартам международных структур. В настоящее время комплекс производит 6,6
м3/с воды или 570 тыс. м3/сут. В будущем производительная мощность комплекса будет доведена до 7,5 м3/с. Все технологические процессы в комплексе
полностью автоматизированы, создана центральная система управления. В то
же время в последние годы почти во всех городах и районных центрах Азербайджана осуществлена и проводится реконструкция водопроводных систем.
Выводы
Употребление воды с низким содержанием солей природного происхождения или полученной в процессе обратного осмоса, не приводит к вредным последствиям в организме человека. Ни одна организация здравоохранения в

102

2/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SuDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ pROblEMlƏRİ

Ибадуллаев Ф.Ю. Об использовании воды
со сниженной минерализацией

мире не имеет точно установленных минимальных требований к составу солей
в воде. Ни в одном из научных трудов не описаны вредные последствия для
человеческого организма от употребления воды с низким содержанием солей.
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ƏSAS SU ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRİNİN XARAKTERİZƏ
EDİLMƏSİ VƏ HİBRİD POLİMER KOMPOZİTLƏRİN
TULLANTI SULARININ TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ
ADSORBENT KİMİ TƏTBİQİ (ƏDƏBİYYAT İCMALI)
(Səh. 104-111)

Əliyeva S.B.
Bakı Dövlət Universiteti, AZ 1148, Bakı şəh.,
akademik Zahid Xəlilov 23,email:solmaz.aliyeva@yahoo.com
Abstract. Adsorption is the most widely used methodology in the field of wastewater treatment from hazardous pollutants. The using of hybrid polymer composites
as an adsorbent for removal of hazardous pollutants from wastewater has many advantages, such as selectivity, mechanical and chemical stability, fire resistance, high
adsorption capacity etc. The aim of this article is to classify the main pollutants of
water and to review the literature on the adsorptive removal of pollutants from wastewater using hybrid polymer composites.
Açar sözlər: hibrid polimer kompozitlər, tullantı sularının təmizlənməsi, adsorbsiya

Giriş
Toksiki qeyri-üzvi və üzvi kimyəvi maddələr ətraf mühitə düşərək su, hava və
torpağın çirklənməsinə səbəb olur. Su çirkləndiricilərinin növünün çoxluğu və suyun
öz-özünü təmizləmə dərəcəsinin aşağı olması su hövzələrinin çirklənməsini havanın
çirklənməsindən daha təhlükəli edir. Su çirkləndiricilərinin fiziki, kimyəvi, bioloji
və radioloji olmaqla dörd qrupu fərqləndirilir. Fiziki çirkləndiricilər suyun fiziki
xassələrinə və görünüşünə təsir edən, suda asılı vəziyyətdə qalan bərk sənaye və
məişət tullantılarıdır. Kimyəvi çirkləndiricilərə ağır metal ionları, metalloidlər, anionlar, sintetik üzvi boyaq maddələri, pestisidlər, dərman maddələri, karbohidrogenlər və s. aid edilir. bakterialar, viruslar və parazitlər bioloji çirkləndiricilər,
ionlaşdırıcı şüa yaymaq qabiliyyətli sezium, pluton və uran kimi qeyri-sabit atoma
malik elementlər isə radioaktiv çirkləndiricilər kimi təsnif edilir [1].
Tullantı sularını çirkləndiricilərdən təmizlənməsi üçün fiziki (filtrləmə, mikro və
ultrafiltrləmə, əks osmos, kristallaşma, sedimentasiya, flotasiya və adsorbsiya),
kimyəvi (çökdürmə, koaqulyasiya, ion-dəyişmə, oksidləşmə və həlledici ilə ekstraksiya), termiki (buxarlandırma və distillə) və bioloji (aerob və anaerob) üsullardan
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istifadə edilir. lakin bu üsulların əksəriyyətinin yüksək qiyməti və aşağı effektivliyi
onların tətbiq imkanlarını məhdudlaşdırır. yuxarıda qeyd edilmiş üsulların istismar
xərclərinə əsasən müqayisəsi aşağıdakı kimidir: adsorbsiya<buxarlandırma<aerob<anaerob<ion-dəyişmə<mikro və ultrafiltrləmə<əks osmos<çökdürmə<distillə<
oksidləşmə<həlledici ilə ekstraksiya [2].
Adsorbsiya üsulu digər üsullardan fərqli olaraq təhlükəsizdir, daha kiçik qatılıqlı
çirkləndiriciləri təmizləməyə imkan verir, proses ucuz başa gəlir və istifadə olunan
avadanlıqlar konstruksiya və istismar baxımından sadədir. Adsorbsiya üsulu ilə
suyun təmizlənməsi üçün sorbent kimi aktivləşdirilmiş kömür, seolit, gil, kənd təsərrüfatı və sənaye tullantı materialları, biokütlə, polimerlər və s. istifadə edilir.
Adsorbsiya üsulu ilə tullantı suyunun təmizlənməsində uyğun adsorbentin
seçilməsi vacib məsələdir. Çünki adsorbsiya üsulunun effektivliyinə adsorbsiya
onunan maddənin təbiəti, yəni molekul kütləsi, molekul quruluşu, molekul ölçüsü,
polyarlığı və tullantı suyundakı qatılığı təsir etdiyi kimi, həm də adsorbentin səthinin
xassələri, yəni hissəciyin ölçüsü, məsaməliliyi, səth sahəsi və yükü təsir edir.
Həmçinin adsorbentin ucuz olması, desorbsiyanın və adsorbentdən təkrar istifadənin
mümkünlüyü vacib tələblər hesab olunur. buna görə də yeni tip sorbentlərin sintezi
və xassələrinin tədqiqi tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir [3].
Son iyirmi ildə nanokimya sürətlə inkişaf edərək elm və texnologiyanın bütün
sahələrində, o cümlədən də tullantı sularının təmizlənməsində öz tətbiqini tapmışdır.
1-100 nm ölçüsündə olan hissəciklər nanohissəciklər adlanır və onların suyun təmizlənməsində adsorbent kimi tətbiqi böyük əhəmiyyətə malikdir. Nanohissəciklər yüksək reaksiya qabiliyyətinə, böyük səth sahəsinə və müxtəlif çirkləndiricilərlə əlaqə
üçün daha çox sayda aktiv mərkəzlərə malikdir [4]. Ədəbiyyatda Hg (ıı) ionlarının
adsorbsiyası üçün nano α-Fe2O3 (hematit) [5], qırmızı azo boyaqların adsorbsiyası
üçün karbon nanoboru [6], pb (ıı), Cu (ıı), Zn (ıı), Cd (ıı), Ni (ıı) və Co(ıı) ionlarının adsorbsiyası üçün nano-TiO2 [7] və ksilenol narıncı boyaq maddəsinin sorbsiyası üçün isə nano-ZnO [8] hissəciklərinin tətbiqi məlumdur. lakin nanohissəciklərin bəziləri çətin bərpa olunur və toksiki xassələrə malikdir və bu da onların adsorbent kimi tətbiqini məhdudlaşdırır. bundan başqa nanohissəciklərin
səthinin sahəsinin böyük olması onların qeyri-stabilliyinə səbəb olur. buna görə də
van der vaals və ya digər qarşılıqlı təsirlərin hesabına hissəciklərin aqlomerasiyası
baş verir. Nəticədə adsorbsiya tutumunun və selektivliyin azalması müşahidə olunur.
Son illər adsorbentlərin çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün üzvi (polimer) və
nanoölçülü qeyri-üzvi komponentlərdən təşkil olunmuş hibrid polimer kompozitlərin tullantı sularının təmizlənməsində adsorbent kimi tətbiqi diqqət
mərkəzindədir [3].
Təqdim edilmiş məqalənin məqsədi əsas su çirkləndiricilərinin xarakterizə
edilməsi və tullantı sularının adsorbsiya üsulu ilə hibrid polimer kompozitlərlə
təmizlənməsinə aid ədəbiyyat məlumatlarının analizidir.
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Tətqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Məqalədə tullantı sularının adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsində hibrid polimer
kompozitlərin adsorbent kimi tətbiqinə aid 2008-2018-ci illərdə nəşr olunmuş
tədqiqat işlərinin nəticələri istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın şərhi
1. Suyun əsas çirkləndiriciləri
Metalloidlər. Suda ən çox rast gəlinən metalloidlərə arsen (As) və stibium (Sb)
aid edilir. As təbiətdə geniş yayılmış metalloiddir. buna görə də suyun As-lə çirklənməsi antropogen amillərlə yanaşı, həm də təbii amillə bağlıdır. As-in yeraltı sularda qatılığı adətən 1-2 μg/l olur. lakin bəzi ərazilərdə onun təbii yayılmasından
asılı olaraq bu qiymət 12 μg/l və ya daha çox ola bilər. Təxminən 70 ölkədə (banqladeş, Hindistan, Çin və s.) yeraltı sular As tərkibli olduğu üçün dünya üzrə 150
milyon insan As-lə çirklənmiş sudan istifadə edir. Təbii sularda əsasən üç və beşvalentli As-in (As (ııı) və As (v)) həm üzvi, həm də qeyri-üzvi formalarına rast gəlinir
(məsələn, arsenat turşusu-H3AsO4, arsenit turşusu-H3AsO3, metilarsen turşusuCH3AsO3H2, dimetilarsen turşusu (CH3)2AsO2H. Müəyyən edilmişdir ki, As-in
zərərliliyi onun sudakı formasından asılı olur. Məsələn, qeyri-üzvi As (ııı) birləşmələrinin toksikliyi As (v)-dən 10 dəfə, As (ııı) üzvi birləşmələrindən isə 70
dəfə çoxdur. Arsenlə çirklənmiş tullantı sularından uzun müddət istifadə xroniki arsenikoz xəstəliyinə səbəb olur [3].
Sb təbiətdə As-ə nisbətən daha az yayılmış elementdir və buna görə də Sb-la
suyun əsas çirklənmə mənbəyi sənayedir. Sb-un üçvalentli oksidi (Sb2O3) polietilen
tereftalat istehsalatında katalizator və odadavamlı materialların alınmasında istifadə
edilir. Sb təbii şəkildə suda stibium(ııı)hidroksid (Sb(OH)3) və antimonat anionu
şəklində (Sb(OH)6) yayılmışdır. qeyri-üzvi Sb-un üçvalentli birləşmələri beşvalentli
birləşmələrindən, həmçinin üzvi birləşmələrindən daha çox toksikiliyə malikdir [4].
Ağır metal ionları. Ağır metal ionları üzvi mənşəli çirkləndiricilərdən fərqli
olaraq bioloji parçalanmır və bioakkumulyasiya edərək canlı orqanizmlərdə
toplanma xüsusiyyətinə malikdir. bir çox ağır metal ionlarının toksiki və kanserogen
təsirləri onların insan orqanizminə düşdükdə hüceyrənin kükürd, oksigen və ya azottərkibli komponentləri ilə rabitə yaratması və nəticədə fermentlərinin aktivliyinin
inhibə və zülal quruluşlarının modifikasiya etməsi ilə izah olunur [9]. Tullantı sularında daha çox rast gəlinən ağır metal ionlarının insan orqanizminə təsiri və onlarla
suyun çirklənmə mənbələri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 1) [2].
Anionlar. Metal ionları kimi anionların da yüksək qatılıqlarda suda mövcud olması yolverilməz haldır. Suda mövcud olan ən təhlükəli anionlara nitrat (NO3-), nitrit
(NO2-), sulfit (SO32-), sulfat (SO43-), arsenit (AsO33-) və arsenat (AsO43-) aid edilir.
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Cədvəl 1. Tullantı sularında rast gəlinən ağır metal ionlarının
insan orqanizminə təsiri və onlarla suyun çirklənmə mənbələri [2].
Suda yolverilən
Metal ionu maksimum qatılığı,
mq/l

Cu (ıı)

Hg (ıı)

Cd (ıı)

pb (ıı)

Cr (ııı)
Cr (vı)

1.3

0.002

0.005

0.015

0.1

Orqanizmə uzunmüddətli
təsiri

Çirkləndirici mənbələr

Metal emalı, gübrə,
elektrotexnika və boya
başgicəllənmə, gözlərin
istahsalı müəssisələrinin
qıcıqlanması,
tullantı suları. Mistərkibli
mədə-bağrsaq, qaraciyər və
su borularının korroziyası
böyrəklərin zədələnməsi
və misin təbii
mənbələrinin eroziyası

böyrək və ağciyərlərin
zədələnməsi

Neft emalı zavodlarının,
batareya, lüminisent
lampa, tibbi avadanlıqların
və ölçü cihazlarının
(termometr, tonometr)
istehsalı müəssisələrinin
tullantı suları

Əzələ ağrıları, titrətmə,
ağciyər və böyrəklərin
zədələnməsi

qalvanizə edilmiş
boruların korroziyası və
kadmiumun təbii
mənbələrinin eroziyası.
Metal emalı, boya və
batareya istehsalı
müəssisələrinin tullantı
suları

qurğuşun su borularının
uşaqlarda beyin və sinir
korroziyası və qurğuşunun
sisteminə təsir edərək fiziki
təbii mənbələrinin
və zehni inkişafın
eroziyası. boya istehsalı
gecikməsinə, böyüklərdə isə
və quşğuşun-turşu
böyrəkərin zədələnməsinə
batareyalarının təkrar
və yüksəsk qan təzyiqinə
emalı müəssisələrinin
səbəb olur
tullantı suları
Allergik dermatit

polad, sellüloza, boyaq
maddələri, sement
istehsalı və dəri emalı
zavodlarının tullantı suları

Arsenit və arsenat ionlarının əsas mənbəyi yarımkeçirici, şüşə, piqment, kağız istehsalı müəssisələrinin tullantı sularıdır. bu anionlar, həmçinin yeraltı sularda təbii
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şəkildə yüksək qatılıqlarda da mövcud ola bilir. Sulfit və sulfat anionları əsasən
şərab, gübrə, kağız, şüşə, boyaq maddələri, fungisid istehsalı müəssisələrinin, nitrat
və nitrit anionları isə gübrə istehsalı müəssisələrinin tullantı sularında yüksək
qatılıqlarda mövcud olur.
Arsenit və arsenat anionları ilə zəhərlənmə əzələlərdə ağrılara, ətrafların keyiməsinə, dəri və dırnaqların zədələnməsinə, dəri xərçənginə, sulfit ionları bronxial
astmaya, nitrit ionları isə qanda oksigenin daşınmasına mane olaraq nəfəs çatışmazlığına səbəb ola bilər [3, 4].
Sintetik üzvi boyaq maddələri. Sintetik üzvi boyaq maddələri toxuculuq, xalçaçılıq, qida, rezin, kağız, dərman və plastik kütlə istehsalında geniş istifadə edilir.
Tullantı suyu ilə çirklənmiş tullantı sularının əlavə təmizləmədən təbii su hövzələrinə axıdılması ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olur. Hal-hazırda dünya miqyasında ildə təxminən 106 ton müxtəlif adda boyaq maddələri istehsal olunur və
təxminən 104 ton boyaq maddəsi tullantı şəklində ətraf mühitə atılır. Sintetik üzvi
boyaq maddələrinin yüksək molekul kütləsi və mürəkkəb quruluşu onların təbiətdə
bioloji parçalanmasını çətinləşdirir. bir çox boyaq maddələri və onların parçalanma
məhsulları canlı orqanizmlərə toksiki, mutagen və kanserogen təsir göstərir. Təbii
su hövzələrinin boya ilə çirklənməsi, həmçinin günəş şüalarının keçiriciliyini azaldır
və nəticədə fotosintetik fəaliyyəti məhdudlaşdıraraq suda oksigen çatışmazlığı
yaradır. Azo boyaq maddələri digər boyaq maddələrinə nisbətən daha təhlükəli hesab
edilir və dünya üzrə istehsal edilən boyaq maddələrinin təxminən 60-70%-ni təşkil
edir. Müəyyən edilmişdir ki, azo boyaq maddələri təbiətdə temperatur, işıq və
Cədvəl 2. Sənayedə ən çox istifadə edilən azo boyaq maddələrinin adı
və molekul quruluşu
boyaq maddəsinin adı

Molekul quruluşu

Əsas sarı 15

Düz qırmızı 81

Dispers narıncı 29

Reaktiv qırmızı 23
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mikroorqanizmlərin təsirindən rəngsiz lakin daha da təhlükəli aromatik aminlərə
parçalanır. Sənayedə ən çox istifadə edilən azo boyaq maddələrinin adı və molekul
quruluşu aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (cədvəl 2) [1,6,8].
Pestisidlər. pestisidlər məhsulun zərərvericilərdən və xəstəliklərdən qorunmasında mühüm rol oynayır. qlobal istehlak nəticəsində pestisidlər və onların
parçalanma məhsulları ətraf mühitdə yayılaraq su mənbələrini çirkləndirə bilir. Sıx
əkinçilik ərazilərində yerləşən səth və yeraltı suları pestisidlərlə daha çox çirklənməyə məruz qalır və bu suların insanlar tərəfindən istifadəsi ciddi problemlərə səbəb
ola bilər. Səth və yeraltı sularının pestisidərlə çirklənməsinə bu birləşmələrin suda
həll olması, biotik və abiotik amillərin təsirindən parçalanması, tətbiq olunduqları
ərazidə yağıntıların miqdarı və küləyin xüsusiyyətləri kimi amillər təsir edir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir çox pestisidlərin tərkibinə daxil olan natrium
flüorasetat, akrolein, kalsium sianid, kalsium arsenat, karbofuran, pentaxlor fenol,
sink fosfit, butilamin, xlorsirkə turşusu, mis (ıı) sulfat və s. kimi kimyəvi maddələri
yüksək təhlükəli inqrediyentlər sinfinə daxil etmişdir [2].
Bioloji çirkləndiricilər. Suda rast gəlinən və insan sağlamlığına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir edən bioloji çirkləndiricilərə patogen bakteriayalar, viruslar, patogen
protozoylar və sianobakteriyalar aid edilir. bakteriya (vibrio cholerae, salmonella
typhi, salmonella choleraesuis, salmonella enteritidis), virus (rotavirus, poliovirus)
və protozoy (entamoeba, lyamblya, cryptosporidium) kimi mikroorqanizmlər insan
orqanizminə düşərək yatalaq, vəba, qastroenterit, dizenteriya və iflic xəstəliklərinə
səbəb ola bilir. yuxarıda qeyd olunmuş patogenik mikroorqanizmlərdən fərqli olaraq
sianobakteriyalar suda sianotoksin adlanan toksiki maddə sintez edirlər ki, bu da insanlara, heyvanlara və ətraf mühitə zərərli təsir göstərir [9].
Radioaktiv çirkləndiricilər. Suyun radionuklidlərlə çirkləndirən amillər təbii və
antropogen ola bilər. yerin qabığını təşkil edən bütün materiallar əsasən uran və toriumun parçalanması nəticəsində alınan, radium-226, radium-228, polonium-210,
qurğuşun-210 və radon, həmçinin kalium-40 radionuklidlərindən ibarətdir. Təbii
olaraq radionuklidlər qaya və torpaqlardan ayrılaraq yeraltı sulara süzülə bilir. buna
görə də yeraltı su və bulaqlardan götürülmüş nümunələrdə suyun tərkibində radionuklidlərə səth və yağış sularından daha çox rast gəlinir. Radioaktiv çirkləndiricilərin antropogen mənbələrinə isə nüvə elektrik stansiyaları, nüvə silahı sınaqları,
mədən sənayesi və tibbi tədqiqatlar aid edilir [10].
Yeni çirkləndirici maddələr. Suyun tərkibində olan yeni çirkləndirici maddələr
son 15 ildir ki, tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. yeni çirkləndirici maddələrə
suyun tərkibində rast gəlinən, lakin ətraf mühitə və insan orqanizminə əks təsirləri
hələ də dəqiq müəyyən edilməyən maddələr aid edilir. yeni çirkləndirici maddələrin
sayı ildən ilə artmaqdadır və bu qrup çirkləndiricilər əsasən dərman maddələrinin
(məsələn, antibiotiklər, ağrıkəsicilər, iltihab əleyhiə maddələr), səthi aktiv maddələrin və şəxsi qulluq vasitələrinin tərkibində olur. bəzi tədqiqatçıların fikirlərinə
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əsasən antibiotiklər bu qrupa aid olan çirkləndiricilərdən ən təhlükəlisidir və onların
ətraf mühitə düşməsi antibiotiklərin təsirinə davamlı bakteriyaların yaranmasına
səbəb ola bilər. bu da öz növbəsində xəstəliklərin müəalicəsi zamanı anibiotiklərin
mikroorqanizmlərə qarşı təsirini zəiflədir və ya qarşısını alır [2].
2. Tullantı sularının zərərli maddələrdən adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsində hibrid polimer kompozitlərin adsorbent kimi tətbiqi
Son illər qeyri-üzvi komponenti laylı quruluşlu maddələr (məsələn, qrafit, laylı
silikatlar) olan hibrid polimer kompozitlər adsorbent kimi geniş tətbiq edilir.
Ədəbiyyatda məlum olan hibrid polimer kompozitlərlə müxtəlif su çirkləndiricilərinin adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsinə aid tədqiqatların nəticələri aşağıdakı
cədvəldə verilmişdir (cədvəl 3) [11-17].
Cədvəl 3. Tullantı sularının təmizlənməsində hibrid polimer
kompozitlərin tətbiqi [11-17].
Adsorbent

Çirkləndirici

sepiolit/polivinilimidazol
xitozan/palıqorskit

Hg (ıı)
pb (ıı)
metilen göyü
pb (ıı)
Cd (ıı)
Cu (ıı)
Ni (ıı)
Cr (vı)
metilen göyü
Cr (vı)
dizel
yanacağı
xam neft
sürtkü yağı

rektorit/nişasta
xitozan/rektorit
poliakrilonitril/kaolinit
qrafit/xitozan
qrafit/butil kauçuk

Temperatur
K
°C
298
25
296
23
303
30
303
30
298
25
298
25
298
25
298
25
298
25
300
27
298

25

pH
6
4
5
5
8.7
5.5
8.5
6.8
6.8
4
-

maksimum sorbsiya
tutumu (mq/q)
345.3
201.5
277
180.8
16.53
20.49
13.32
127
68
105
17800
21600
23400

Cədvəldən göründüyü kimi hibrid polimer kompozitlər qeyd edilmiş su çirkləndiricilərinə qarşı yüksək adsorbsiya tutumuna malikdir və bu da kompoziti təşkil
edən hər iki komponentin xassələrinin sinergizmi ilə əlaqədardır.
Nəticə
1. bəzi toksiki maddələrlə suyun çirklənməsi antropogen amillərlə yanaşı, həm
də təbii amillə bağlı ola bilər.
2. Hibrid polimer kompozitlərin multifunksional xarakteri və yüksək sorbsiya
tutumuna malik olması onların adsorbent kimi tətbiqinə geniş imkanlar açır.
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ABŞERON YARIMADASININ SAHİLLƏRİNDƏN
XƏZƏRİN ÇİRKLƏNMƏSİNDƏ ROLU OLAN İRİ
HƏCMLİ MÖVCUD AXARLAR VƏ ONLARA OLUNAN
MÜDAXİLƏLƏR (BAYIL-SUMQAYIT ARALIĞI)
(Səh. 112-119)

Cabbarov M.C.
“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Mikayıl Müşfiq küç., 2H, Bakı,
Azərbaycan, m.jabbarov@azergold.az
Abstract. ın thе article have been told about the pollution sources and influence
degree of pollution to maritime ecological condition on coastal area of Absheron
peninsula in the Caspian Sea. Meanwhile have been investigated the current streams
and unlawful intervention to these streams, the pollution dynamic on the basis of
analyzed results over water sampling taken from the joining place of the stream with
sea.
Açar sözlər: təmizləyici qurğular,çirklənmə mənbələri,məişət-fekal çirkab
sular,oksigenin miqdarı
Giriş
Müasir dövrdə Azərbaycanda sənayеnin və кənd təsərrüfatının sürətlə inкişafı,
bununla yanaşı əhalinin sayının artması və urbanizasiya səviyyəsinin yüksəlməsi
şirin suya olan tələbatı daha da artırır.Hazırda Azərbaycan ərazisində Хəzər
dənizinin sahil zonalarında müxtəlif təsərrüfat tədbirlərinin həyata keçirilməsi Xəzər
dənizinə daxil olan axar sularının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin dəyişməsinə
səbəb olmuşdur. bu baxımdan Xəzər dənizinə bayıl-Sumqayıt aralığından daxil
olan axarlarının ekoloji cəhətdən elmi əsaslarla tədqiq olunması vacib məsələlərdən
hesab olunur.
Tədqiqatda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqat işinin aparılması üçün Еkоlоgiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər
Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin 2009-2015-ci illərin hesabatlarından və
müəllifin apardığı tədqiqatların nəticələrindən istifadə olunmuşdur. Tədqiqatda statistik və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın şərhi
Xəzər dənizinin çirklənməsi əsasən iki istiqamətdən mövcuddur [1];
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• Açıq dənizdə fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrdən və üzən vasitələrdən
göstərilən antropogen təsirlər;
• bələdiyyə axarları və təbii axarlara olan müdaxilələr.
bakı şəhərində sahildən dənizi ən çox çirklənmiyə məruz qoyan axarlar Suraxanı
rayonunun Hövsan qəsəbəsi yaxınlığındakı el arasında “Hövsan kanalı” adlandırılan
və Səbayıl rayonu ərazisindən “Sevinc buxtası”na qovuşan 32 saylı kanallardır. bu
axarlar vasitəsi ilə dənizə axıdılan yüksək dərəcədə çirklənmiş tullantı suları onun
ekosisteminə çox ciddi mənfi təsir göstərir.
Cədvəl 1.32-ci kanalında 2008-2012-ci illərdə təyin olunmuş çirkləndiricilərin
dinamikası
Göstəricilər
pH
Duzluluq
Ammonium ionu
(NH4)
Nitritlər (NO2)
Asılı maddələr
Sintetik səthi aktiv
maddələr (SSAM)
Neft məhsulları
Oksigenə biokimyəvi
tələbat (ObT5)

Ölçü yol verilən
vahidi qatılıq həddi
6,5-8,5
‰

2008

2009

2010

2011

2012

7,8
1,0

8,03
0,8

7,84
0,9

7,71
0,7

7,9
0.8

mq/l

0,5

35,0

59,0

30,4

35,0

35.9

mq/l
mq/l

0,08
4,25

0
36,0

0
44,0

0
39,0

0,6
20,0

0.3

mq/l

0,5

3,0

1,6

2,6

1,8

2.0

mq/l

0,05

2,62

0,97

4,03

1,28

1.09

mq/l

3,0

375,0

300,0

280,0

380,0

220

Ekotoksikologiya

kəskin kəskin kəskin kəskin kəskin
zəhərli zəhərli zəhərli zəhərli zəhərli

bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarı
(min əd/litr)

16300

15 600 19 700 16 000

16400

Əsas çirkləndirici mənbələrdən biri olan 32-ci kanal Səbayıl rayonunda badamdar qəsəbəsindən başlayaraq 20-ci sahə yaşayış məntəqəsindən keçməklə gəmi
təmiri zavodunun (GTZ) qərbindən Xəzər dənizinə tökülür. uzunluğu 7 km, həcmi
təqribən 23min m3/gün olmaqla bu kanalın əsas mənşəli qarışıq (məişət-fekal, istehsalat və qismən qrunt suları) sulardan ibarətdir.
bakı buxtasının çirklənməsində xüsusi rol oynayan bu kanal Səbayıl rayonunun
mərkəzləşmiş kanalizasiya şəbəkəsi olmayan yaşayış məntəqələrində formalaşır.
başlanğıcını badamdar qəsəbəsində “bəyoğlu” şadlıq sarayının qarşısından alan
təmizlənmədən və zərərsizləşdirilmədən GTZ-nin ərazisindən birbaşa dənizinə axır.
Kanal boyu ərazilərdə mərkəzləşmiş kanalizasiya sistemi olmadığından badamdar, 20-ci sahə, Muxtarov, 6-cı sahə yaşayış massivlərində, eləcə də bayıl
qəsəbəsinin bir hissəsi və “bibiheybətneft” neft-qaz çıxarma idarəsinin (NqÇİ)
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ərazilərində formalaşan tullantı sular, həmçinin adı çəkilən qəsəbələrdə fəaliyyət
göstərən obyekt və müəssisələrin fəaliyyəti zamanı yaranan tullantılar bu kanala
axıdılır.
Kanal əvvəllər açıq vəziyyətdə relyef boyu axıdılırdısa, 2006-cı ildə Azərbaycan
Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün
kompleks tədbirlər planı çərçivəsində burada yenidənqurma işləri qismən də olsa
aparılmış və onun təxminən 3-4 km hissəsi yeraltı kollektor formasına salınmışdır.
32-ci kanalın Xəzər dənizinə çıxışından götürülmüş su nümunələri üzərində
aparılmış təhlillərin nəticələri cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi axarın dənizə töküldüyü yerdən götürülmüş su nümunələrinin üzərində aparılmış analizlərin nəticəsinə görə təyin olunmuş komponentlərin miqdarının normadan dəfələrlə artıq olması Xəzər dənizinin ekosisteminə
necə mənfi təsir göstərdiyini, eləcə də ekotoksikoloji təhlillərə görə axıdılan suyun
kəskin zəhərli təsirə malik olması isə həmin ərazilərdə tədricən canlı orqanizmlərin
məhv olmasını deməyə əsas verir.
Ümumi bağırsaq çöpü bakteriya qrupunun tərkibinə daxil olan şərti-patogen
(xəstəlik törədən) mikroorqanizmlər su hövzələri üçün çirkləndirici hesab olunur.
bu bakteriya qruplarının normativi məişət-fekal və tullantı sularda 1000 ədəd/litr,
dəniz suyunda isə 5000 ədəd/litrdir. patogen mikroorqanizmlərin dəniz suyunda
miqdarı normadan çox olarsa, həmin sudan istifadə zamanı insanlar müxtəlif xəstəliklərə yoluxa bilər.
qeyd etmək lazımdır ki, dənizin vaxti ilə sahildən neftlə çirkləndirilməsində neftayırma zavodlarının da əhəmiyyətli rolunu unutmaq olmaz. XX əsrin əvvəlindən
fəaliyyətdə olan bu zavodların ildə milyonlarla m3 neftlə çirklənmiş tullantı suları
mexaniki təmizlənmədən keçdikdən sonra dənizə axıdılması mövcud idi. Mexaniki
təmizlənmə qurğularından keçən bu suların tərkibində neft məhsullarının miqdarı
100 mq/l bəzən bundan da artıq dənizə axıdılması halları müşahidə edilmişdir. Halhazırda köhnə neftayırma zavodlarının əksəriyyətinin fəaliyyəti dayandırılmış, yalnız Heydər Əliyev adına bakı Neft Emalı (bNEZ) və Azərneftyağ neft emalı
zavodları fəaliyyət göstərir. 1986-cı ildə nefayırma zavodları tərəfindən dənizə mexaniki təmizləmə qurğularından sonra 26 mln m3-dən artıq tullantı su axıdılırdısa,
2005-ci ildə bu rəqəm zavodların tam gücləri ilə işləməməsi ilə əlaqədar azalaraq
2 mln m3-ə düşmüşdür. qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev adına bNEZ-da hər
cür təmizləyici qurğular fəaliyyət göstərir. İki pilləli bioloji təmizləmə qurğusunda
təmizlənmiş tullantı sular təkrar təmizlənmək üçün ikinci pillə çökdürücülərdə “Eyxoriya” bitkisindən istifadə olunur ki, bu bitki suyun tərkibində reqlament normasına
uyğun qalmış 3-5 mq/l neft məhsullarının daha da dərindən təmizlənməsinə xidmət
edir. Hazırda Azərneftyağ Neft Emalı Zavodunda formalaşan tullantı suların Heydər
Əliyev adına bNEZ-nin təmizləyici qurğularına nəql edilməsi ilə bu müəssisədən
dənizə axıdılan çirkab suların qarşısı alınmışdır.
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Xəzər dənizinin intensiv çirklənməsində yağış suları kollektorları vasitəsi ilə sənaye sahələrinin və təmizlənmədən axıdılan məişət-fekal çirkab suların da rolu az
olmamışdır.
Ötən əsrin əvvəllərindən bakı şəhərinin inkişafı ilə əlaqədar 1930-cu illərdə
şəhərdə formalaşan tullantı suların təmizlənməsi məqsədi ilə şəhər kənarında Zığ
sahəsində gün ərzində 37 min m3 tullantı su qəbul edə bilən qurğular tikilmişdir.
Sonradan bu sahədə yeni qurğuların tikintisi ilə 70-ci illərdə qurğuların gücü gün
ərzində 126 min m3-ə çatdırılmışdır. Şəhərin durmadan inkişafı qarşısında belə az
gücə malik təmizləyici qurğular dənizə axıdılan tullantı suların hamısını təmizləmək
iqtidarında ola bilməzdi. bununla əlaqədar 1972-ci ildə bakı şəhərinin böyük bakı
kanalizasiya şəbəkəsinin planı hazırlandı və bir neçə il sonra tikintiyə başlandı. bu
plana əsasən şəhər daxilində yeni kanalizasiya kollektorları və Hövsan yaxınlığında
lahiyə gücü 800 min m3/gün olan aerasiya stansiyası tikilməsi planlaşdırıldı. lakin
sonradan şəhərin inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu qurğunun gücü artırılaraq
900 min m3/gün və 1,2 mln m3/gün nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda stansiyanın gücü
gün ərzində 1.2 mln m3-ə çatdırılsa da bəzi qüsurlar qalmaqda davam edir ki, bu da
öz növbəsində dənizin çirklənməsində özünəməxsus dərəcədə rol oynayır. belə ki,
layihəyə əsasən təmizləmədən keçmiş tullantı suların axıdılması sahildən 3 km
məsafədə və 7-8 m dərinlikdə dənizə atılması nəzərdə tutulsa da, müəyyən səbəblərdən işlər yarımçıq qalmış və hazırda təmizlənmiş çirkab sular stansiyanın qəza
xətti vasitəsi ilə dənizə axıdılır. Aerasiya stansiyasının çıxışının ləpədöyəndə dənizə
açılması və axıntı məsafəsinin az olması təmizlənmədən keçmiş çirkab sularda xlorla
neytrallaşma prosesini tam təmin edə bilmir. buna səbəb atqı xəttinin qurğudan
dənizə qədər məsafəsinin az olmasıdır. Normaya uyğun zərərsizləşdirilmə prosesinin
aparılmaması məhz həmin sahədə Xəzərin biomüxtəlifliyinə mənfi təsir
göstərilməsini deməyə əsas verir.
Ekoloji gərgin vəziyyət yaradan axarlardan biri mənbəyini Sabunçu rayonu
ərazisindən götürən və Suraxanı rayonu ərazisindən Xəzərə qovuşan Hövsan kanalı
1902-ci ildə inşa edilmişdir. bu kanalın uzunluğu təqribən 17 km-dir. XX əsrin
əvvəllərində balaxanıneft və Suraxanıneft Neft qaz Çıxarma idarələrinə xidmət
edən Hövsan kanalı sonradan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin balansında olmuşdur. Hövsan kanalı hal-hazırda qeyri-qanuni axar kimi bakı şəhəri
ərazisindən Xəzər dənizinə müxtəlif mənşəli qarışıq tullantı sularla ən çox çirkləndirici maddələr axıdan kanaldır.
bu kanal başlanğıcını Ramana tunelinin çıxışından alır. Ramana tuneli
qarşısında toplanaraq gölməçə əmələ gətirən tullantı suları zərərsizləşdirilmədən
nasoslar vasitəsi ilə Hövsan kanalına nəql edilir. Eyni zamanda gölməçəyə ərazidə
yerləşən yaşayış məntəqələrində formalaşan məişət-fekal tullantı suları da axıdılır.
Hövsan kanalının dənizə çıxışından götürülmüş su nümunələri üzərində aparılmış
təhlillərin nəticələri cədvəl 2-də öz əksini tapmışdır.
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Cədvəl 2. Hövsan kanalında 2009-2011-ci illərdə təyin olunmuş
çirkləndiricilərin dinamikası
Göstəricilər
pH
Duzluluq
Ammonium ionu
Nitritlər
Asılı maddələr
SSAM
ObT5
Neft məhsulları

Ölçü
yol verilən qatılıq həddi
vahidi
6,5-8,5
‰
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l
mq/l

0,5
0,08
4,25
0,5
3,0
0,05

bağırsaq çöpü bakteriya qrupunun miqdarı (ədəd//litr)
Ekotoksikologiya

2009

2010

2011

8,21
22,0
46,0
0,18
7,0
1,6
240,0
2,014

7,65
25,8
21,0
0
23,0
2,4
250,0
3,47

7,78
20,6
7,76
0,03
12,0
1,5
210,0
3,87

7 370 000 5 390 000 3 480 000
kəskin
zəhərli

kəskin
zəhərli

kəskin
zəhərli

Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 20062010-cu illər üçün nəzərdə tutulmuş Kompleks Tədbirlər planında 2010-cu ilin sonunadək Hövsan kanalı qapalı kanala çevrilməli və kanalın dənizə çıxışı hissəsində
bioloji təmizləmə qurğusu inşa edilməli idi. planda qeyd olunan müddətin başa çatmasına baxmayaraq hazırda sözügedən kanalın təqribən 4 km hissəsi qapalı sistemə
keçirilmiş, qalan hissəsi açıq kanal kimi axmaqda davam etməkdədir. Hazırda
Hövsan kanalı vasitəsi ilə gün ərzində 100 min m3-dən artıq yüksək dərəcədə çirklənmiş və toksiklik baxımdan kəskin zəhərlilik keyfiyyətinə malik tullantı su təmizlənmədən və zərərsizləşdirilmədən Xəzər dənizinə axıdılır.
Sumqayıt inzibati ərazisinin sahil zolağının uzunluğu təqribən 32,0 km təşkil edir
ki, bu sahil zolağının hazırda 6,0 km-ə qədəri çimərlik sahəsi kimi istifadə olunur.
Sözügedən ərazidən dənizə istiqamətlənən, ümumi həcmi 11 895,7 m3/saat olan irilixırdalı 34 axar mövcuddur ki, bu axarların təqribən 80 %-i Xəzər dənizinə təmizlənmədən və zərərsizləşdirilmədən axıdılır [2].
Sumqayıtın sənaye zonasından keçərək dənizə qovuşan Sumqayıtçayın əsas çirklənmə mənbələri, “Azərkimya” İb-nin tabeliyində olan zavodların fasilələrlə
fəaliyyət göstərməsi nəticəsində yaranır. belə ki, aparılan tədqiqatlar nəticəsində
bəzi zavodlarda soyutma sistemlərində istifadədən sonra axıdılan normaya uyğun
təmiz sularla yanaşı, qarışıq mənşəli tullantı suların da sözügedən təbii axara axıdılması dəfələrlə müşahidə edilmişdir.
Sumqayıtçaydan sonra şəhər ərazisində ikinci böyük axar Hacı dərəsi adlanan
axardır. Hacı dərəsi öz mənbəyini Saray qəsəbəsindən götürür. uzunluğu 35 km-ə
yaxın, eni 0,5–2,5 m və dərinliyi 0,2-0,5 m arasında dəyişən bu axar kanalboyu
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ətrafında olan bütün fərdi yaşayış evlərində və onlarla kiçik müəssisələrdə formalaşan tullantı sularını özündə cəmləşdirərək birbaşa Xəzər dənizinə qovuşur.
Axara ən çox çirkləndirici maddələr axıdan Koroğlu prospekti boyunca 15-ci məhəllədə yerləşən kiçik müəssisələrdir. bu müəssisələrdə (avtomobillərə texniki xidmət
məntəqələrində) formalaşan tullantı sularla yanaşı, yığılan işlənmiş mühərrik
yağları, yağ qabları, istismardan çıxardılmış təkərlər və s. tullantılar bu axara atılır.
Gün ərzində dənizə Hacı dərəsi vasitəsilə 32 832 m3- ə qədər qarışıq mənşəli tullantı
suları axıdılması qeydə alınmışdır [2].
Sumqayıt ərazisindən Xəzər dənizinə axıdılan və dənizi ən çox çirklənməyə
məruz qoyan axarlardan biri də Azərboru Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) tullantı sularını nəql edən kollektordur. Müəssisədə formalaşan şərti təmiz sular uzunluğu 7 km olan bu axar vasitəsilə dənizə axıdılır. Analoji hal mərkəzləşmiş
kanalizasiya şəbəkəsi olmayan H.Z.Tağıyev və Kimyaçılar qəsəbələrində də
mövcuddur.
bütün axarlardan götürülmüş su nümunələri üzərində aparılmış təhlillərin orta
nəticəsinə görə çirkləndirici komponentlərin miqdarı normadan dəfələrlə artıq
müəyyən edilmiş və ekotoksikoloji baxımdan nümunələr zəhərli təsirə malik olmuşdur (cədvəl 3).
Cədvəl 3. Sumqayıt ərazisində axarlardan götürülmüş su nümunələri
üzərində aparılmış təhlillərin 5 illik göstəriciləri
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Götürülmüş su nümunələri üzərində aparılmış təhlillərin nəticələrinə əsasən
Sumqayıt sahil zonalarında çirklənmənin artması müşahidə edilmişdir (şəkil 1-4).
yaranmış vəziyyətdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, vaxtı ilə fəaliyyəti dayandırılmış
müəsissələrin işə bərpası zamanı yenə də ekoloji norma və standartlara tam riayət
olunmur.
Məsələn, ammonium ionları (NH4) suda xəstəlik törədən mikroorqanizmlərin
həyat fəaliyyəti nəticəsində yaranır. NH4 ionlarının qatılığının çox olması üzvi maddələrin parçalanması prosesinin davam etməsi ilə əlaqədardır, eyni zamanda suyun
sanitar vəziyyətinin pis olmasını göstərir(şəkil 1).

Şəkil 1. Sumqayıt axarlarında ammonium ionlarının dinamikası
Asılı maddələrin miqdarının su hövzələrində çox olması suyun bulanlıqlığının
artmasına səbəb olur ki, bu da günəş şüalarının su qatına keçməsini zəiflədir.
Nəticədə mühitdə fotosintez prosesi azalır (şəkil 2).

Şəkil 2. Sumqayıt axarlarında asılı maddələrin dinamikası
Sintetik səthi aktiv maddələrin (SSAM) su hövzələrində az miqdarda belə olması
canlı orqanizmlərdə bioloji və biokimyəvi proseslərin gedişinə mənfi təsir göstərir
(şəkil 3).
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Şəkil 3. Sumqayıt axarlarında Səthi sintetik aktiv maddələrin dinamikası
Tədqiq olunmuş nümunələrdə oksigenə biokimyəvi tələbat (ObT5) 5 gün ərzində
biokimyəvi proseslərdə üzvi maddələrin oksidləşməsinə sərf edilən oksigenin miqdarını göstərir (şəkil 4).

Şəkil 4. Sumqayıt axarlarında oksigenə biokimyəvi tələbatın dinamikası
Nəticə
Tədqiq edilən axarların tərkibində çirkləndirici komponentlərin miqdarının yol
verilən qatılıq həddindən dəfələrlə artıq olması müəyyən edilmiş, onların dənizə
töküldüyü ərazilərdə canlı orqanizmlərin tədricən məhvinə zəmin yaratmaqla yanaşı,
dənizin ekosisteminə mənfi təsir göstərə bilər.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Мамедов Р.М.Гидрометеорологическая изменчивость и экогеографические
проблемы Каспийского моря // Изд. «Елм». 2007, Баку. 454 с.
2. ETSN Xəzər kompleks ekoloji monitorinq idarəsinin 2009-2015-ci ilərin hesabatları.
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RESPUBLİKA ÇAYLARINDA SUYUN ÇİRKLƏNMƏ
SƏVİYYƏSİNİN TƏDQİQİ
(2017-ci İL ÜZRƏ)
(Səh. 120-127)

Dadaşova F.S., Yunuszadə E.R.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bakı şəhəri, Azərbaycan,
hidromet-institut@mail.ru elcan_yunuszade@mail.ru
Abstract. The presented article provides information on the role and mechanism
of water in the body, the level of contamination of the Republic's rivers by 2017 is
analyzed according to the Water Degradation ındex. The analysis has shown that in
the Kur River, the main water artery of the Republic, the pollution level and the
rivers of the lesser Caucasus are subject to more contamination than rivers of other
zones. The rivers of the South and North-East slopes of the Greater Caucasus are
subject to less pollution
Açar sözlər: Kür çayı, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, suyun tərkibi, çay
hövzələri, çirkləndiricilər
Giriş
Azərbaycanın su ehtiyatları ölkənin iqtisadiyyatında böyük rol oynayır. Su ehtiyatlarından sənaye, kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatın bir çox sahəsində geniş istifadə
olunur. Kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən suvarılan sahələrdə yetişdiyindən ildə
suvarma məqsədilə çaylardan 10-12 km3 su götürülür. Su ehtiyatlarının azlığı çox
zaman sudan istifadədə problemlər yaradır [1, 3].
Digər tərəfdən sənayenin inkişafı təbii mənbələrin - çayların, göllərin, yeraltı suların artan çirklənməsinə səbəb olur. Çirklənmiş sular suda yaşayan canlı orqanizmlərin azalması ilə yanaşı, insan səhhətinə çox böyük mənfi təsir göstərir [2]. qəbul
etdiyimiz suda hər hansı inonların normadan çox olması bu proseslərə əks təsir
göstərməklə daxili orqanların zədələnməsinə bununla da müxtəlif xəstəliklərin
yaranmasına birbaşa təsir edir ki, bu baxımdan respublika üzrə suyun çirklənmə
səviyyəsinin tədqiqi aktual məsələlərdən biridir.
Tədqiqatda istifadə olunan materiallar və metodika
Tədqiqat işinin aparılması üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Təbii
Suların Geokimyəvi Rejim və Çirklənməsinin Monitorinqi laboratoriyasının və
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ETSN Ətraf Mühütün Monitorinqi Departamentinin məlumatlarından istifadə
edilmişdir. Su nümunələrində çirkləndiriciləri təyin etmək üçün fiziki-kimyəvi
üsullardan, xromotoqrafik, qravimetrik, brometrik və koloriometrik medodlardan
istifadə edilmişdir.
Tədqiqatların şərhi
Kür-Araz ovalığı. Cənubi qafqazın ən böyük çayı Kür çayıdır. Azərbaycanda
Kür çayından əhalinin içməli su təchizatı ilə yanaşı, həm də energetika və kənd
təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə olunur. Kür çayı aşağı axınında daha yüksək
bulanıqlığa malikdir. buna səbəb suda asılqan maddələrin xüsusilə, təbii mənşəli
maddələrin (gil və qum) olmasıdır. Kür çayının suyu gursululuq dövründə çox
bulanıq olur. Çayın Gürcüstanla sərhəddən mənsəbinədək olan hissəsi müşahidə
şəbəkəsi ilə əhatə olunmuşdur. Çayın Azərbaycan ərazisindəki hissəsinin yuxarı,
orta və aşağı axınlarında çirklənmə səviyyəsi müxtəlif olmuşdur. Kür çayı suyunun
tərkibində olan əsas çirkləndiricilərdən fenollar, sintetik səthi aktiv maddələr, ağır
metallar, biogen maddələr, pestisidlərdir (şəkil1)

Şəkil 1. Kür çayının xarakterik çirkləndiricilərinin orta illik qatılıqlarının
YVQH-nə nisbəti
Aparılmış analizlərin nəticələri göstərir ki, xarakterik çirkləndiricilərdən fenollar
və nitritlərin orta illik qatılıqları çayın axını boyu dəyişikliyə məruz qalmışdır.
yuxarı və aşağı axında çay boyunca yüksək çirklənmə vəziyyəti qeydə alınmışdır.
Çirklənmənin səbəbi yuxarı axında Gürcüstan ərazisindən axıdılan transsərhəd çirkləndiricilər, aşağı axında isə Araz çayının qovuşması və çay boyunca yerləşən
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yaşayış məntəqələrindən, xüsusən də Şirvan və Salyan şəhərlərindən axıdılan sənaye və məişət çirkab sularıdır. Orta axında isə Mingəçevir şəhərindən başlayaraq
çaya axıdılan çirkləndiricilərin miqdarının azalması nəticəsində yevlax, Zərdab
məntəqələrində çirklənmənin səviyyəsinin nisbətən aşağı düşməsi halı müşahidə
edilmişdir.
yuxarı axın Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Şıxlı-2 məntəqəsində çay suyunun
çirklənməsi Kür çayının yuxarı axınında Gürcüstan ərazisində çayın üzərində olan
yaşayış məntəqələrindən axıdılan məişət və sənaye çirkab sularının təsirinə məruz
qalmışdır. fenollar 5 dəfə, fosfatlar 2,4 dəfə normanı kecmişdir. Su çirklənmə
indeksinə (SÇİ) görə ııı sinif - mülayim çirklənmiş su sinfinə aiddir.
yenikənd məntəqəsində xarakterik çirkləndiricilərin qatılıqları Şıxlı-2 məntəqəsinə nisbətən daha aşağı olmuşdur ki, bu da antropogen təsirin zəif olması ilə əlaqədardır. Fenolların orta illik miqdarı norma daxilində olmuşdur. SÇİ-nə görə bu
-məntəqənin suyu ıı sinif - təmiz su sınfinə aiddir.
Orta axında bu çaya həm antropogen təsirin az olması, həm də çayda gedən
özünütəmizləmə proseslərinin nəticəsində çirkləndiricilərin qatılığı bir qədər
azalmışdır. Mingəçevir məntəqəsində aparılan hidrokimyəvi müşahidələrin nəticələrinə görə fenollar 2 yvqH, biogen maddələrdən fosfatlar və mis norma daxilində
olmuşdur. yenikənd və Mingəçevir su anbarlarında çökmə nəticəsində asılı maddələrin qatılığı azalmışdır. SÇİ-nə görə bu anbarlardakı su ıı sinif - təmiz suya aiddir.
yevlax məntəqəsində fenolların orta illik miqdarı 2 yvqH olmuşdur. SÇİ-nə
görə bu məntəqənin suyu ıı sinif - təmiz suya aiddir.
Zərdab məntəqəsində fenollar 2 yvqH olmuşdur. Çayın bu hissəsi əsasən
kənd təsərrüfatı sahələrindən axıdılan çirkab sularının təsirinə məruz qalır. SÇİ-nə
görə çayın bu hissəsinin suyu ıı sinif - təmiz suya aiddir.
Aşağı axın Surra məntəqəsindən başlayaraq Araz çayının qovuşması və aşağı
axında yerləşən yaşayış məntəqələrindən, xüsusən də Şirvan və Salyan şəhərlərindən
axıdılan sənaye və çirkab sularının təsiri nəticəsində çirklənir. Surra məntəqəsində
fenolların orta illik qatılıgı 2 dəfə, biogen maddələrdən ammonium isə 1,2 dəfə
normanı keçmişdir. SÇİ-nə görə bu məntəqənin suyu ııı sinif-mülayim çirklənmiş
suya aiddir.
Şirvan müşahidə məntəqəsi üzrə fenolların orta illik miqdarı 2 yvqH olmuşdur. Mis norma daxilində olmuşdur. Ammoniumun maksimum miqdarı fevral
ayında 2 yvqH olmuşdur. SÇİ-nə görə bu məntəqənin suyu ııı sinif - mülayim
çirklənmiş suya aiddir.
Salyan məntəqəsində 2017-ci ildə fenolların orta illik miqdarı 2 yvqH olmuşdur. SÇİ-nə görə ııı sinif - mülayim çirklənmiş suya aiddir.
bankə qəsəbəsi məntəqəsində əsas çirkləndiricilərdən olan fenollar 2 yvqH,
mis isə 6 yvqH olmuşdur. SÇİ-nə görə bu məntəqənin suyu ııı sinif-mülayim çirklənmiş suya aiddir.
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Araz çayı respublika ərazisində sululuğu və uzunluğuna görə Kür çayından
sonra ikinci yeri tutur və Kür çayının ən iri qolu sayılır. Novruzlu, Horadiz
müşahidə məntəqəsində aparılan monitorinq işlərinin nəticələri şəkil 2-də verilır.

Şəkil 2. Araz çayının çirklənmə səviyyəsi
Şəkildən görünür ki, Araz çayının Horadiz müşahidə məntəqəsində əsas çirkləndiricilərdən fenolların və misin miqdarı normanı 3 dəfə keçmişdir. Çayın çirklənməsində əsasən Ermənistan ərazisindən sənaye və məişət çirkab suları axıdılan
çayların (Oxçuçay, Razdan çayı və s.) tökülməsi böyük rol oynayır. SÇİ-nə görə
bu çayın suyu ııı sinif - mülayim çirklənmiş suya aiddir.
böyük qafqazın cənub yamaclarından axan çaylar: bu bölgənin çayları (Katexçay, Dəmiraparançay, balakənçay, Kürmükçay, Talaçay, qanıx və Əyriçay)
əsasən kənd təsərrüfatı çirkab suları ilə çirklənməyə məruz qalsa da cari ildə ən
zəif çirklənmə səviyyəsi müşahidə edilmişdir (şəkil 3)
bu çaylarda aparılmış hidrokimyəvi müşahidələrin nəticələrinin təhlili əsasında
böyük qafqazın cənub yamacından axan çaylarda çirklənmə səviyyəsinin azalması
tendensiyası müşahidə edilmişdir. Katexçay, balakənçay, Kürmükçay Əyriçay mənsəb, Talaçay çayların suları ıı sinif - təmiz suya aiddir. qanıx çayındakı məntəqədə
(Əyriçayın mənsəbindən 1,7 km aşağıda yerləşir) SÇİ-nə görə ııı sinif-mülayim
çirklənmiş suya aiddir. bu zonanın çaylarıdan qanıx çayı çirkli sayılır çünkı,
transsərhəd çirklənməyə məruz qalan bu çay öz mənbəyini Gürcüstandan götürür.
Çirkləndirici maddələr üzrə göstəricilər yvqH -ni keçmişdir. Dəmiraparançayın
qəbələ şəhəri yaxınlığındakı müşahidə məntəqəsində əsas çirkləndiricilər norma
daxilində olmuşdur. SÇİ-nə görə ıı sinif - təmiz suya aiddir.
Göyçay, Türyançay və qarasu çayında aparılmış hidrokimyəvi müşahidələrin
nəticələrinə əsasən Türyançayın suları SÇİ-nə görə ıı sinif - təmiz suya aiddir (şəkil 4)
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Şəkil 3. Böyük Qafqazın cənub yamaclarından axan çayların xarakterik
çirkləndiricilərinin orta illik qatılıqlarının YVQH-nə nisbəti

Şəkil 4. Göyçay, Türyançay və Qarasu axan çaylarında xarakterik
çirkləndiricilərinin orta illik qatılıqlarının YVQH-nə nisbəti
böyük qafqazın şimal-şərq yamaclarından axan çaylar: qusarçay, qaraçay,
vəlvələçay və qudyalçayın suları çoxillik müşahidələrin nəticələrinə görə mülayim
çirklənmiş su sinfinə aiddir. bu çaylardan ən çox çirklənməyə məruz qalan çay
qudyalçaydır ki, bu da quba və Xaçmaz şəhərlərinin kommunal-təsərrüfat, məişət
və sənaye çirkab sularının axıdılması ilə əlaqədardır. Çaya ən çox sənaye çirkab suları axıdan müəssisələrdən quba konserv zavodunu qeyd etmək olar.
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qusarçayda quzun kəndi ərazisində çayın çirklənmə səviyyəsi 2017-ci ildə
aşağı olmuşdur. Fenolların orta illik miqdarı 2 yvqH olmuşdur. Ağır metalların
miqdarı sanitar normanı keçməmişdir. SÇİ-nə görə bu çayın suyu ıı sinif -təmiz
suya aiddir.
Xaçmaz şəhəri ərazisində çayın suyu nisbətən az çirklənməyə məruz qalmışdır.
Əsas çirkləndiricilərdən olan fenolların orta illik miqdarı 2 dəfə normanı keçmişdir.
SÇİ-nə görə bu çayın suyu ıı sinif- təmiz suya aiddir.
qaraçay böyük qafqazın şimal-şərq yamaclarından axan çaylardan ən az çirklənməyə məruz qalan çaydır. SÇİ-nə görə bu çayın suyu ıı sinif- təmiz suya aiddir.
Təngəaltı kəndi ərazisində yerləşən vəlvələçayın çirklənmə səviyyəsi aşağı olmuşdur. Çirkləndirici inqrediyentlərdən fenollar norma daxilində olmuşdur.
bu çaylar Samur - Abşeron kanalını qidalandırır, bu kanal isə öz növbəsində
Ceyranbatan su anbarının qidalanma mənbəyidir

Şəkil 5. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarından axan çayların
xarakterik çirkləndiricilərinin orta illik qatılıqlarının YVQH-nə nisbəti
Kiçik qafqaz regionunun çayları: Regionun çaylarından Ağstafaçay, Gəncəçay,
Tovuzçay, Şəmkirçay və qoşqarçay həmişə olduğu kimi nisbətən yüksək çirklənmə
dərəcələri ilə fərqlənmişdir. bölgənin digər çayı Kürəkçay daha zəif çirklənməyə
məruz qalmışdır. Çoxillik müşahidələrin nəticəsindən məlumdur ki, bu çaylardan
daha çox çirklənməyə məruz qalanları Ağstafaçay və qoşqarçaydır. qoşqarçayın
çirklənməsində Daşkəsən şəhərinin kommunal-təsərrüfat, məişət çirkab suları və
Zəylik alunit filiz kombinatının, Daşkəsən filiz zənginləşdirmə kombinatının tullantı
suları əsas rol oynayır. Suyun minerallaşmasının miqdarı 695,8 mq/l olmuşdur.
Mis və fenolların orta illik miqdarı 3 dəfə yvqH-ni keçmişdir. SÇİ-nə görə bu
çayın suyu ııı sinif-mülayim çirklənmiş suya aiddir
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Şəkil 6. Kiçik Qafqaz regionunun çaylarında xarakterik çirkləndiricilərin
orta illik qatılıqlarının YVQH-nə nisbətı
Müşahidələrin nəticələrinə görə Ağstafaçayın çirklənməsində əsas səbəb Ermənistanın İcevan yaşayış məntəqəsindən çaya təmizlənmədən axıdılan kommunal-təsərrüfat, sənaye-çirkab suları və kənd təsərrüfatı mənşəli çirkab suları
olmuşdur. qazax şəhəri ərazisində yerləşən Ağstafaçayda fenolların orta illik miqdarı 2 yvqH olmuşdur. SÇİ-nə görə bu çayın suyu ııı sinif - mülayim çirklənmiş
suya aiddir. Kəsəmən kəndi ərazisində yerləşən qabırrı çayında 2017-ci ildə
fenolların orta illik miqdarı 3 yvqH olmuşdur. SÇİ-nə görə bu çayın suyu ııı sinifmülayim çirklənmiş suya aiddir. Gəncəçayında fenolların orta illik miqdarı 2
yvqH olmuşdur.
Tovuz şəhəri ərazisində yerləşən Tovuzçayda aparılan müşahidələr göstərmişdir
ki, fenolların orta illik miqdarı 3 yvqH olmuşdur. Çayın çirklənmə səviyyəsi 2017ci ildə SÇİ-nə görə - ııı sinif mülayim çirklənmiş suya aiddir. Şəmkir şəhəri
ərazisində yerləşən Şəmkirçayda 2017-ci ildə fenollların orta illik miqdarı 3
yvqH olmuşdur.
Kiçik qafqazın çaylarından Kürəkçayda aparılan müşahidələr göstərmişdir ki,
Çaykənd kəndi ərazisində çirkləndirici inqrediyentlərdən fenolların orta illik miqdarı
2 yvqH olmuşdur. Mis və fosfatların orta illik miqdarı norma daxilində olmuşdur.
SÇİ-nə görə bu çayın suyu ıı sinif - təmiz suya aiddir.
Nəticə
1. Kür çayında, çirklənmə səviyyəsi yuxarı axında Şıxlı-2 məntəqəsində daha
yüksək müşahidə edilir
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2. Kür çayının axın istiqamətində əsas çirkləndiricilərdən hesab olunan fenolların
və nitritlərin miqdarı dəyişikliyə məruz qalır. İlin müxtəlif fəsillərində bəzən bu
göstəricilər normadan yüksək olur.
3. Orta axında antropogen təsirin azalması özünü çirkləndiricilərin səviyyəsində
də göstərir. belə ki, bu hissədə çirkləndircilərin qatılıq həddi aşağı düşür.
4. Aşağı axında xüsusən Araz çayının qovşağından sonra Şirvan və Şabran şəhərlərindən axıdılan çirkab sular hesabına çayda fenolların normadan 2 dəfə, ammonium isə 1.2 dəfə normadan çox olmuşdur.
5. Kiçik qafqazın çayları digər zonaların çaylarına nisbətən daha çox çirklənməyə məruz qalır.
6. böyük qafqazın cənub və şimal-şərq yamaclarından ахаn çaylar daha az çirklənməyə məruz qalır.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Mahmudov R.N.Azərbaycan Respublikasının su ehtiyatları (Azərbaycan, rus,
ingilis dillərində). ZİyA -RFp, bakı, 2003, 24 s .
2. ETSN Təbii Suların Geokimyəvi Rejim və Çirklənməsinin Monitorinqi laboratoriyasının məlumatı, bakı, 2017.
3. ETSN Ətraf Mühütün Monitorinqi Departamentinin məlumatı, bakı, 2017.

2/2018

127

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR

uOT 556.11;628.1.03; 631.6.03

SuDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ pROblEMlƏRİ

TAXTAKÖRPÜ SU ANBARI,
VƏLVƏLƏÇAY-TAXTAKÖRPÜ VƏ
TAXTAKÖRPÜ-CEYRANBATAN KANALLARININ
ÇOXSULU DÖVRLƏRDƏ HİDROKİMYƏVİ REJİMİNİN
FORMALAŞMASINDAKI QANUNAUYĞUNLUQLARIN
TƏDQİQİ
(Səh. 128-137)

Qənbərov E.S., Hümbətova R.B., Məhərrəmova N.R., Qurbanova L.G.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutu, Bakı şəhəri
e.qanbarov@mail.ru
Abstract. The water of velvelechay – Takhtakorpu channel, Takhtakorpu reservoir and Takhtakorpu Jeyranbatan channel take a great role in the water supply. The
study of hydrochemical, physical and biological features of this system is an important issue as using in industry and agriculture in water supply for drinking. The refore, it considers to study ion structure of water, some biological features of this
system. ıt considers to study of the bottom sediments of these water sources along
with it.
Açar sözlər: Anion və kationların münasibəti, ion, duz tərkibi, bioloji xüsusiyyətlər, sinif və qruplar
Giriş
Taxtakörpü su anbarının, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanallarının hidrokimyəvi rejimlərinin formalaşması qanunauyğunluqlarının tədqiqi
və onların yaxşılaşdırılması məqsədilə elmi əsaslandırılmış tədbirlərin işlənib hazırlanması aktualdır.
Hər bir kanal və su anbarı istifadəyə verilərkən, onun suyunun hidrokimyəvi və
bioloji xüsusiyyətləri mütəmadi olaraq öyrənilir. Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçayTaxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarından əsasən içmək məqsədilə istifadə olunduğuna görə onların sularının keyfiyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
belə ki, götürülən su nümunələrində və dib çöküntülərində anion və kationların
miqdarı, onların münasibəti, sinif və qrupların təyini, biogen elementlərin, bir sıra
metalların, Oksigenə Kimyəvi Tələbatın, Oksigenə bioloji Tələbatın, mikrob ədədinin, bulanıqlığın, pH-ın, oksigenin miqdarı təyin edilir.
Fəsillərdən asılı olaraq, keyfiyyətin dəyişməsinə səbəb olan qrunt sularının, ərinti
sularının, iqlim şəraitinin təsiri öyrənilir.

128

2/2018

SU PROBLEMLƏRİ: ELM VƏ TEXNOLOGİYALAR
SuDAN İSTİFADƏNİN EKOlOJİ pROblEMlƏRİ

Qənbərov E.S., Hümbətova R.B., Məhərrəmova N.R.,
Qurbanova L.G. Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay...

Tədqiqatlarda istifadə edilən materiallar və metodika
Tədqiqatı aparmaqdan ötrü palintestdən, müxtəlif fotoelektrokolorimetrlərdən, müxtəlif titrləmə üsullarından istifadə olunmuşdur [1-6]. İşi aparmaqdan
ötrü hər bir komponentin təyini üçün müxtəlif reaktivlər işlədilmişdir.
bunun üçün müxtəlif formullardan və düsturlardan istifadə edilmişdir.
bu sistemin hidrokimyəvi rejiminin formalaşmasındakı qanunauyğunluqları aydınlaşdırmaq üçün alınan qiymətlər müqayisə edilmiş, nəticələr çıxarılmış və bundan istifadə edərək bu dövrdə suyun keyfiyyəti müəyyənləşdirilmişdir. Zaman və
məkandan asılı olaraq, suyun keyfiyyətinə təsir edən amillər aydınlaşdırılmışdır.
Tədqiqatların şərhi
Taxtakörpü su anbarı Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində Azərbaycan respublikasının Şabran rayonu ərazisində inşa
edilmişdir. İnşasına 2007-ci ildə başlanmış Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin
sifarişçisi olduğu layihənin rəsmi açılış mərasimi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin iştirakı ilə 2013-cü il sentyabrın 28-də keçirilmişdir. bu nəhəng layihəyə
Şabran rayonu ərazisində inşa edilən Taxtakörpü su anbarı, 25 meqavatlıq Taxtakörpü Su Elektrik Stansiyası və Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalı daxildir. Su
anbarının sahəsi 8,71 kvadratkilometrdir. bu qurğunun ümumi su tutumu isə 270
milyon kub metrdir. Gölün faydalı su həcmi 238,4 milyon kubmetrdir, ən müasir
standartlara cavab verən su elektrik stansiyasında ümumi gücü 25 meqavat olan üç
hidroaqreqat quraşdırlıb. Ölkəmizin su təhlükəsizliyi sahəsində strateji əhəmiyyətə
malik olan Taxtakörpü su anbarında toplanan su hesabına bakı, Sumqayıt şəhərlərinin və Abşeron yarımadasının əhalisinin, sənayesinin və kənd təsərrüfatının su
təminatında yarana biləcək çətinliklərin qarşısının alınması mümkün olmuşdur.
Kanalın tikintisində məqsəd mövcud nasos stansiyalarını ləğv etməklə saniyədə 40
kubmetr suyu öz axını ilə Ceyranbatan su anbarına çatdırmaqdır.
Samur Abşeron kanalının, ona tökülən çayların (qusarçay, qudiyalçay,
Cağacuqçay, vəlvələçay), vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının, Taxtakörpü su anbarının, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının suyunun kimyəvi, bioloji, fiziki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi əsas şərtdir.
bu məlumatların olması kanallarda gedən prosesləri aydınlaşdırır və onun təmir
işini asanlaşdırır. Həmçinin əhalini təmiz su ilə təmin etmək işini yaxşılaşdırır və
neqativ halların qaldırılmasına imkan verir.
bu deyilənləri nəzərə alaraq, tədqiqatın aparılması vacib və məqsədəuyğun olmuşdur. vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının və Taxtakörpü su anbarının, TaxtakörpüCeyranbatan kanalının, Samur-Abşeron kanalının və ona tökülən çayların
keyfiyyətinin öyrənilməsi, onun hidrokimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması, bu sistemin axını boyunca və ilin fəsillərindən asılı olaraq, hidrokimyəvi re-
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jiminin formalaşmasındakı qanunauyğunluqların aşkar edilməsi, ona təsir edən inqridiyentlərin təyini bu hövzənin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. belə ki,
suyun hidrokimyəvi, bioloji və fiziki xüsusiyyətləri çaylarda, su hövzələrində və
kanallarda suyun dinamikasını öyrənmək şəraitini yaradır və ona təsir edən amilləri
aydınlaşdırır.
Tədqiqatlar əsasında müqayisələr aparılmalı, hansı məntəqədə xoşa gəlməyən
halların olması aydınlaşdırılmalıdır. bu halların aradan qaldırılması üçün tədbirlər
işlənib hazırlanmalıdır.
Samur-Abşeron kanalı Samur çayı, qusarçay, qudyalçay, Cağacuğçay,
vəlvələçay və s. çayların suyundan qidalanır. bu çaylar əhalisi sıx olan rayonlardan
keçdikcə müəyyən qədər çirklənmiş olur. Taxtakörpü su anbarının suyu əsasən
içmək üçün istifadə olunduğundan onun bioloji və kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi
vacib məsələdir. Ona görə də bu çayların suyunun tərkibi Samur-Abşeron kanalına
tökülən məntəqələrdə öyrənilmişdir.
bu məntəqələrdən götürülən su nümunələrində kimyəvi və bioloji analizlər
aparılmış, alınan nəticələr cədvəl 1-4-də verilmişdir.
Cədvəl 1-də götürülmüş su nümunələrinin ümumi minerallığı, ümumi codluğu, anion və kationların miqdarı, O.A.Alyokinə görə sinif və qrupları
göstərilmişdir. Ümumi minerallıq bu ərəfədə 300,75 - 524,8 mq/l, ümumi codluq
2,52 - 5,0 mq-ekv/l arasında dəyişmişdir. O.A.Alyokinə görə, bu dövrdə əsasən
götürülən nümunələr hidrokarbonat-sulfat sinfinə aid olmuşdur. Kationlara gəldikdə
isə kalsium – maqnezium – natrium - kalium, natrium–kalium – kalsium - maqnezium, maqnezium - kalsium və kalsium-maqnezium qrupuna aid olaraq çox dəyişkənli olmuşdur.
Amma bütün hallarda əsasən hidrokarbonat və kalsium ionu üstünlük təşkil etmişdir.
Anionların nisbəti əsasən
kimi, kationların nisbəti isə
;
və s. kimi olmuşdur.
Ümumi minerallığa görə yaxşı su qradasiyasına, ümumi codluğuna görə isə
yumşaq su qradasiyasından tədrici cod su qradasiyasına kimi dəyişmişdir. bu keyfiyyətinə görə sistemin suyu tam içməyə yararlıdır.
Dib çöküntülərinin analizi göstərir ki, ümumi minerallıq 158,1-259,3 mq/l
arasında dəyişmişdir. Ümumi codluq isə 1,4-1,8 mq-ekv/l arasında olmuşdur.
qusarçayda ən az minerallıq və codluq olmuşdur. bütün hallarda O.A.Alyokinə görə
anionların nisbəti sulfat-hidrokarbonat sinfinə aid olmuş,
kimidir. Kationların nisbəti isə əsasən dəyişkənli olmuşdur.
Dib çöküntüləri kiçik və böyük hissəciklərdən ibarət olaraq, çayın dibində və kənarında çoxlu kimyəvi maddələri adsorbsiya edərək çökürlər. bu çöküntülərin
ölçüsü 0,02 mm-dən az olduqda (gil və lil) kimyəvi adsorbsiyası 5-10 dəfə artıq
olur. Dib çöküntüləri su obyektlərinin keyfiyyəti haqqında informasiya rolunu oy-
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nayır. Onların güclü adsorbsiya xüsusiyyətləri olduğundan üzvi maddələri də adsorbsiya edirlər [7-9]. Üzvi maddələrin dib çöküntülərində qalma müddəti temperaturdan, onun biodeqradasiya sürətindən və bioloji elementlərdən asılıdır. Həmçinin
onların parçalanma sürətinə küləyin və suyun sürəti, pH-ın dəyişməsi və s. təsir edir.
Cədvəl 2-də götürülən nümunələrin bəzi kimyəvi xüsusiyyətləri verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi suların analizində norma daxilində olmuşdur. Nitrit ionunun miqdarı bəzi hallarda bəzi məntəqələrdə cüzi artıq olmuşdur.
Oksigenə Kimyəvi Tələbat Samur hidroqovşağında nisbətən artmışdır. yağışlı
dövrlərdə Samur hidroqovşağında, qudiyalçayda, vəlvələçayda, vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının başlanğıc və sonunda bulanıqlıq yüksək olmuşdur. Taxtakörpü su
anbarında bulanıqlıq təmizlənərək, Ceyranbatan kanalına tökülənə kimi 2 mq/l-ə
çatmışdır.
Cədvəl 3-də analiz aparılan obyektlərin suyunun duz tərkibi verilmişdir. bu sistemin suyunun duz tərkibini əsasən, kalsium-hidrokarbonat duzu (33,6-60,1 mq/l),
maqnezium-sulfat duzu (8,5-28,6 mq/l), natrium-sulfat duzu (13,3-36,5 mq/l) natrium-xlorid duzu (2,3-8,7 mq/l) təşkil edir. İstisna olaraq, bəzi hallarda kalsiumsulfat duzu özünü göstərmişdir. bu da çayda qrunt sularının təsir nisbətinin
dəyişməsilə əlaqədardır.
Duz tərkibinin bu sistemdə müxtəlifliyi suyun axdığı istiqamətdə qrunt sularının
tərkibinin müxtəlifliyindən, iqlim şəraitindən, axını boyunca müxtəlif tərkibli çayların və axıntı sularının təsirindən formalaşır [10].
belə ki, Taxtakörpü su anbarının, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının suyunun hidrokimyəvi rejiminin formalaşmasına qrunt suları,
ərinti suları, yağıntılar və müxtəlif tərkibli yerüstü sular təsir edir. Həmçinin, bu sistemin duz tərkibinin dəyişməsində antropogen və təbii təsirlər böyük rol oynayır.
Əhalini təmiz içməli su ilə təmin etmək üçün onun sanitar nöqteyi-nəzərdən
qiymətləndirilməsi əsasdır. Məlumdur ki, yerüstü suların əksəriyyəti bakterioloji
nöqteyi-nəzərdən çirklənmiş olurlar. Məlumdur ki, yaz vaxtı və ümumiyyətlə
yağış çox olanda, daşqınlar zamanı çayların suyunun ümumi minerallığı və ümumi
codluğu azalır. Amma bakterioloji cəhətdən çirklilik bu dövrdə çoxalmış olur.
Ümumiyyətlə, bakterioloji çirklənmiş sulardan içmək olmaz, amma texniki
məqsədlər üçün istifadə etmək olar.
Məlumdur ki, çayın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri onda öz-özünə təmizlənmə
prosesinin getməsidir, onda gedən bioloji proseslərin hesabına çirkli maddələrin
miqdarı getdikcə azalır. Çay sularından istifadə etmək üçün, suda olan bakteriyaları
məhv etməkdən ötrü müxtəlif üsullardan istifadə edilir [11,12]. Axır illər suyu zərərsizləşdirmək üçün antimikrob məhlullardan istifadə edilir. [13].
bakterioloji analizlərin nəticəsi verilmiş cədvəl 4-dən göründüyü kimi, ümumi mikrob ədədi bu sistemdə bu zaman orta hesabla 3000-76000 arasında dəyişmişdir.
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131

132

18.04.18

18.04.18

14.05.18

18.04.18

14.05.18

18.04.18

14.05.18

2. qusarçay
qusar r-nu

3. qudyalçay
quba r-nu

4. qudiyalçay
quba r-nu

5. Cağacuqçay
quba r-nu

6. Cağacuqçay
quba r-nu

7. vəlvələçay
quba r-nu

8. vəlvələçay
quba r-nu

№ Nümunə-lərin Tarix
götürüldüyü
yer
1
2
3
1. Samur
14.05.18
hidroqovşağı

4
170,8
2.8
52.2
146.4
2.4
60.1
152.5
2.5
52.8
170.8
2.8
44.7
128.1
2.1
49.1
244.0
4.0
56.4
134.2
2.2
49.6
170.8
2.8
47.0

5
12.8
0.36
6.7
3.2
0.09
2.3
5.3
0.15
3.2
12.8
0.36
5.8
7.8
0.22
5.1
14.2
0.4
5.6
8.5
0.24
5.4
12.8
0.36
6.0

6
105.7
2.2
41.1
72.0
1.5
37.6
99.9
2.08
44.0
148.9
3.1
49.5
94.1
1.96
45.8
129.7
2.7
38.0
96.1
2.0
45.0
134.5
2.8
47.0

7
40.1
2.0
37.3
52.1
2.6
65.2
62.1
3.1
65.6
45.1
2.25
35.9
42.1
2.1
49.1
60.1
3.0
42.2
41.7
2.08
46.8
40.1
2.0
33.6
8
21.3
1.75
32.7
7.3
0.6
15.0
6.7
0.55
11.6
21.3
1.75
28.0
5.1
0.42
9.8
24.3
2.0
28.2
6.1
0.5
11.3
30.4
2.5
42.0

İonların miqdarı; mq/l, mq-ekv/l,

% ekv

9
40.2
1.61
30.0
19.75
0.79
19.8
27.0
1.08
22.8
56.5
2.26
36.1
44.0
1.76
41.1
52.5
2.1
29.6
46.5
1.86
41.9
36.5
1.46
24.4
425.1

333.1

524.8

4.5

2.58

5.0

2.52

4.0

3.65

3.2

kalsium

kalsium

hidrokarbonat-sulfat

maqnezium-kalsium

hidrokarbonat-sulfat kalsium-natrium-kalium

hidrokarbonat-sulfat kalsium-natrium-kaliummaqnezium

hidrokarbonat-sulfat kalsium-natrium-kalium

sulfat-hidrokarbonat natrium-kalium-kalsiummaqnezium

hidrokarbonat-sulfat

hidrokarbonat-sulfat

kalsium- maqneziumnatrium-kalium
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321.2

455.4

353.5

300.75

hidrokarbonat-sulfat

Ümumi Ümumi O.A.Alyokinə görə O.A.Alyokinə görə qruplaşma
mine-ral- codluq,
sinifləşmə
lıq mq/l mq-ekv/l
10
11
12
13
3.75
390.9
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12. Taxtakörpü- 18.04.18
Ceyranbatan
kanalının
başlanğıcı
13. Taxtakörpü- 14.05.18
Ceyranbatan
kanalının
başlanğıcı
14. Taxtakörpü- 14.05.18
Ceyranbatan
kanalı
Ceyranbatana
tökülən yer

3
1
2
9. vəlvələçay- 14.05.18
Taxtakörpü
kanalının
başlanğıcı
10. vəlvələçay- 14.05.18
Taxtakörpü
kanalının
sonu
11. Taxtakörpü su 18.04.18
anbarı

Cədvəl 1-in davam

5
13.5
0.38
6.6

12.8
0.36
6.0

15.9
0.45
8.7
14.9
0.42
8.5

14.2
0.4
6.9

14.2
0.4
6.8

4
170.8
2.8
48.4

170.8
2.8
47.0

152.5
2.5
48.6
146.4
2.4
48.8

170.8
2.8
48.3

176.9

2.9

49.2

44.0

2.6
33.9

42.4

23.7

1.4

2.0

2.5

42.5
1.7
29.3

41.25
1.65
32.0
26.75
1.07
21.8

49.0
1.96
32.8

9
44.5
1.78
30.8

35.0

25.5
2.1
36.2

8.5
0.7
13.6
11.5
0.95
19.3

24.3
2.0
33.6

8
24.3
2.0
34.6

24.3

50.1

40.1
2.0
34.5

56.1
2.8
54.4
58.1
2.9
58.9

40.1
2.0
33.6

7
40.1
2.0
34.6

425.4

418.0

358.5

379.9

431.5

10
418.1

4.5

4.1

3.85

3.5

4.0

11
4.0
13

hidrokarbonat-sulfat

kalsium-maqnezium

hidrokarbonat-sulfat maqnezium-kalsium-natrium-kalium

hidrokarbonat-sul- kalsium-natrium-kalium
fat

hidrokarbonat-sulfat kalsium-natrium-kalium

hidrokarbonat-sulfat kalsium-maqnezium-natrium-kalium

hidrokarbonat-sulfat kalsium-maqnezium-natrium-kalium

12
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124.9

124.9
2.6
44.8

105.7
2.2
42.7
100.9
2.1
42.7

134.5
2.8
47.0

6
124.9
2.6
45.0
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133

134
1

-

Taxtakörpü-Ceyranbatan
14. kan Ceyranbatana tökülən 14.05.18 7.1
yer
0.06

0.03

0.03

14.05.18 7.2

Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalının başlanğıcı

13.
0.04

18.04.18 8.1 0.015 0.015

0.02

0.03

0.05

0.03

0.03

0.04

0.03

Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalının başlanğıcı

0.02

0.04

0.04

0.06

0.03

0.06

0.04

0.06

12.

18.04.18 8.0

14.05.18 7.0

14.05.18 7.5

8. vəlvələçay quba r-nu

vəlvələçay-Taxtakörpü
kanalının sonu

18.04.18 8.2

7. vəlvələçay quba r-nu

10.

14.05.18 7.3

6. Cağacuqçay quba r-nu

14.05.18 7.1

18.04.18 8.2

5. Cağacuqçay quba r-nu

vəlvələçay-Taxtakörpü
kanalının başlanğıcı

0.05

14.05.18 7.2

4. qudyalçay quba r-nu

9.

18.04.18 8.05 0.03 0.029

3. qudyalçay quba r-nu

0.04 0.031

0.05

18.04.18 8.4

0.08

1.0

2.2

0.8

0.9

1.4

1.1

1.4

1.05

1.2

1.4

1.2

1.1

0.9

1.1

0

0

0.01

0.03

0.03

0.03

0.02

0.11

0.03

0.06

0.02

0.11

0.08

0.02

0.85

0.9

1.8

2.0

0.85

0.9

1.1

2.5

1.1

2.3

0.9

1.9

2.2

1.2

0.06

0.04

0.5

1.1

1.2

1.1

0.04

0.41

0.05

0.45

0.01

0.06

0.9

0.9

0.03

0.02 0.035

0.09

0.15

0.06

0.02

0.06

0.02

0.2

0.15 0.035

0.25

0.25

0.06 0.075

0.1

0.11

0.06

0.12

0.08

0.1

0.04

0.14

0.08

0.12

0.1

0.2

17.6

6.4

9.8

11.5

9.6

8.0

11.2

14.5

4.8

14.2

8.0

11.5

12.4

25.6

PO43- OKT(bixr)
,mq/l mqO2/l

8.9

10.1

9.4

9.6

8.9

8.8

9.9

11.05

7.9

10.2

9.8

9.88

10.9

7.8

O2,
mq/l

5.5

7.2

2.1

2.3

8.3

8.5

7.6

2.4

6.6

2.9

7.5

2.7

2.5

4.2

2.0

6.0

170

220

2800.0

2850.0

3800.0

810

440.0

670

2150.0

589

570

1450.0

buOBT5
mqO2/l lanıqlıq
mq/l
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11. Taxtakörpü su anbarı

-

pH NH4 , NO2 , NO3 , Fe3+, SiO22-, Cu2+, Al3+,
mq/l mq/l mq/l mq/l mq/l mq/l mq/l

2. qusarçay qusar r-nu

Tarix

14.05.18 7,0

Nümunələrin
götürüldüyü yer

1 Samur hidroqovşağı

№
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xüsusiyyətləri
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6,9
6,8

358.5
418,0
425,4

14.05.18
14.05.18
18.04.18
18.04.18
14.05.18
14.05.18

qudiyalçay quba r-nu

qudiyalçay quba r-nu

Cağacuqçay quba r-nu

Cağacuqçay quba r-nu

vəlvələçay quba r-nu

vəlvələçay quba r-nu

vəlvələçay-Taxtakörpü
kanalının başlanğıcı

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. vəlvələçay-Taxtakörpü
kanalının sonu

11. Taxtakörpü su anbarı

12. Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalının başlanğıcı

13. Taxtakörpü-Ceyranbatan
kanalının başlanğıcı

14. Taxtakörpü-Ceyranbatan kan
Ceyranbatana tökülən yer

14.05.18

18.04.18

14.05.18

18.04.18

14.05.18

18.04.18

18.04.18

379.9
8.5

8.7

6,0

6.6

6,0

5.4

5,6

5.1

5,8

3.2

2.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,9

22,4

13.3

23.3

26,8

24.2

18,4

36.5

24,0

36.0

30,3

19.6

17.5

23.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,1

22,4

19.3

13.6

20,2

20.8

28,6

8.5

14,0

9.8

19,2

11.6

15.0

17,8

6,8

13,8

0

0

13,4

13,8

13,4

2.8

14,2

0

8,8

0

0

14,9

MgCl2 Na2SO4 NaHCO3 MgSO4 Mg(HCO3)2
%
%
%

Duz tərkibi, %-lə

0

0

10.1

5.8

0

0

0

0

0

42,4

34,5

48.8

48.6

33,6

34,6

33,6

46.8

42,2

49.1

35,9

0
0

52.8

60.1

37,3

12.8

5.1

0

CaSO4 Ca(HCO3)2
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431,5

418,1

425,1

333.1

524,8

321.2

455,4

353.5

300.75

6.7

qusarçay qusar r-nu

390,9

2.

14.05.18

Samur hidroqovşağı

Ümumi
minerallıq, NaCl
mq/l
%

1.

Tarix

Nümunələrin götürüldüyü yer

№
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Cədvəl 4. Taxtakörpü su anbarı, Vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının suyunun bakterioloji analizinin nəticələri
S/s

Nümunələrin
götürüldüyü yer

1.

Samur hidroqovşağı

14.05.18

74000

78000

76000

2100

2.

qudiyalçay
quba r-nu
Cağacuqçay
quba r-nu

14.05.18

4300

4100

4200

910

14.05.18

65000

63000

64000

2000

vəlvələçay
quba r-nu
vəlvələçayTaxtakörpü
kanalının baş-cı
vəlvələçayTaxtakörpü
kan-n sonu
TaxtakörpüCeyranbatan
kanalının baş-cı

14.05.18

5000

7000

6000

910

14.05.18

19000

17000

18000

1400

14.05.18

20000

22000

21000

1500

14.05.18

4000

2000

3000

910

TaxtakörpüCeyranbatan kan.
Ceyranbatana
tökülən yer

14.05.18

25000

23000

24000

1500

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Tarix

Ümumi mikrob ədədi
Koli-indeks
(kaloniya hesabı)
ı təkrar
ıı təkrar Orta hesab

Ən yüksək qiymət Samur hidroqovşağında olmuşdur. qudyalçay, vəlvələçay və
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcında 3000-6000 arasında dəyişmişdir.
Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının başlanğıcında mikrob ədədi ən aşağı qiymətə
malik olmuşdur ki, bu da Taxtakörpü su anbarında onun təmizlənməsilə əlaqədardır.
Anbarda sürət az olduğundan öz-özünə təmizlənmə getmişdir. bəzi hallarda mikrob
ədədinin bir məntəqədən başqa məntəqəyə keçərkən dəyişməsi bu dövrdə yağıntıların güclü olması ilə əlaqədardır.
qudyalçayda isə mikrob ədədi 108000 olaraq, olduqca çirklidir. bu onu göstərir
ki, qudyalçaya mütəmadi olaraq çirkli sular axıdılır.
Nəticə
Tədqiqatlar kompleks formada aparılmış, Taxtakörpü su anbarı, vəlvələçay-Taxtakörpü və Taxtakörpü-Ceyranbatan kanallarının sulu dövrlərdə hidrokimyəvi re-
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jiminə təsir edən amillər aydınlaşdırılmışdır. bu sistemin suyunun tərkibinin çirklənməsinə kənd təsərrüfatı sahələrindən axıdılan sular, yerüstü sular, yağıntı və
ərinti suları, əhalisi sıx olan rayonlardan keçdikcə axıdılan tullantı suları səbəb olur.
qudyalçaydan götürülən su nümunələrinin analizlərinin nəticələri göstərir ki, bu
ərazidən buraxılan sular daha çox çirklənmiş olur.
vəlvələçay-Taxtakörpü kanalından və Taxtakörpü su anbarından götürülən su
nümunələrinin müqayisəsi göstərir ki, anbarda sürət azaldığından güclü təmizlənmə
gedir, Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalına keçdikdə bulanıqlıq 2 mq/l-ə qədər düşür.
belə suyu təmizləyici qurğulardan asanlıqla keçirmək mümkündür.
Çayları bəzi məntəqələrdə çirkləndirən elementlərin miqdarının qarşısını almaqdan ötrü su obyektlərində nəzarəti gücləndirmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, bu sistemdən buraxılan suyun minerallığı və ümumi codluğu az
olduğundan və göldə öz-özünə təmizlənmə yaxşı getdiyindən müxtəlif sahələrdə istifadəsi asanlaşır və bu da müəyyən əhəmiyyət kəsb edir.
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11.Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология. Москва, Высшая школа. 1979 г.,
стр.137.
12.Поруцкий Г.В. Биохимическая очистка сточных вод органических производств.
Москва, Изд. Химия, 1975 г., стр.15.
13.В.В.Гончарук, И.Е.Калиниченко, О.С.Савлук и др. «Кинетика отмирания бактерий
в смесях растворов аскорбиновой кислоты и соли меди». Химия и технология воды.
Том 31. №6, 2009 г. стр.713.
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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 çap 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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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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Water supply and sanitation .......
Mammadov E A1., Aliyev, S. E.2
Azersu ASC, Baku, mammadov@.......
ANAS Geology Institute Baku, aliyev@.....
1

2

Abstract. The paper....

Key words: water sources, drinking water, water quality, sewage network
İntroduction
ın modern times, in Azerbaijan .........
Materials and method used in the study
ın the article ..........
İnterpretation of studies
Water supply systems ..........
Conclusion
So, as a result of the analysis ........
Reference List
References should be made in the following manner:
1. Rustamov S.H. Rivers of the uSSR Azerbaijan and their hydrological features. baku, Elm,
1960, p.196.
2. Геология Азербайджана. Том vııı. Hydrology and engineering hydrology. baku, “Naftapress”, 2008, p. 380.
3. Dakova S. low flow and drought spatial analysis. bAlWOıS Conf., Ohrid, Macedoniya,
May 2004, p. 25-29.

Articles must be submitted to the editorial office (“Azersu” OJSC, 73, MoscowAvenue, AZ 1012, baku, Azerbaijan) in 2 copies .
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Contacts: (+99412) 430-08-25/35; (ext.: 27-37).
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
О журнале: Журнал «Водные проблемы: наука и технологии», является рецензируемым научным изданием, учрежденным приказом № 226 от 15 мая 2014 г. Председателем ОАО «Азерсу».
Научная миссия журнала: В журнале «Водные проблемы: наука и технологии»
предпочтение отдается статьям посвящённым современным проблемам водного сектора и решению общеконцептуальных вопросов водного хозяйства, написанным в оптимально-теоретическом и практическом контексте.
Язык журнала: Статьи принимаются на азербайджанском, турецком, английском
и русском языках.
Рецензирование рукописей: Решение о публикации рукописи, представленной в
редакцию журнала принимается после заключения рецензентов и в порядке очередности.
Авторские права: В журнале соблюдается авторские права, которые после публикации статьи принадлежат журналу «Водные проблемы: наука и технологии». Повторные публикации статьи в других изданиях допускается только с письменного
согласия редакции журнала, а цитирование отдельных частей статьи возможно лишь
при условии указания источника.
Правила написания статьи
Стурктура и объем рукописи:
1. В статьях указываются фамилия автора (или авторов) и их инициалы, адрес
электронной почты (e-mail) и название организации, где выполнялась данная
работа.
2. Текст статьи должен состояться из аннотации (на английском языке, не более
10 строк), ключевые слова (5-7 слов), введения, использованные исследовательские материалы и методика, обсуждение исследований, заключение и список
литературы.
Текст не должен превышать 8-10 страниц (вместе с таблицами и рисунками) по
программе MıCROSOFT WORD (версия 2003-2007) шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал - 1,0 и 1,25 см пропуском абзаца на формате страниц А4
по нижеследующим показателям:
• Сверху 2 см
• Снизу 2 см
• Слева 2,5 см
• Справа 1,5 см
Подрисуночные тексты размещаются над таблицами. Ссылки на рисунки и таблицы указываются в скобках (рисунок 1), (таблица 2). Формулы в тексте указываются
с Equation Editor. Через одну строку после основного текста указывается список литературы. Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках [1]. Список литературы приводится в пронумерованном порядке размером шрифта 12.
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Пример составления
Водоснабжение и канализация....
Мамедов Е.А1., Алиев С.А2
«Азерсу» ОАО, город Баку, mammadov@...
АНАН Институт геологии, город Баку, aliyev@.........
1

2

Abstract. The paper....

Ключевые слова: источники воды, питьевая вода, качество воды, канализационная сеть
Ввдение
В современном Азербайджане .........
Материалы и методика исследований
В статье приводятся ..........
Описание исследований
Системы водоснабжения ..........
Выводы
Таким образом в результате исследований ........
Список литературы
Список литературы составляется в нижеследущем порядке:
1. Rustəmov S.H. Azərbaycan SSR-nin cayları və onların hidroloji xususiyyətləri. baкı,
Elm,1960, 196 s.
2. Геология Азербайджана. Том vııı. Гидрогеология и инженерная геология. Баку,
“Nafta-press”, 2008, 380 c.
3. Dakova S. low flow and drought spatial analysis. bAlWOıS Conf., Ohrid,
Macedoniya,May 2004, p. 25-29.

Статьи в напечатанном виде в 2-х экземплярах и электронная версия представляются в редакцию (AZ1012, Баку, Азербайджан, Московкий проспект,
67).
E-mail: rashail.ismayilov@gmail.com
Телефоны: (+99412) 430-08-25/35; (внутренний: 27-43).
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