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Dissertasiya işinin  referatı. 

 

Mövzunun aktuallığı. Pambığın ilkin emalı müəssisələrində elmi texniki 

tərəqqiyə nail olmaq üçün innovasiya texnologiyalarını istehsalatlara tətbiq  

etmək lazımdır . Bu məqsədlə yeni proqressiv texnologiyaları təmin edən,əmək 

məhsuldarlığının artırılmasına, fond veriminin artırılmasına imkan verən yeni 

texnologiyalar və maşınlar yaradılmalıdır. Pambığın  becərilməsi və yığılması 

proseslərinin kompleks mexanikləşdirilməsi səviyyəsinin getdikcə 

yüksəldilməsi ilə yanaşı,pambıq zavodlarında  onun emalı proseslərində yeni, 

mütərəqqi texnika və texnologiyaların tətbiqinə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. 

Bununla əlaqədar olaraq son zamanlar  xam pambığın emalı prosesində  

istehsal olunan mahlıcın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar texnoloji 

prosesdə pambığın kənar qarışıqlardan  təmizlənməsi üçün müasir 

avadanlıqlarla təchiz olunmuş universal aqreqatlar, axın xətlər, cinləmə 

prosesində yüksək məhsuldar mişarlı cinlərin,linterlərin və s. maşınlar tətbiq  

edilmişdir. Bu maşınların konstruksiyalarının və onlarda   yerinə yetirilən  

texnoloji proseslərin öyrənilməsi onların təkmilləşdirilməsi üçün elmi əsasın 

yaradılmasını nəzərə alaraq dissertasiya işində daha aktual olan, materialların 

nəql etdirilməsi prosesləri analiz edilmişdir. 

Dissertasiya işinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,burada materialın nəql 

etdirilməsi proseslərinə sistemli yanaşılmışdır. Burada xam pambığın emalı 

prosesində tətbiq edilən yükqaldırıcı və nəqledici qurğuların konstruksiyasının 

analizi verilmişdir. Təqdim edilən yük qaldırıcı və pnevmatik nəqletdirici qurğular 

xam pambığın emalının bütün texnoloji proseslərini əhatə edir. 

İşin məqsəd və vəzifələri. İşin məqsədi xam  pambığın ilkin emalı 

zavodlarında istifadə edilən texnoloji maşınlarda tətbiq edilən yük qaldırıcı və 

pnevmatik nəqliyyat qurğularının konstruksiyalarını və iş prinsiplərini 

öyrənməkdir.  

Bu məqsədlə işdə aşağıdakı məsələlər həll edilmişdir: 



4 
 

-yüklərin  təsnifatı aparılmış; 

-yükqaldırıcı və nəqletdirici maşınların əsas növləri müəyyən 

edilmiş,təsnifatı və əsas texniki-istismar göstəriciləri müəyyən edilmişdir; 

-yükqaldırıcı-nəqledici maşınların iş rejimləri və intiqallarının tipləri 

analiz edilmişdir; 

-nəqletdirici maşınalrın tiplərinin seçilməsinin və avtomatlaşdırılmasının 

əsasları öyrənilmişdir; 

- pnevmatik nəqletdiriclərin nəzəriyyəsi, əsas hissələrinin və 

konstruksiyalarının analizi aparılmış və hesablanması metodları işlənmişdir. 

-pnevmatik nəqletdirici qurğuların hesablanmasına aid məsələ həll 

edilmişdir. 

Materialın nəql etdirilməsi proseslərinin öyrənilməsinə sistemli yanaşma 

işin elmi yeniliyidir.Alınmış nəticələr tədris  prosesində istifadə edilə bilər. 

İşin həcmi:Dissertasiya girişdən,üç bölümdən,nəticə və təkliflərdən  və 10  

sayda ədəbiyyat siyahısı olmaqla     95   səhifədən ibarətdir. 
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Э И Р И Ш 

 

      Pambıq zavodlarının   мадди   техники   базасынын   инкишаф  

етдирилмясиндя  игтисади  эюстяриcиляри  йахшылашдырылмасында йцкгалдырыcы 

няглетдириcи  машынларын  ролу  бюйцкдцр.  Мцасир  технолоjи  вя  автоматик  ахын  

хятляри,  сехляр арасы  вя сехдахили няглиййатын йцклямя – бошалтма ямялиййаты 

истещсал просесляринин ритмик вя фасилясиз ишлянмясини тямин етмяк цчцн мцхтялиф 

тип йцкгалдырыcы вя няглетдириcи машын вя механизмлярин тятбиг едилмясини тяляб 

едир. Еля она эюрядя йцкгалдырыcы нягледиcи аваданлыглар истещсал просесляриндя 

кюмякчи васитя олмайыб, мцасир истещсалатларын имканларыны мцяййян едян 

фактора чеврилмишдир. Истещсалатлара аьыр вя чох ямяк тутумлу ишлярин 

механикляшдирилмя васитяляринин тятбиги, технолоjи просеслярин 

механикляшдирилмяси сявиййяси, мцяссялярин технолоjи просесляринин 

тякмилляшдирилмяси дяряcясини вя мящсулдарлыьыны мцяййян едир. Yцкгалдырыcы 

нягледиcи аваданлыьын дцзэцн сечилмяси истещсалатларын нормал ишинин вя йцксяк 

мящсулдарлыьынын тямин едилмяси цчцн щялледиcи фактордур. 

      Йцксяк сцрятли вя бюйцк йцкгалдырма габилиййяти олан мцасир йцксяк 

мящсулдарлыглы йцкгалдырыcы – нягледиcи машынлар узун мцддят ярзиндя тядриcян 

инкишаф етдириляряк йарадылмышдыр. Илкин механикляшдирилмя васитяляри; дястякляр, 

дийиржякляр вя маил  мцстявиляр олмушдур. Беля механикляшдирмя васитяляри 

тятбиг етмякля ири щяcмли тикинти ишляринин апарылмасы чохлу сайда инсанларын 

истифадя олунмасыны тяляб едир. Мясялян 20 илдян артыг тикинтиси давам едян  

Xeonca  пирамидасынын тикинтиси иля даима 100 миндян артыг адам мяшгул 

олмушдур. Дястякли галдырыcылар – мцасир голлу кранларын типи щяля бизим ерадан 

яввял 22 – cи ясрдя су галдырмаг цчцн тятбиг едилмишдир. Еля бу дюврдя ял 

интигалы олан садя гапылар тятбиг едилмяйя башламышдыр. 

      Бизим ерадан яввял VII  ясрдя блоклардан истифадя едилирди. Бизим ерадан 

яввял  II ясрдя сонсуз винт вя дишли ютцрмяли, ял интигалы олан гапылар мейдана 

чыхмышдыр.  
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      Бизим ерадан яввял   212 – cи илдя Сиракуза шящяринин мцдафияси заманы 

Архимед дястякли галдырыcы гурьулардан чох эениш  истифадя етмишдир. Бизим 

ерадан яввял  XI  - XII – ясрлярдя, тиcарятин, дянизчилийин вя даь – металлурэийа 

сянайесинин инкишафы иля ялагядар йцкгалдырыcы машынларын инкишафы йцксялмишдир 

вя бу машынларын тятбиг сащяляри дащада эенишлянмишдир. Бу дюврдя мцасир 

кранларын уйьун типляри аьаcдан йарадылмыш вя онлардан ял интигалы олмушдур.  

XIX  ясрин 20 – cи илляриндя парла ишляйян мцщяррик, 1860 – cы илдя ися парла 

ишляйян мцщяррики олан илк кран йарадылмышдыр. XX  - ясрин   20 – cи илляриндян 

сонра йцкгалдырыcы – нягледиcи машынларын инкишафы даща сцрятли олмушдур. Беля 

ки, кечмиш ССРИ – дя йцкгалдырыcы нягледиcи машынгайырма сащяси, 

машынгайырманын бир сащяси кими айрыcа йарадылмышдыр. Йцкгалдырыcы – нягледиcи 

аваданлыглар истещсал едян ихтисаслашдырылмыш заводлар йарадылмышыдыр. Бунунла 

йанашы йцкгалдырыcы  - нягледиcи машынгайырма истигамяти цзря кадрлар 

щазырлыьына  башланды. Йени йцкгалдырыcы – нягледиcи машынларын 

лайищяляндирилмяси вя тядгиг едилмяси иля мяшгул олан Цмумиттифаг елми – 

тядгигат йцкгалдырыcы – нягледиcи  машынгайырма институту вя башга тяшкилатлар 

йарадылды. 

     Сон  дюврлярдя йцкгалдырыcы – нягледиcи вя йцклямя – бошалтма ишлярини 

механикляшдирмяк цчцн ихтисаслашдырылмыш лайищя тяшкилатлары, машынгайырма 

заводлары иля бирликдя йени  йцксяк мясщулдарлыглы игтисади еффектли вя истисмарда 

ялверишли олан машын  вя  аваданлыглар вя илк нювбядя мцхтялиф тип  конвейерляр  

йаратмышлар.  Щал  щазырда  гара  вя  ялван  металлурэийада, машынгайырмада, 

кимйа сянайясиндя, дянизчиликдя вя халг  тясяррцфатынын башга сащяляриндя 

мцяссисялярин комплекс механикляшдирил-мясиня  имкан  верян  мцхтялиф  тип 

електро  вя  автойцкляйиcиляр,  ядяди  вя  сяпилмиш  йцкляри  йцкляйян  машынлар,  

йцкляри  сыра  иля  дцзян  (штабилйарлар)  вя  башга  йцкгалдырма  васитяляри  

щямчинин  лiфтляр йарадылмышдыр. Бюйцк  йцк  эютцрмя  габиллиййятли,  уникал    

конструксийайа   малик  цзян   кранлар  йарадылмышдыр.  Йцкгалдырыcы – нягледиcи  

машынгайырманын  инкишафынын  ясас  истигамятляри  ашаьыдакылардыр: 
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- йени  кейфиййятли  йцкгалдырыcы – нягледиcи  машынлар  вя  механизмляр  

йаратмаг,  истещсалын  бцтцн  сащяляриндя  йцклямя – бошалтма,  няглетмя  

вя  амбар  тясяррцфатындакы  ишлярин  механикляшдирилмясини  вя  

автоматлашдырылмасыны  тя'мин  етмяк  мягсяди  иля  мювcуд  машын  вя  

гурьулары модеренляшдирмяк. 

- Йцкгалдырыcы машынларын йцкгалдырыcылыг габилиййятини артырмаг вя йени 

кинематик схемляр, мцкяммял щесаблама методлары, металын йени расионал 

профилини, йени материаллар вя щямчинин машынгайырманын йени прогрессив 

цсулларындан истифадя етмякля кцтлясини азалтмаг. 

- Механизмилярин сцрятлярини эениш щядлярдя тянзимлямякля, автоматик, 

йарымавтоматик вя мясафядян идаряетмякля, хцсуси тутуcу вя башга 

галдырыcы агрегатлар, щямчинин краны идаря едян ишчи цчцн кабинада щаваны 

сяринлядян, гыздыран вя тямизляйян гурьулар тятбиг етмякля йахшылашдырылмыш 

иш шяраити йаратмагла мцхтялиф нюв аваданлыгларын мящсулдарлыьыны артырмаг. 

- Эцcлц вя чохэцcлц машынлар  ( о cцмлядян сяпялянмиш йцкляри 100 км вя 

даща чох мясафяйя нягл етдирмяк цчцн конвеyерляр), йцнэцл вя хцсуси 

йцнэцл типли (асгылы конвеyерляр) машынлар йаратмаг истигамятиндя 

машынларын нормал сырасыны эенишляндирмякля вя щямчинин нягледиcи 

машынлары вя онларын елементлярини йцклярин  спесiфик хцсусиййятляриня 

уйьунашдырмаг ( сойуьа, истийя давамлы йцксяк мющкямлийя малик лент) 

йолу иля фасилясиз няглетдириcи машынларын тятбиг сащялярини артырмаг. 

- Йени конструксийалар, дягигляшдирилмиш щесаблама методлары, йцксяк физики-

механики хцсусиййятляря малик материаллар тятбиг етмякля машынларын 

етибарлылыьыны вя онларын елементляринин узунюмцрлцлцйцнц артырмаг. 

Йцкгалдырыcы вя нягледиcи машынларын истещсалында вя истисмарында йцксяк 

техники игтисади эюстяриcиляр ялдя олунмасы цчцн онлар унификасийалаш дырылан 

блок шяклиндя щазырланыр. Блок дедикдя сярбяст дцйцн-блок баша дцшцлцр. 

Мясялян, редуктор, муфта, тормоз, асгы системи вя саир. 
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I BÖLMƏ  

XAM PAMBIĞIN EMALI PROSESİNDƏ TƏTBİQ OLUNAN 

YÜKQALDIRICI, NƏQLEDİCİ MAŞINLARIN TİPLƏRİ VƏ ÜMUMİ 

XARAKTERİSTİKALARI 

 1.1. Йцклярин тяснифаты. 

Йцкляр бир нечя яламятляриня эюря тяснифатлашдырылырлар: 

I.   Йцкцн сайына эюря. 

II.  Йцкцн характериня эюря. 

      Йцкляр сай эюстяриcисиня эюря ашаьыдакы кими бир-бириндян фярглянир. 

1.1. Бу вя йа диэяр йцк ахыны цчцн даим олан вя чох сайда дахил олан кцтляви 

йцкляр. 

1.2. Аз сайда, епизодик дахил олан ващид йцкляр. 

       Характериня эюря йцкляр ашаьыдакы кими бир-бириндян фярглянир. 

2.1. Ядяди йцкляр бир-бир нягл етдирмяк цчцн дахил олур.  Мясялян, торбалар, би- 

       донлар,  йешикляр,  гутулар, аваданлыглар вя башга ядяди йцкляр. 25 КН – 

дан       чох олан ядяди йцкляр аьыр чякили йцк щесаб олунур. 

2.2. Сяпилмиш йцкляр йяни габлашдырылмамыш тюкцлмцш йцкляр. Бу йцкляр щисся  

       тикя, дянявяр, тозшякилли pambıq,yun(кюмцр, торф, гум, кимйяви маддяляр) 

олур. 

Ядяди йцклярин йцклямя бошалтма вя няглетдирмя заманы ящямиййят кясб едян 

ясас верилянляри чякиси, юлчцсц, сайы вя щямчинин йцкгалдырыжы-нягледижи машына 

гойулан хцсуси тялябляри мцяййянляшдирян бязи хцсусиййятляридир. Бурайа 

кювряклийи, нямлийи, температуру, йаньына вя партламайа давамлыьы вя саир аид 

едилир. 

 

1.2. Йцкгалдырыжы нягледижи машынларын тяснифаты вя ясас техники – истисмар 

эюстярижиляри. 

Йцкгалдырыжы вя нягледижи машынлар аьыр ял ямяйини механикляшдирир, 

истещсалын мящсулдарлыьыны артырыр. 
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Иш принсипиня эюря йцкгалдырыжы нягледижи машынлар ики сярбят конструктив 

група айрылырлар. 

1. Фасиляли  ( периодик )  ишляйян  машынлар. 

2. Фасилясиз  ишляйян машынлар. 

Биринжи група йцк галдырыжы кранларын бцтцн типлярини, лифтляри,  дюшямя 

цзяриндяки няглетдирижи васитяляр  (арабажыглар, йцкляйижиляр, дартыжылар, асылмыш 

релс вя канат йоллар  (фасилясиз ишляйян), скреперляр  вя башга охшар машынлар аид 

едилир. 

Икинжи група, фасилясиз нягл етдирижи машынлара, мцхтялиф тип конвейерляри, 

щидравлик вя пневматик няглетдирижилярин гурьуларыны вя онлара охшар машынлар 

аид едилир. 

Фасиляли ишляйян машынларда нягл етдириляжяк йцк, машынын йцкгалдырма 

габилиййятиндян аслы олараг айры – айры порсийаларла верилир. Бу тип машынларда 

йцклярин, йцкляниб бошалмасы ясасян машынын дайанмасы заманы щяйата 

кечирилир вя бязян йцклямя вя бошалтма ямялиййатлар йцкцн йердяйишмяси 

заманы щяйата кечирилир. 

Фасиляли ишляйян машынларын иш  тсикли йцкц тутмаг, йцкля бирликдя щярякят 

етмяк, йцкдян азад олмаг кими дайанмалардан вя йцксцз якс истигамятдя 

щярякят етмя тсиклляриндян ибарятдир. 

Фасилясиз ишляйян машынлар, ядяди вя йа сяпилмиш йцклярин верилмиш 

истигамят цзря фасилясиз нягл едилмяси иля сяжиййялянир. 

Йцкцн йердяйишмясинин характериндян аслы олараг бцтцн фасиляли ишляйян 

машынлары шярти олараг цч ясас група айырмаг олар: 

1. Йцкц галдырмаг цчцн. Бурайа галдырыжы бужургадлары, шагули галдырыжы 

лифтляри, маили платформалы (мейданчалы) вя чаловлу  галдырыжылары аид етмяк 

олар. 

2. Йцкц галдырмаг вя щоризонтал няглетдирмяк цчцн. Бурайа стреласынын 

узунлуьуну дяйишян вя щоризонтал мцстявидя фырланмагла йцкя йердяйишмя 

верян кранлары, ики гаршылыглы перпендикулйар мцстявилярдя йцктутужу 
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гурьусу иряли эери щярякят едян машынлар – кюрпцлц, щцркцчлц  кранлар вя 

кюрпцляри аид етмяк олар. 

3. Хцсуси тяйинатлы. Бурайа гурашдырыжы, грейферли вя саир кранлары, 

автойцкляйижиляри, електройцкляйижиляри аид етмяк олар. 

Фасилясиз ишляйян машынларда йцкляр мцяййян истигамятдя фасилясиз ахынlа   

дашыныр.  Бу машынлар дартгы цзвцлц вя дартгы цзвц олмайан олурлар. Дартгы 

цзвц олараг лентлярдян, зянжирлярдян, лювщялярдян, истифадя едилир вя истифадя 

едилян дартгы цзвцндян аслы олараг лентли, зянжирли, лювщяли, бирляшдирижи 

няглетдирижиляр, елеваторлар вя конвеyерляр адланырлар. Дартгы цзвц олмайан 

фасилясиз няглетдирижиляря винтли, яталятли няглетдирижиляр, щидравлик вя пневматик 

няглиййат гурьулары аид едилир. 

Няглетдирижи машынлары вя йа гурьулары, йцк галдырма габилиййятиня, 

мящсулдарлыьына, щярякятин сцрятиня, йцкцн йердяйишмя йолуна, хцсуси енеръи вя 

метал тутумуна эюря вя щямчинин етибарлылыьына вя узунюмцрлцлцйцня эюря 

характеризя едирляр. 

Машынын йцкгалдырма габилиййяти  QМ  стандартлашма цчцн ясас параметр 

кими гябул едилмишдир. Йцк галдырма габлиййяти дедикдя йцктутужу гурьунун  

кцтлясини нязяря алмагла галдырылан йцкцн  ян бюйцк кцтляси баша дцшцлцр. 

ДЦИСТ 1575 – 61 – я ясасян йцкгалдырма габилиййятинин стандарт сырасы  0,05 

тондан  1000 тонадяк гиймяти ящатя едир. 

Кранларын хцсуси енеръи тутуму ямсалы ашаьыдакы дцстурла тапылыр. 

                                               
M

g

Э
Q

N
К

∑
=            квт/т          (1.1) 

Бурада  ∑ gN  крандакы  мцщярриклярин цмуми эцжцдцр. 

Фасилясиз няглетдирижи машынларда  Кэ кямиййяти мцщярриклярин цмуми 

эцжцнцн бир саатлыг мящсулдарлыьа олан нисбяти иля тяйин едилир. 

Хцсуси метал ямсалы ашаьыдакы дцстурдан тапылыр. 

                                    
QR

G
К K

МК =             кн / кн.м     (1.2) 



13 
 

Бурада  GK  вя Q  уйьун олараг кранын чякиси вя йцкгалдырма 

габилиййяти  кн, R  ашырым вя йа голудур , м. 

Машынларын техники-истиsмар параметрляри онун игтисади эюстярижилярини 

мцяййянляшдирир. Бурайа машынын дяйяри вя истисмарына чякилян хяржлярдя аид 

едилир. Йцк галдырыжы машынларын щиссялярини, дцйцнлярини вя механизмилярини 

щесабладыгда тясир едян гцввяляр ашаьыдакы кими бир бириндян фярглянир:  чяки, 

яталят вя кцляйин тясириндян йаранан гцввяляр. Чяки гцввяляри йцкцн вя 

машынын бцтцн елементляринин чякисиндян аслыдыр. Яталят ( динамик) гцввяляри, 

механизмилярин гярарлашмамыш щярякяти заманы ямяля эялир. Ачыг щавада 

ишляйян гурьулара кцляйин тясириндян гцввяляр ямяля эялир вя бу гцввялярин 

нормасы ДЦИСТ 1451 – 65 – дя верилмишдир.  

 

1.3. Yцкгалдырыжы нягледижи машынларын иш реъимляри вя интигалларынын типляри. 

 Фасиляли ишляйян йцкгалдырыжы машынларын механизмиляринин иш реъими 

онларын истисмар шяраитиндян аслы олараг мцяййян едилир. Механизмин иш реъими, 

вахтдан аслы олараг истифадя едилмя дяряжясиндян вя йцклярин характериндян аслы 

олараг сечилир. 

Механизмин  ( мцщяррикин ) вахтдан аслы олараг истифадя едилмяси кранын 

ишинин характерик тсиклиндян аслы олараг мцяййян едилян нисби ишя гошма 

мцддяти иля  (ПВ%) мцяййян едилир: 

ПВ=
цT

t∑
  100% 

Бурада  ∑ t  - тсикл  ярзиндя механизмин ( мцщяррикин ) ишлямя 

мцддятляринин жямидир, Тц – тсикли там мцддятидир. 

Механизмин бир ил мцддятиндя цмуми иш вахты  tM  кранын бир ил 

мцддятиндяки саатларынын сайындан  tK  вя ПВ кямиййятиндян аслыдыр. 

                                                   tM =  tK ПВ                     

Механизмин йцклянмяси, галдырылан йцкцн чякисиндян аслыдыр вя кранын 

номинал йцкгалдырмасындан истифадя ямсалы иля характеризя едилир. 
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Кгр = 
Q

Q cp  

Бурада  Qcp – орта щесабла бир ил ярзиндя йери дяйишдирилмиш йцкцн вя 

йцктцтцжц гуржунун чякисиндир. Механизм щяр дяфя ишя гошулдугда вя 

тормозландыгда щярякят верижи вя тормозлайыжы моментлярин тясириндян ялавя 

йцклянир. Бу ялавя йцклянмялярин сайы, механизмин бр саатдакы ишя 

гошулмалары-нын сайы  nвк иля мцяййян едилир. Беляликля механизмин иш реъими 

ашаьыдакы факторларын жяминдян ибарятдир: онун бир илдяки иш мцддятиндян tM, 

кранын номинал йцкгалдырмасындан истифадя ямсалындан Кгр вя механизмин ишя 

гошулмаларын сайындан nвк. 

Интигалы машынла ишляйян yük qaldırıcı və nəqletdirici maşınlar цчцн дюрд иш 

реъими мцяййян едилмишдир: йцнэцл  (Л), орта (С), аьыр (Т), чох аьыр (ВТ).  

Механимилярин иш реъимляри мцяййян дяряжядя шяртидир вя хцсуси жядвяллярдян 

сечилир. Машынлы интигаллар, мцщяррикля, дизел – електрик, парла ишляйян интигаллары 

аид етмяк олар. Ян эениш йайылан електрик мцщяррики иля щярякятя эятирилян 

интигаллардыр. Йцк галдырыжы  və няглиййат машынларында дяйишян жяряйанла 

ишляйян фазалы вя йа ротору гыса гапанмыш (цч фазалы )  эярэинлийи 220 ÷ 380в 

олан асинхрон мцщярриклярдян истифадя едилир. Бу заман машынын щяр бир 

механизми фярди електрик мцщяррикиндян щярякят алыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Xam pambığın emal

Бу кранлары хцсуси шасси цзяриндя гурашдырырлар ки, онун тякярляри 

арасында нисбятян бюйцк мясафя олур  вя бу кранларын кифайят гядяр дайанаглы 

олмасыны тямин едир. (шякил 

                 Şəkil 1.1 Kranlar :a

Йцкгалдырма габилиййяти 6,3 

параметрляри  ДЦИСТ 9692 

кранлар автомобилляря контейенер

бошалтмаг, кичик пристанларда эямиляря вя йа автомобилляря мцхтялиф йцкляри 

йцкляйиб бошалтмаг цчцн тятбиг едилир. Пневмотякярли кранлар груп вя йа фярди 

електроинтегаллы истещсал едилир. Биринжи щалда дахили йанма 

йахуд дюнян щиссядя йерляшдирилир вя механизмиляр сцрятляр гутусундан щярякят 

алан валын кюмяйи иля щярякятя эятирилир. Икинжи щалда шасси цзяриндя эенератор  

йерляшдирилир ки, о да щярякяти автомабилин трансмисийасындан алыр. Бу кранлар

щярякят едян щиссяси, щярякят механизми вя сцканын идаря едилмяси цчцн 

автомабилин уйьун дцйцнляриндян истифадя едилир. Йцкгалдырма 

габилиййятиндян аслы олараг ики вя йа цч щярякят едян охларын щяр бири  бир вя йа 

ики тякяр цзяриндя йерляшдирилир.

n emalı prosesində təbiq olunan yük qald
 

1.4.1Пневмотякярли кранлар. 
 

Бу кранлары хцсуси шасси цзяриндя гурашдырырлар ки, онун тякярляри 

арасында нисбятян бюйцк мясафя олур  вя бу кранларын кифайят гядяр дайанаглы 

(шякил 1.1 а)  

əkil 1.1 Kranlar :a- pnevmotəkərli; b-avtom

Йцкгалдырма габилиййяти 6,3 ÷160т олан пневмотякярли кранларын ясас 

параметрляри  ДЦИСТ 9692 – 67 иля нормалашдырылмышдыр. Чай лиманларында бу 

кранлар автомобилляря контейенер-ляри вя аьыр чякили ядяди йцкляри йцкляйиб 

бошалтмаг, кичик пристанларда эямиляря вя йа автомобилляря мцхтялиф йцкляри 

йцкляйиб бошалтмаг цчцн тятбиг едилир. Пневмотякярли кранлар груп вя йа фярди 

електроинтегаллы истещсал едилир. Биринжи щалда дахили йанма 

йахуд дюнян щиссядя йерляшдирилир вя механизмиляр сцрятляр гутусундан щярякят 

алан валын кюмяйи иля щярякятя эятирилир. Икинжи щалда шасси цзяриндя эенератор  

йерляшдирилир ки, о да щярякяти автомабилин трансмисийасындан алыр. Бу кранлар

щярякят едян щиссяси, щярякят механизми вя сцканын идаря едилмяси цчцн 

автомабилин уйьун дцйцнляриндян истифадя едилир. Йцкгалдырма 

габилиййятиндян аслы олараг ики вя йа цч щярякят едян охларын щяр бири  бир вя йа 

ики тякяр цзяриндя йерляшдирилир. 
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k qaldırıcı qurğular 

Бу кранлары хцсуси шасси цзяриндя гурашдырырлар ки, онун тякярляри 

арасында нисбятян бюйцк мясафя олур  вя бу кранларын кифайят гядяр дайанаглы 

 

avtomobildə yerləşmiş 

олан пневмотякярли кранларын ясас 

Чай лиманларында бу 

ри вя аьыр чякили ядяди йцкляри йцкляйиб 

бошалтмаг, кичик пристанларда эямиляря вя йа автомобилляря мцхтялиф йцкляри 

йцкляйиб бошалтмаг цчцн тятбиг едилир. Пневмотякярли кранлар груп вя йа фярди 

електроинтегаллы истещсал едилир. Биринжи щалда дахили йанма мцщяррики шасси вя 

йахуд дюнян щиссядя йерляшдирилир вя механизмиляр сцрятляр гутусундан щярякят 

алан валын кюмяйи иля щярякятя эятирилир. Икинжи щалда шасси цзяриндя эенератор  

йерляшдирилир ки, о да щярякяти автомабилин трансмисийасындан алыр. Бу кранларын 

щярякят едян щиссяси, щярякят механизми вя сцканын идаря едилмяси цчцн 

автомабилин уйьун дцйцнляриндян истифадя едилир. Йцкгалдырма 

габилиййятиндян аслы олараг ики вя йа цч щярякят едян охларын щяр бири  бир вя йа 



 

Йабалы йцкляйижи юзц щярякят едян арабажыгдыр ки, йабалы йцкгалдырыжы 

гурьу вя йа йцкц тутмаг цчцн дяйишябилян ишчи аваданлыгла тяжщиз олунмушдур. 

Йцкляйижи тякярляр цзяриндя йерляшмиш шассидян вя интигалы аккумулйатор 

батерийаларындан вя йа дахили йанма мцщяррикляриндян ибарятдир. 

                              

 

Шякил 1.2 – дя 

йцкляйижиси эюстярилир. 

сащялярдя ишляйя билир. Йцкляйижинин

25 ÷ 50 т чатыр. Йцкгалдырма

ясас параметрляри ДЦИСТ

рамасыны йцкцн тутулмасыны

вязиййятдян 30 – 50 

гаршысыны алмаг вя йцкляйижинин

цчцн 100 ÷ 150 эери мейиллятмяк

контейнерляри йцклямяк

1.4.2. Йабалы  йцкляйижиляр. 

 

Йабалы йцкляйижи юзц щярякят едян арабажыгдыр ки, йабалы йцкгалдырыжы 

гурьу вя йа йцкц тутмаг цчцн дяйишябилян ишчи аваданлыгла тяжщиз олунмушдур. 

Йцкляйижи тякярляр цзяриндя йерляшмиш шассидян вя интигалы аккумулйатор 

аларындан вя йа дахили йанма мцщяррикляриндян ибарятдир. 

                              Şəkil 1.2 Avtoyükləyici 

 дахили мцщяррикли, шякил 1.3 – дя 

. Аккумилйаторлу йцкляйижиляр дцз

Йцкляйижинин йцкгалдырма габилиййяти

Йцкгалдырма габилиййяти 0,5 ÷ 5 т олан йабалы

ДЦИСТ 7910 – 62 иля нормалашдырылмышдыр

тутулмасыны вя чыхарылмасыны асанлашдырмаг

 дяряжя иряли вя йцклярин йабадан сцрцшцб

йцкляйижинин щярякяти заманы дайанаглылыьыны

мейиллятмяк олур. Йцкляйижиляр, лиманларда

йцклямяк,  нягл етдирмяк вя дцзмяк цчцн тятбиг

16 

Йабалы йцкляйижи юзц щярякят едян арабажыгдыр ки, йабалы йцкгалдырыжы 

гурьу вя йа йцкц тутмаг цчцн дяйишябилян ишчи аваданлыгла тяжщиз олунмушдур. 

Йцкляйижи тякярляр цзяриндя йерляшмиш шассидян вя интигалы аккумулйатор 

аларындан вя йа дахили йанма мцщяррикляриндян ибарятдир.  

 

 ися аккумилйаторлу 

дцз вя бярк юртцклц 

габилиййяти 0,5 ÷ 1,5 т вя бязян 

йабалы йцкляйижилярин 

нормалашдырылмышдыр. Йцкляйижинин 

асанлашдырмаг цчцн шагули 

сцрцшцб дцшмясинин 

дайанаглылыьыны тямин етмяк 

лиманларда ядяи йцкляри вя 

тятбиг едилир. 



 

             Şəkil 1.3 KB

 

Аккумилйатордан гидаланан йцкляйижиляр баьлы амбарларда вя ачыг 

сащялярдя, дахили йанма мцщяррикляр ися йаньыдан тящлцкясизлийи тямин етмяк 

цчцн ясасян ачыг сащялярдя тятбиг едилир. 

мцхтялифдир. Щал щазырда чай  лиманлар

моделли автойцкляйижиляр истисмар едилир вя онларын щамысы дахили йанма 

мцщяррикидир. Чай лиманларында щямчинин 4004, КВ3, ЭП 

– 301 вя башга маркалы електройцкляйижиляр эениш тятбиг тапмышдырю

Йцкляйижиляр йабалы тутужудан башга конструксийайа малик мцхтялиф 

йцкляри тутмаг цчцн мцхтялиф конструксийалы тутужуларла тяжщиз едилир.

 

 

 

 

kil 1.3 KB3 markalı akkumulyatorlu yükləyici

Аккумилйатордан гидаланан йцкляйижиляр баьлы амбарларда вя ачыг 

сащялярдя, дахили йанма мцщяррикляр ися йаньыдан тящлцкясизлийи тямин етмяк 

цчцн ясасян ачыг сащялярдя тятбиг едилир. Йцкляйижилярин конструксийалары чох 

мцхтялифдир. Щал щазырда чай  лиманларында 4022,  4045,  4009,  4049 вя башга 

моделли автойцкляйижиляр истисмар едилир вя онларын щамысы дахили йанма 

мцщяррикидир. Чай лиманларында щямчинин 4004, КВ3, ЭП –

301 вя башга маркалы електройцкляйижиляр эениш тятбиг тапмышдырю

ляйижиляр йабалы тутужудан башга конструксийайа малик мцхтялиф 

йцкляри тутмаг цчцн мцхтялиф конструксийалы тутужуларла тяжщиз едилир.

17 

 

yici 

 

Аккумилйатордан гидаланан йцкляйижиляр баьлы амбарларда вя ачыг 

сащялярдя, дахили йанма мцщяррикляр ися йаньыдан тящлцкясизлийи тямин етмяк 

Йцкляйижилярин конструксийалары чох 

ында 4022,  4045,  4009,  4049 вя башга 

моделли автойцкляйижиляр истисмар едилир вя онларын щамысы дахили йанма 

– 103, ЭП – 201, ЭП 

301 вя башга маркалы електройцкляйижиляр эениш тятбиг тапмышдырю 

ляйижиляр йабалы тутужудан башга конструксийайа малик мцхтялиф 

йцкляри тутмаг цчцн мцхтялиф конструксийалы тутужуларла тяжщиз едилир. 
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1.4.3. Сонсуз винт талы. 

 Таллар електрик ( адятян онлара електротол вя йа телфер ) вя ял интигаллы 

олурлар. 

 Ял интигаллы талларын йцкгалдырма габилиййяти 10 тондан щцндцрлцйц ися 10 

метр чох олмур. Адятян йцк галдырма щцндцрлцйц 3 – 4 м, галдырылан йцк ися 

1÷2 тон олур. Щяр бир ял интигаллы талда, йцкц асма гурьусу вя галдырыжы 

механизм олур. Талларда еластики елемент кими йцк зянжирляриндян вя йа 

канатлардан истифадя едилир. Ял интигаллы сонсуз винт талынын йцкгалдырыжы 

механизми йцкгалдырыжы гурьунун дартгы зянжириня фящлянин тятбиг етдийи 

гцввяни дяфялярля артынмаг цчцн тятбиг едилир. 

 Хцсуси гурьу – йцк тормозу кинематик вя конструктив олараг йцк 

галдырыжы механизмля ялагядардыр, йцкц галдырыжыдан сонра автоматик ишя 

гошулур, юз юзцня тормозлайыр вя галдырылмыш йцкц сахлайыр вя беляликля ишин 

тящлцкясизлийини тя'мин едир. Сонсуз винт талынын кинематик схеми шякил 4.20.– дя 

эюстярилмишдир. Узунмцддятли иш заманы бир фящлянин зянжириня тятбиг етдийи 

гцввяси 5 ÷ 6 кгс, гысамцддятли иш заманы ися – 20 кгс гябул етмяк олар. 

 Дартгы тякяри ( улдузжуг ) 4 сонсуз винт валына 5 тярпянмяз бяркидилир. 

Тякяр, дартгы зянжириндян 3 фырланма щярякяти алыр. Бу заман фящлянин гцввяси 

дартгы тякяринин валында буружу момент Мр йарадыр. 

2
t

r

D
РМ =   ( кгс.см ) 

 Бурада дартгы гурьусунун ф.и.я. нязяря алынмышдыр. ДТ – даиряви бяндли 

зянжирли дартгы тякяринин бюлэц чеврясинин диаметридир. 

Г

Т
t

Z

t
D

090
sin

=
 

Tt   -  даиряви бяндли зянжирин аддымы ( мм ), ГZ  -  дартгы тякяринин 

дишляринин сайыдыр. 
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 Вал  5 васитяси иля фырланма щярякяти вя момент Мр, сонсуз винтя, орадан 

ися сонсуз винт  тякяриня 7 вя онун бир вал цзяриндя отуран вя йастыгларда 

сярбяст фырланан йцк улдузжуьуна 8 ютцрцлцр. 

 Бу валдакы буружу момент вя йахуд йцк моменти Мгр    ашаьыдакы кими 

тя'йин едилир. 

2max
qr

qr

D
SM =   [ кгс. см ] 

 Бурада   Smax – максимум эярэинликдир, (2) формуласы иля мцяййян   

едилир;  

                            Дгр – йцк улдузжуьунун бюлэц чеврясинин диаметридир. 

qr

qr

qr

Z

t
D

0180
sin

=
 

 tгр  - йцк зянжириниn аддымыдыр,  Zгр – йцк улдузжуьунун дишляринин 

сайыдыр. 

 Сонсуз винт талынын ф.и.я. ашаьыдакы формула иля щесабланыр. 

 

иМ

M

r

qr=η  

 Бурада  
r

k

Z

Z
и =   - сонсуз  винт ютцрмясинин ютцрмя ядядидир, rZ  - сонсуз 

винтин дискляринин сайыдыр, kZ  - сонсуз винт тякяринин дишляринин сайыдыр. 

 Сонсуз винт талынын йцксахлайыжы тормозу, сонсуз винтин валы иля бирликдя 

щазырланмыш  12  дискиндян, фракsioн цзцкдян  11  вя дилчякли тякярдян 10 

ибарятдир. Дилчякли тякяр  вя фраксион цзцкляр валда сярбяст йерляшдирилир. 

Дилчякли тякяр, дилчякля  13 илишмяйя  дахил олур. Йцк  галдырылыб гуртардыгдан 

сонра о,   ашаьы дцшмяйя чалышыр вя йцк улдузжуьунда вя сонсуз винт тякяриндя 

саат ягряби истигамятиндя фырладыжы момент йарадыр. 
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 Сонсуз винт илишмясиндя, сонсуз винт тякяриндя сонсуз винтин ох бойу 

гцввясиня бярабяр олан чевряви гцввя йараныр. 

dк

М
SР qr

rк

2
==  ( кг.с ) 

 Бурада  kk mzd =  сонсуз винт тякяринин бюлэц чеврясинин диаметридир. 

                
π

sP
m =   илишмянин модулу,  Рs  ох истигамятиндя аддымдыр. 

 Сонсуз виндяки ох бойу гцввя  гS  тормоз цчцн гапайыжы гцввя олур. Бу 

гцввя дискя 12, о ися юз нювбясиндя, фриктон цзцйя 11 вя дилчякли тякяря 10 тя'сир 

едяряк ващид блок ямяля эятирир. Ямяля эялмиш сцртцнмя гцввяси дилчякли 

тякярин, вала вя дискя ( 12 ) нязярян сярбяст дюнмясиня имкан вермир. Дилчякли 

тякяр, сонсуз винт валы иля бирликдя дюнмяйя чалышыр вя онун диски 13 дилчяйи иля 

илишмяйя дахил олур вя бу заман дилчякли тякярин вя сонсуз винтин валынын 

дюнмясинин гаршысы алыныр. Беляликля, йцк улдузжуьу 8 сонсуз винт тякяри 7 иля 

бирликдя фырланмыр, йцк зянжири 6 вя йцк ашаьы щярякят етмир. Йцкц мяжбури 

сурятдя ашаьы салмаг цчцн 3 зянжири васитясиля  дартгы тякяри 4 якс истигамятдя 

фырлатмаг лазымдыр. Бу заман сонсуз винтин ох бойу гцввяси 4S  якс истигамятя 

йюняляжяк, дайандырыжыда сцртцнмя гцввяси азалажаг вя сонсуз винт валы, 

дилчякля гапанмыш дилчякли вала нисбятян сярбяст фырланажагдыр. 

 Йцк сахлайыжы тормозу вя тормозланманын ещтийат ямсалынын щесабатыны 

сонсуз винт талынын там йцкгалдырма габилиййятиня эюря апарырлар. 

рtorm
ММ β=  

 Бурада  β  - тормозланманын  ещтийат ямсалыдыр, Мторм  -  тормозлайыжы 

моментидир. 

fiRSМ
cptorm 4

=  

Бурада   cR   -  сцртцнмянин  орта радиусудур. 

4

dД
R

cp

+
=  

Д – тормоз дискинин харижи диаметри 
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d -  сцртцнян сятщлярин дахили диаметри   f  =  0,2 ÷ 0,4 сцртцнян сятщляр 

арасында сцртцнмя ямсалы, фраксион материалындан аслыдыр. 

i  -   сцртцнян сятщлярин сайыдыр. 

Тормозланманын ещтийат ямсалынын бурахылабилян гиймяти   ][β  = 1,5 

÷2,0 гябул едиля биляр. 

 

1.4.4 Планетaр тал. 

Ял дишли галх талынын йцк галдырыжы механизми, йцкгалдырыжы гурьунун 

зянжириня, фящлянин тятбиг етдийи гцввяни бир нечя дяфя аrртырмаг цчцн тя'йин 

едилмишдир. 

Хцсуси тормоз гурьусу, кинематик вя конструктив олараг, йцкгалдырыжы 

механизмля ялагядар вя талын тящлцкясиз иш шяраитини тя/мин етмяк цчцн 

механизми юз – юзцня тормозлайыр вя дайандырыр. Узун мцддятли иш реъиминдя 

бир фящлянин дартгы зянжириня тя'сир етдийи гцввяни  5 ÷ 6 кг, гыса мцддятли иш 

реъиминдя ися 20 – кг гябул етмяк олар. 

Планетор талын кинематик схеми шякил 1 – дя верилмишдир. Интигалын валында 

6 ( шякил 4.21) шякилля тормоз диск 5 йерляшдирилмишдир. Дискин толу цзяриндя 

винтли канал вя дилжякли тякяр 4 цчцн слиндрик дайаг вардыр. Дартыжы тякяр 7 йивля 

тормоз диски 5 цзяриндя бяркидилмишдир вя дартгы зянжири 3 васитясиля фырладылыр. 

Валын 6 саь ужунда планетор ютцрмянин эцняшвари тякяр 14 йерляшир ки, 

эяздирижидя  11 йерляшмиш сателитляр 13 васитясиля щярякятя эятирилир. Эяздирижи йцк 

улдузжуьу 10 иля бирликдя щазырланмышдыр. Сателитляр 13 фырландыгда, тярпянмяз 

дишли чархын 12 ичярисиндя дийирлянирляр. 

Йцк галдырма заманы талын иши ашаьыдакы кимидир 

Дартыжы тякяр 7 фырландыгда, йцк йердян айрылан заман, йивин кюмяйи иля 

торомз дискинин 5 цзяриндя отурур вя дилчякли тякяри 4 сыхыр. Дарыжы тякярин 7 

сондакы фырланмасы заман дилчякли тякяр, йаранмыш сцртцнмя гцввясинин 

щемабына, тормоз диски 5 вя валла 6 бирликдя ващид бир систем кими фырланыр. Бу 

заман дилчяк 9, дилчякли тякярин фырланмасына мане олмур. Щярякт эцняшвари 
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тякярдян 14, саттелитляр 13 васитясиля, эяздирижийя 11 вя йцк улдузжуьуна 10 

ютцрцлцр. Йцк зянжириня 2 асгы системиндяки гармаьа   Q   чякили йцк асылыр.  

Йцк галдырылдыгдан сонра, о йенидян ашаьы дцшмяйя чалышыр вя 

механизмин валыны якс истигамятдя фырлатмаьа чалышыр. Бу заман дилчяк 9, 

дилчякли тякярля 4 илишмяйя дахил олур вя ону дайандырыр. 

Сцртцнмя гцввясинин щесабына дискли тякярля ялагядар олаг тякяри 7, 

тормоз дискини 5 вя валын 6 фырланмасынын гаршысы алынмыр вя йцкцн ашаьы 

дцшмяси дайандырылыр. 

Йцкц ашаьы салдыгда дартыжы тякяри 7 якс истигамятдя фырладырлар, о, 

дилчякли тякярдян 4 сол тяряфя щярякят едяряк ондан айрылыр вя цзцкля вя тормоз 

диски арасында илишмя гцввяси олмур, нятижядя йцк юз аьырлыьы нятижясиндя ашаьы 

енир. Йцкцн ашаьы дцшмяси тяжили артан ганунла щяйата кечир. Она эюря дя аз 

мцддят ярзиндя дишли тякяр 14, вал 6  вя детал 5 дартгы тякярини 7 ютцр вя ону 

йивля саьа щярякят етдирир. Дартгы тякяри йенидян дилжякли тякяри 4, цзцйя 8 

йахынлашыр вя онлары сыхыр, тормоз гапаныр вя йцкц дайандырыр. Ондан сонра 

дартгы тякяри 7 йцкцн ашаьы салынмасы истигамятиндя фырладылыр, йенидян тормоз 

ишдян айрылыр вя йцк ашаьы дцшмяк имканы газаныр. Беляликля йцкцн ашаьы 

салынмасы нювбя иля дайанмалардан вя дцшмялярдян ибарят олур. Йцкцн беля 

гейри бярабяр дцшмясини, дайанмасыны  « l »   мясафясинин дяйишмяси иля 

тянзимляйирляр ( шякил  1.2 ) 

Дартгы улдузжуьундакы моментин гиймяти ( ф.и.я. нязяря алмадан ) 

ашаьыдакы ифадядян мцяййян едилир. 

2
Гр

Т

DР
М

⋅
=     [  кгс.см  ] 

Бурада  Рр – фящлянин тятбиг етдийи дартма гцввясидир ( кг ), ТД  - дартгы 

тякяринин диаметридир. Даиряви бяндли зянжир цчцн тякярин диаметрини ашаьыдакы  

ифадядян тапырыг. 

T

T
Т

Z

t
D

090
sin

=
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 Tt  - дартгы зянжиринин  аддымы, TZ  - дартгы улдузжуьунун диаметринин 

сайы.  

 Йцк улдузжуьунун валындакы буружу момент ашаьыдакы ифадядян 

тапылыр. 

2max
qr

qr

D
SМ ⋅=

    [ кгс. см ] 

 Дгр – йцк улдузжуьунун  диаметридир, лювщяли зянжир олдугда диаметр 

ашаьыдакы ифадядян тапылыр. 

qr

гр
qr

Z

t
D

0180
sin

=
 

Бурада   qrt  - йцк зянжиринин аддымы;  qrZ  - йцк улдузжуьунун дишляринин 

сайыдыр. 

Планетaр талын ф.и.я. ашаьыдакы ифадядян тапылыр. 

иМ

М

Т

qr=η  

Бурада   и  планетор ютцрмянин ютцрмя ядядидир вя ашаьыдакы кими 

щесабланыр. 

1
1

3 +=
z

z
u  

31 , zz   эцняшвари вя тярпянмяз дишли чархлардан дишляринин сайыдыр. 

Йцкцн тя’сири нятижясиндя фырладыжы момент йараныр вя ашаьыдакы кими 

тя’йин едилир. 

ттрртркр
МММ

..
+=  

бурада 

cpттр

ттр

RfРМ

tg
d
РМ

⋅⋅=

+=

.

|2
.

)(
2

ϕβ  



24 
 

Р – дискляри сыхан охбойу гцввядир,  2d  - йивин орта диметридир, 
2d

S

π
β =   

йивин галхма бужаьыдыр; S  - йивин аддымыдыр; f  - йан цздя сцртцнмя ямсалыдыр, 

25,02,0 ÷=f ;  
2

22 Дd
Rcp

+
=   сцртцнмянин орта радиусудур.  |ϕ  йивдя эятирилмиш 

сцртцнмя бужаьыдыр;  ||
ftg =ϕ   йивдя эятирилмиш сцртцнмя ямсалыдыр. 

2
cos

|

α
f

f =
 

Бурада  f  - йивдя щягиги сцртцнмя ямсалыдыр.  25,02,0 ÷=f ;  γ  - йивин 

профил бужаьыдыр; трапесийа профилли йивляр цчцн  030=α . 

Р гцввясининдян йаранан тормозлайыжы момент 

ifRРМ
ГcpТ

⋅⋅⋅=  

Бурада  i -  сцртцнян сятщлярин сайыдыр,  i = 2:  Tf  - тормоз сятщиндя 

сцртцнмя ямсалыдыр.  4,03,0 ÷=Tf  

Щесаби тормозлайыжы сцртцнмя моменти ашаьыдакы ифадядян тапылыр.  

крТ
ММ ⋅= β  

β  - тормозламанын  ещтийат ямсалы 

кг

Т

М

М
=β

;        

fRtg
d

ifR

cp

Тcp

⋅++

⋅⋅
=

)(
2

|2 ϕβ

β

 

 

1.4.5 Електрик  телфери. 

Електрик шелфери йцкляри галдырыб ендирмяк вя щямчинин асылмыш йцкляри 

щоризонтал истигамятдя йерляшдирмяк цчцндцр. ТВ – 1 типли електрик телферинин 

конструктив схеми шякил 4.22 – дя верилмишдир. Бу телферин техники характеристи-

касы ашаьыдакы кимидир. 

1. Йцкгалдырма габилиййяти  1000 кгс. 

2. Галдырма щцндцрлцйц  12 м. 

3. Сцряти; йцкц галдырма  8 м/дяг, ирялилямя  20 м/дяг. 
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4. Чякиси  570 кгс. 

5. Йцкц галдырмаг цчцн електрик мцщяррикинин  эцжц  р = 2,7 квт; 

дюврляр сайы 960 дювр/дяг. 

6. Телферя щярякят вермяк цчцн електрик мцщяррикинин эцжц  Р1 = 0,63 

квт, дюврляр сайы 1410 дювр/дяг. 

7. Барабанын  диаметри  Дб = 272 мм. 

8. Йцкгалдырыжы  механизмин редукторунун  ютцрмя  ядядяи  иред = 51,0. 

9. Щярякятверижи механизмин редукторунун  ютцрмя ядяди      иред = 31,8. 

10. Дийиржякляринин  диаметри  Д = 144 мм. 

11. Дийиржяклярин  охунун  диаметри  d  = 30 мм. 

12. Канатын диаметри  -  8,7 мм; 

Щярякятверижи механизмин тормозла тяжщиз олунмамышдыр  вя сахлама 

заманы гачыш йолу 1м – я гядяр олур. Телфер гыса иш мцддятли реъимдя истисмар 

едилмялидир. 



 

Şəkil 1.4 Elektrik telferi:a

Телферин йцк галдырыжы

електрик мцщяррикиндян

барабандан 4, електромагнитли

дайандырыжы гурьудан 

Електрик мцщяррикини 2 ишя гошулдугда щярякят редукторун 3 апаран валына вя 

ораданда барабана 4 верилир. Барабанын фырланма истигамятиндян аслы олараг 

йцк галдырылыр вя йахуд ендирилир.

Йцк галдырылдыгда тормоз системи

гуртардыгдан сонра 7 електромагнитин кюмяйи иля тормоз гуртусу ишя дцшцр.

kil 1.4 Elektrik telferi:a- yükqaldırıcı mexanizmin sxemi; b

mexanizmin sxemi 

галдырыжы механизми. Йцк галдырыжы механизм

мцщяррикиндян 2,дишли чарх редукторундан

електромагнитли 7 фрiксион тормоздан 6 

 8, полад  мяфтилли канатдан 5  вя гармагдан

Електрик мцщяррикини 2 ишя гошулдугда щярякят редукторун 3 апаран валына вя 

ораданда барабана 4 верилир. Барабанын фырланма истигамятиндян аслы олараг 

йцк галдырылыр вя йахуд ендирилир. 

Йцк галдырылдыгда тормоз системи ишдян айрылыр, йцк галдырылыб 

гуртардыгдан сонра 7 електромагнитин кюмяйи иля тормоз гуртусу ишя дцшцр.

26 

 

yükqaldırıcı mexanizmin sxemi; b-hərəkətverici 

механизм ( шякил 1.4 ) 

редукторундан 3,канат сарынан 

6 тормоздан, дилчякли 

гармагдан 9 ибарятдир. 

Електрик мцщяррикини 2 ишя гошулдугда щярякят редукторун 3 апаран валына вя 

ораданда барабана 4 верилир. Барабанын фырланма истигамятиндян аслы олараг 

ишдян айрылыр, йцк галдырылыб 

гуртардыгдан сонра 7 електромагнитин кюмяйи иля тормоз гуртусу ишя дцшцр. 
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Йцкгалдырыжылыг габилиййяти  Q  вя йцкцн галхма сцр'яти  v  мя'лум 

олдугда телферля йцкцн галдырылмасы цчцн тяляб олунан нязяри эцж ашаьыдакы 

ифадядян тапылыр. 

102
max б

теор

VS
P

⋅
=     [ кс.г] 

Бурада     
na

Q
S

η⋅
=max   -  дартгы елементинин максимум эярэинлийидир  

[ кг.с],  а–полиспаст  ямсалыдыр,  η  - полиспастын  ф.и.я., Q  - йцкцн чякисидир  

[кг.с], 
100060 ⋅

= бб
б

nД
V

π   м/с   -  барабанын чевряви сцр'ятидир (канатын сцр'яти), 

б

ел
б

n

n
n .=  - барабанын дюврляр сайыдыр д/дяг, Дб–барабанын диаметридир, мм – 

ля, йцкцн галхма сцр'яти  
а

V
V б

qr =  ифадясиндян тапылыр, а–асгы ямсалыдыр ( 

полиспаст).  

Щягиги эцжц тя'йин етмяк цчцн механизмин, бцтцн бяндляриндяки 

хейирсиз иткиляри нязяря алмаг лазымдыр. Електрик мцщяррикинин тялябя олунан 

эцжцнц ашаьыдакы ифадядян тапырыг. 

η

теор
el

Р
Р =    ( квт ) 

Бурада  η  - галдырыжы механизмин ф.и.я. – дир. η  = η ред 

гnред ηηηη ⋅⋅= 44
3  - редукторун ф.и.я. 

3η  = 0,99  дишли илишмянин  ф.и.я. 

nη  = 0,99 бир жцт дийирлянмя йастыьынын  ф.и.я. 

гη  = 0,98 йаьламанын  ф.и.я. – дир. 

4 – илишмялярин  вя йастыг жцтляринин  сайыдыр. 

 

 Телфери  щярякят етдирян механизм. Телферя щярякят верян механизм ( 

шякил 1.4 а). Ики товрлы тирин 4 ашаьы сятщиндя щярякят етмяк цчцн щазырланмыш ики 

арабажыгдан ибарятдир. Арабажыглардан бири апарыжыдыр, диэяри ися бош эедишлидир. 
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Арабажыгларын щяр биринин дюрд тякяри вардыр. Интигал тякярляринин 3 щяр бир жцтц 

айры-айры електрик мцщяррикляриндян 1, ики пилляли редукторун 2 кюмяйи иля 

щярякятя эятирилир. Телферин щярякятиня мцгавимят тякярлярин релс цзяриндя вя 

тякярлярин охларынын йастыгларда дийирлянмясиндян йараныр.  Дийиржякляр релс 

цзяриндя щярякят етдикдя еластик деформасийайа мя'руз галыр вя бунун 

нятижясиндя дийиржякляр щярякят истигамятиндя мцяййян гядяр µ  йердяйишмиш 

олурлар ки, бунада дийирлянмядя сцртцнмя ямсалы дейилир. 

 Дийиржяклярдяки чыхынты иля релс арасында да сцртцнмя гцввяси мейдана 

эялир. Бу мцгавимяти емприк ямсалла  Кр нязяря алырлар. 

 Тякярлярин тир цзяриндя дийирлянмяси заманы йаранан мцгавимят 

моменти ашаьыдакы ифадядян тапылыр. 

µ⋅= кМ
к

    ( кгс. см ) 

 Тякярлярин йастыгларда йерляшмиш охларында ямяля эялян сцртцнмя 

мцгавимят моменти ашаьыдакы кимидир. 

22

d
fk

d
FМ

П
⋅=⋅=   ( кгс. см ) 

 Тякярдяки чыхынты иля релсин йан сятщинин сцртцнмяси нятижясиндя йаранан 

сцртцнмя моменти емприк дцстурла тя'йин едилир. 

)()1(
Пкрр

ММКМ +−=  

 Телферин щярякятиндя йаранан там  мцгавимят  айры-айры мцгавимятлярин 

жями кими тя'йин едилир. 

)
2

(

);
2

()
2

()(

d
fККММ

d
fкК

d
кfкКММКММММ

ро

ррПкррПко

+∑=∑=

+=+=+=++=

µ

µµ
 

 Телферин арабажыьы цчцн йаза билярик. 

)
2

()(
d

fGGQКМ
ТЛTрТ

+++= µ  

Бурада   М -  арабажыьын бцтцн тякярляриндяки там мцгавимят моментидир.  

                К  - бир тякярдяки нормал тязйиг гцввясидир. 
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               ТМ   -  телферин арабажыгларындакы тякярлярин там мцгавимят 

моментидир. 

                Q -  телферин йцкгалдырыжылыьыдыр, кгс. 

                GГ – телеферин чякиси, кгс, Стел + GТ = 570 кгс. 

                Кр – дийиржяйин чыхынтысынын релс иля сцртцнмя ямсалыдыр. Кр = 1,2  ÷ 1,3 

                вя йахуд   Кр = 2  ÷ 2,3  гябул едилир. 

               µ   -  дийирлянмядя сцртцнмя ямсалыдыр. ( полад тякярляр цчцн  0,03 ÷ 

0,04 см,  

               чугун тякярляр цчцн ися  0,04 ÷ 0,05 см гябул едилир.  ) 

                d  = 30 мм тякярлярин охларынын  диаметридир. 

               f  -  сцртцнмя ямсалыдыр  ( сцртцнмя йастыглры цчцн f  = 0,08 ÷ 0,1 

дийирлянмя   

              йастыглары цчцн  f  = 0,015 ÷ 0,02  гябул  едилир ) 

 

              Щярякятя мцгавимят  гцввяси ашаьыдакы кимидир. 

)
2

()(
Д

d

Д
GGQKW
ТелТРp

+++=
µ  

 Телферин дюрд тякяриндян икиси апарыжы олдуьу цчцн, апарыжы тякярлярин 

релсля илишмя гцввясини тяжрцбяляр йолу иля мцяййян едирляр.  
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                                               II BÖLMƏ 

              PNEVMATİK NƏQLETDİRİCİ QURĞULARIN        

                  LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNİN NƏZƏRİ ƏSASLARI 

2.1 Nəqletdirici maşınların əsas növləri 

Nəqletdirici maşınların ümumiləşdirilmiş təsnifatının aparılması çox 

çətindir,belə ki,onların tətbiq sahəsi çox genişdir və konstruksiyaları isə çox 

müxtəlifdir.Ona görədə onları ayrı-ayrı xarakterik əlamətlərinə gprə 

təsnifatlaşdırmaq daha məqsədə uyğundur.(şəkil 2.1) Göstərilən hər bir tip 

maşınalrın müxtəlif konstruksiyaları vardır. 

Nəqletdirilən yükə hərəkətverici qüvvənin ötürülməsi üsuluna görə 

nəqletdirici maşınalrı aşağıdakı kimi bir birindən fərqləndirirlər: 

-mexaniki intiqalın köməyi ilə təsir edən (elektrik,hidravlik,pnevmatik) 

-qravitasiya qurğuları (yük öz ağırlıq qüvvəsi hesabına hərəkət edir) 

-pnevmatik və hidravlik nəqletdiricilə qurğuları.Burada hərəkətverici 

qüvvə uyğun olaraq hava axını və su şırnağıdır. 

Qızmış maye  metalı nəql etdirmək üçün xüsusi qrup təşkil edir ki, 

burada  metala qaçan elektromaqnit sahəsində elektrodinamik qüvvələr təsir 

edir və həmçinin səpilmiş ferromaqnit yükləri qaçan maqnit sahəsində nəql 

etdirmək üçün konveyerlər aiddir. 

Hərəkətverici qüvvənin tətbiqinin və konsyruksiyasının xarakterinə görə 

nəqletdirici maşınlar dartqı üzvülü( lentli,zəncirli,kanatlı,ştanqalı) və dartqı 

üzvi olmayanlara ayrılırlar. Dartqı element lentli,lövhəli,ərsinli, çalovlu,beşikli 

araboşluqlu,asqılı,yükaparıcılı,ştanqlı və addımlayam konveyerli, eskalatorlu 

və elevatorlu olur. Onlarınxarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,işçi qolda 

yüklər dartqı elementləri iləbirlikdə hərəkət edir.Dartqı elementi olmayanlara 

vintli,yellənən(titrəmə) və diyircəkli konveyerlər və fırlanan nəqletdirici 

borular aiddir.Onalrın xarakterik cəhəti maşının işçi elementi fırlanma və 

yaxud yellənmə hərəkəti etdikdə yüklərin irəliləmə hərəkəti etməsidir. Nəql 



31 
 

etdirilən yüklərin növünə görə nəqletdirici maşınlar səpilmiş və ədədi yükləri 

nəqletdirən maşınlar kimi bir birindən fərqlənirlər  . 
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Fasiləsiz işləyən nəqletdirici maşınlar 

konveyerlər 
Pnevmatik 
nəqletdirici qurğular 

Hidravlik nəqletdirici 
qurğular 

Köməkçi qurğular 

Şəkil 2.1 Fasiləsiz işləyən nəqletdirici maşınların və köməkçi qurğuların təsnifatlaşdıırlması 



 

Bu maşınların konstruksiyasında dəyişikliklər  etməklə onlarda həm 

səpilmiş,həm də ədədi yükləri nəql etmək olar. 

Yüklərin hərəkət istiqamətinə və  təyinatına görə nəqletdirici maşınları 

üç qrupa ayırırlar. Birinci qrup maşınlar-şaquli qapalı maşınlardır. Onlar bir 

şaquli müstəvidə yerləşir və yükləri bir düz xətt parçasından ibarət (üfüqi,maili 

və yaxud şaquli) yolda və yaxud bir neçə düz xətdən ibarət yolda (üfüqi-

maili,üfüqi-şaquli) nəql etdirmək üçün tətbiq edilir.İkinci qrup maşınlar üfüqi 

qapalı maşınlardır.Onlar bir üfüqi müstəvidə bir səviyyədə müxtəlif həndəsi 

formalı yolda yerləşir.Üçüncü qrup maşınlar fəza maşınlarıdır.Onlar fəzada 

yerləşir və yükləri horizontal ,maili və şaquli sahələri olan mürəkkəb yolda 

yükləri nəql etdirilir.Son zamanlar üçüncü qrup nəqletdirici maşınlar yeni 

tətbiqini tapmışlar.Ərsinli,lövhəli,lentli,arabasıqlı,fəza konveyerləri yaradılmış 

və istismar edilir. 

Yükaparıcı (işçi) elementin hərəkətinin xarakterinə görə maşınları 

fasiləsiz və fasiləli hərəkət edən maşınlara ayırırlar. 

Konveyerin  tipindən və konstruksiyasından asılı olaraq onun 

yükaparıcı elementi irəliləmə,irəli-geri-,fırlanma və rəqsi hərəkət edə bilər. 

Nəqletdirici maşınlarda yüklərin nəqletdirilməsi üçün aşağıdakı 

üsullardan istifadə edilir: 

a) Fasiləsiz hərəkət edən bütöv  lent və yaxud döşəmə şəkilli aparıcı 

elementdə (lentli,lövhəli və zəncirli aparıcılı konveyerlər) nəqletdirmə; 

b) Fasiləsiz hərəkət edən çalov,qutu,asqı,arabacıq və s. şəkilli işçi 

elementdə nəql etdirmə (çalovlu,asqılı,arabasıqlı və beşikli 

konveyerlərdə, eskalatorlarda və elevatorlarda) 

c)  tərpənməz novda və yaxud boruda fasiləsiz hərəkət edən ərsinlə 

çəkməklə (ərsinli konveyerlər) 

d)  tərpənməz novda fırlanan vintli kürəklərdə çəkməklə ( itələnməklə, 

vintli konveyerlərdə)  

 



 

e)  hamar və yaxud vintli kürəkli fırlanan boruda tökməklə və irəli 

hərəkət etdirməklə (nəqletdirici borularda) 

f)  rəqs edən novda  və yaxud boruda ətalət qüvvələrinin təsiri altında 

sürüşməklə və yaxud kiçik atılmalarla nəqletdirmə(ətalətli yellənən və 

titrəmə konveyerlərində) 

g)  konveyerin konstruksiyasında olmayan təkərlərdə və yaxud binanın 

döşəməsində salınmış yollarda arabasıqlarda nəqletdirmə(yükaparıcı 

konveyerlər) 

h) uzunluğu boyu dəqiq ayrıca qeydə alınmış sahədə irəliləmə ilə 

köçürmə (addım konveyerlərində) 

i)  bağlı boruda fasiləsiz axında çəkməklə hərəkət edən  havanın 

şırnağında və yaxud hava şırnağının təsirindən ayr-ayrı  porsiyalarla 

(pnevmatik nəqletdiriici,pnevmatik poçt,pnevmatik konteynerlərdə) 

nəqletdirmə 

j) Su şırnağının təsiri nəticəsində novda və yaxud boruda nəqletdirmə 

(hidravlik nəqliyyat qurğularında) 

k) Qaçan maqnit sahəsinin təsiri nəticəsində boruda və yaxud novda 

nəqletdirmə (solenoid konveyerləri) 

İstehsalat sahəsində təyinatına və vəziyyətinə görə konveyerləri 

stasionar,çevik,yerini dəyişə bilən,daşına bilən,səyyar və hərəkət  edə bilənə 

ayırırlar.Səyyar  və hərəkət edən  konveyerlər yükləyici maşınlara aid edilir. 

 

2.2  Nəqletdirici maşının tipinin seçilməsinin əsası  

Maşının seçilməsinin ümumi şərtləri.Nəqletdirici maşınlar çox müxtəlif 

olduğu üçün  eyni bir məsələni həll etmək üçün onların  müxtəlif tiplərindən 

istifadə etmək olar. Verilmiş konkret  məsələninin tələblərini və şərtlərini tam 

təmin edən maşının seçilməsi müəssisədə nəqliyyatın mexanikləşdirilməsi 

layihəsini işlədikdə ən vacib və məsuliyyətli  mərhələdir ki, bu layihələrdən 
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təmin edir ,yüksək iqtisadi səmərəliliyi təmin edir. Maşının seçilməsinin texniki 

amilləri. Nəqletdirici maşının optimal tipinin seçilməsini aşağıdakı texniki 

amillər müəyyənləşdirilir. 

Nəql etdirilən yükün xarakteristikası.Nəql etdirilən yükün fizki-mexaniki 

xüsusiyyətlərinin dəqiq analizi tətbiq edilmək üçün istifadə edilən maşınların 

siyahısını kəskin azaldır. 

Bu amili nəzrə aldıqda,yükün hissələrinin ölçülərinə ,onun  saxlanılmasına 

qoyulan tələblərə, maşının etibarlılığına,yaxşı əmək şəraitinin yaradılmasına 

(hermetiklik) və s. əsas diqqət vermək lazımdır. 

Maşının tələb olunan məhsuldarlığı. Hər bir maşının optimal sürəti və 

məhsuldarlığı vardır. Verilmiş məhsuldarlıqda sürəti artırdıqda, konveyerin 

vahid uzunluğuna düşən yükün miqdarı uyğun olaraq azalır  və maşın daha 

kompakt alınır. Məsələn  lentli konveyerdə yükün sürəti  ərsinli konveyerə 

nisbətən 5-6 dəfə və vintli konveyerə nəzərən 10 dəfə və çox sürətlə nəql 

etdirildikdə göstərilən konveyerlərin əndazə ölçülərinin eyni en kəsiklərində 

məhsuldarlıq kifayət qədər çox olur. 

Nəql etdirilən yükün qolunun istiqaməti,uzunluğu və konfiqurasiyası.Hər 

bir maşının müxtəlif optimal uzunluğu və yolu olur.Elə maşını seçmək lazmdır 

ki, o az dayaqlı olsun.  

Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması üsulları. Mümkün olduğu özü yükləyən 

və özü boşaldan və yükləmə boşaltma əməliyyatlarını maksimum 

avtomatlaşdırmaqla əlavə insan əməyi istifadə edilməyən maşınalrın tətbiqi 

məqsədəuyğundur.Nəqletdirilən yüklə  istehsal proseslərinin birgə qarşılıqlı 

əlaqəsinin xarakteristikası seçilmiş maşın verilmiş şəraitdə nəqletdirmə və 

texnoloji əməliyyatların eyni zamanda etibarlı yerinə yetirilməsini təmin 

etməlidir. 

Maşının işləyəcəyi istehsalatın və ətraf mühitin  klimatik şəraitləri. Maşın 

qızdırılan və yaxud qızdıırlmayan bunada və yaxud açıq yerdə quraşdırıla 

bilər. Sonuncu halda müəssisəninin yerləşdiyi rayonun klimatik şəraitinin və 



 

onalrın qida mexanizmlərə xidmətin və yağlanmasına təsirini,uyğun 

materialların yığımını, şimal(c) və yaxud orta(y) klimat üçün hazırlandığını 

nəzərə almaq lazımdır. Ətraf mühit yanğına və yaxud partlamaya təhlükəli ola 

bilər. Bu hallarda seçilən maşının yanğına və yaxud partalyışa təhlükəsiz icrası 

qəbul edilməlidir. 

Maşının tipinin seçilməsinə müəssisədə avadanlıqların  unifikasiyasının və 

eyni tipliliyinin gələcəkdə müəssisəninin genişləndirilməsi,əmək 

mühafizəsi,istismar şəraitindən təmin edilməsnə təsir göstərir. 

Maşının seçilməsinin iqtisadi amilləri. Seçilmiş tip maşın və yaxud  

mexanikləşdirmə sistemi baxılan amilləri tam təmin  etməklə yanaşı iqtisadi 

amilləri təmin  etməlidir. Bir neçə  varianta maşın və yaxud kompleks maşın 

sistemi tətbiq edilməsinin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirdikdə aşağıdakı 

iqtisadi göstəriciləri müqayisə etmək lazımdır: 

a) Hər bir maşının və yaxud mexanikləşdirmə sisteminin 

alınmasna və quraşdırılmasına kapital qoyuluşunu 

b) Istismar xətlərini və q ton yükün emalının maya dəyərini 

c) Yükləmə-boşaltma işlərində çalışan fəhlələrin sayı və 

məhsuldarlığı 

d) Kapital xərclərinin öz-özünü ödəmə müddətini 

Iqtisadi baxımdan o maşın (və yaxud maşınlar sistemi) optimal hesab 

edilir ki, o, digər variantlarda  müqayisədə  illik daha çox iqtisadi səmərə 

versin. Maşının tətbiqindən illik iqtisadi səmərə bütün istehsalat 

resurslarının(işçilərin əməyini,materialları, kapital qoyuluşunu və s.) cəmindən 

qənaəti ifadə edir ki, müəssisə maşının hazırlanmasından və istismarından əldə 

edir. 

 

 

 

 



 

 

2.3.Nəqletdirici maşınların avtomatlaşdirilmasinin əsas məsələləri. 

 

Sabit rejimdə, dəqiq müəyyən edilmiş yolla vahid nəqletdirici 

kompleksdə fasiləsiz işləyən birləşdirilmiş nəqletdirici maşınlardan istifadə 

etdikdə aşağıdakı proseslərin avtomatlaşdırılması üçün geniş imkanlar vardır: 

1. Avtomatik qurğular tətbiq etməkdə ardıcıllıqla yerləşdirilmiş 

konveyerlər kompleksinin işinin məsafədən idarə edilməsi.O, mərkəzi 

idarəetmə pultundan, nəqliyyat sisteminin  konveyerlər qrupunun ardıcıllıqla 

avtomatik işə salıb  saxlamaqdan ibarədir.Bununla yanaşı sistemin 

konveyerlərinin işə başlanmasına və işdən dayanmasına və yüklərin normal 

fasiləsiz hərəkət etdirilməsinə avtomatik nəzarət edir.  Konveyer sisteminin işə 

salınması ardıcıllıqla yükün hərəkət istiqamətinin əksinə olaraq həyata 

keçirirlər.Belə ki, əvvəl sistemin sonuncu  konveyeri işə salınır,sonra isə ondan 

əvvəlki və sonda birinci konveyer işə salınır. Bu konveyerdə  əvvəlcədən 

qalmış yüklərin üstünə əlavə yük verilməməsi üçün edilir. Konveyer sistemini 

saxladıqda əvvəl birinci yükləyici konveyeri saxlayırlar.İdarəetmə sisteminə 

konveyer normal  işlədikdə meyillənmələr olduqda onun işdən 

dayandırılmasıda daxildir. 

2. Verilmiş proqram üzrə mərkəzi idarəetmə pultundan ayrı-ayrı 

maşınların və yaxud maşınlar sisteminin işinin idarə edilməsidir ki, bu 

proqram  müəssisədə istehsalın bütün texnoloji prosesinin 

avtomatlaşdırılmasının bir hissəsi olur. Belə avtomatalşdırma tekstil 

sənayesində ,pambıq zavodlarında geniş tətbiq edilir. 

3. Verilmiş proqram üzrə və yaxud fəhlə-operatorun komandası əsasında 

maşın və yaxud maşın sisteminin ümumi yolunda verilmiş məntəqəsi ünvana 

yüklərin yüklənməsini, boşaldılmasını və bölüşdürülməsinin həyata keçirilməsi 

4. Müxtəlif xarakterik əlamətlərə:rənginə,kütləsinə,hündürlüyünə,verilmiş 

kod qeydiyyatına və s.görə nəql etdirilən yüklərin çeşidlənməsi. 



 

5. Yüklərin fasiləsiz nəql etdirilməsi zamanı ayrıca köməkçi texnoloji 

əməliyyatların yerinə yetirilməsini: çəkilməsi, hörmə və kütləyə görə 

dozalaşdırılması,ümumiyyətlə və ayrı-ayrı yüklərin növlərinə görə sayılması 

6. Bunkerlərin və asqılı ambaralrın dolmasına və yüklərin verilməsinə 

nəzarət 

7. Maşının etibarlı işini təmin edən dartqı və digər əsas elementlərin 

vəziyyətinə nəzarət 

Avtomatlaşdırılmış sisemlər maşınlara xidmətin və istehsalın yüksək səviyyədə 

olmasını tələb edir. 

 

2.4  Nəqletdirici maşinlarin ümumi inkişafi  

Bəzi nəqletdirici maşınların uyğun tipləri hələ çox qədim zamanlardan 

məlum idi. Onlar ilk növbədə su təchizatı, səngərlərin tikintisində və dağ 

mədən işləri sahəsində meydana gəlmişdir. Qədim Misirdə və Çində su 

qaldırıcı qurğular məlum idi ki, onları müasir çalovlu elevatorların prototipi 

hesab etmək olar. 

XV-XVI əsrlərdə un üyütmə   müəssisələrində ağacdan vintli konveyerlərin 

tətbiqinə başlanmışdır. 

Rusiyada nəqletdirici maşınarın yaradılması və istifadə edilməsi XVIII 

əsrdən məlumdur.1764-cü ildə rus mühəndisi E.Q.Kuznetsov Nijniy Tagil 

yaxınlığındakı mədəndə çox çalovlu su qaldırıcı quraşdırılmışdır ki, sonradan 

bu qurğu yer üstünə fliz qaldırmaq üçün tətbiq edilmişdir. 1788-ci ildə mexanik 

və hidrotexnik olan K.D.Frolov Altayda  Zelnoqori mədənin də flizi yer 

üstünə qaldırmaq üçün nəhəng kompleks qurğu quraşdırılmışdır. Qurğunun 

əsası fasiləsiz işləyən fliz qaldırıcı olmuşdur ki, o çalovlu elevatordan ibarət 

olub saatda 10 ton flizi 20-68 metr hündürlüyə qaldırırdı. 1860-ci ildə ru 

ixtiraçısı A.Lopotin Sibir qızıl mədənlərində qızıl nəqletdirmək üçün lentli 

konveyerlər sistemi təklif edib tətbiq etmişdir. Lenta qismində əvvəl  xolost, 

sonra dəri daha sonralar isə vərəq poladdan istifadə edilmişdir. 



 

1873-cü ildə Rusiyada ticarət  və manifaktura departamenti M.Konzova 

qızıl yuyulmasına şəhadətnamə vermişdir.Bu maşının tərkibində yuxarı Amur 

yataqlarında quraşdırılmış qızıl və digər məhsulları nəql etdirmək üçün lövhəli 

konveyerlərdən istifadə edilmişdir. Bu konveyerlər buxar mühərriklərindən 

hərəkət edirdi. Rusiyada çox orijinal  konstruksiyaları olan nəqletdirici 

maşınlar yaradılmışdır. Lakin onların əksəriyyəti öz tətbiqini tapmamışdır. 

 

2.5 Konveyerlərin və konveyer sistemlərinin etibarliliğı  

Müasir müəssisələrdə nəqliyyat və texnoloji xətlər  bir biri ilə qarşılıqlı 

əlaqədə olub vahid istehsalat sistemini təşkil edir. 

İstehsalın  avtomatlaşdırılması axını məmulatın konveyerlə ötürməsinə 

əsaslanır.Konveyer sisteminin dayanması istehsalın dayanmasına səbəb olur 

və bu da məhsul buraxılışının vaxtında yerinə yetirilməməsinə səbəb olur 

.Beləliklə konveyerin işinin etibarlılığı və onun düyünlərinin uzunömürlülüyü 

müasir müəssisənin istehsalat fəaliyyətinin həlledici amilidir və sənaye məhsulu 

buraxılışının əsas şərtidir. Maşının və yaxud maşın sisteminin etibarlılığı 

dedikdə maşının işi zamanı qoyulmuş istismar 

göstəricilərini(surəti,məhsuldarlığı,enerji şərtini və s.) verilmiş hədlərdə,uyğun 

iş rejimlərində və istismar şəraitlərində saxlamaqla öz funksiyasını yerinə 

yetirilməsi başa düşülür. Etibarlılıq maşının kompleks xüsusiyyətidir ki, 

buraya işdən dayanmadan işləməsi,uzunömürlülüyü və təmirə yararlığı 

daxildir.  Maşının işdən  dayanmadan işləməsi dedikdə, maşının müəyyən 

müddət ərzində dayanmadan fasiləsiz iş xüsusiyyəti başa düşülür. 

Uzunömürlülük dedikdə qoyulmuş texniki xidmət və təmir sistemində həddi 

vəziyyətə çatana qədər   öz iş qabiliyyətliliyinin saxlanması başa düşülür. 

Təmirə yararlılıq-maşının işdən dayanması səbəblərinin müəyyən edilməsi və 

onları təmirə aparmaq və texniki xidmət göstərmək yolu ilə aradan 

qaldırılması xüsusiyyətinin olmasıdır. Konveyer bərpa olunan və təmir olunan 



 

maşındır.Belə ki, işdən dayanmalar olduqda onun iş qabiliyyətliliyini bərpa 

etmək olur. 

İşdən dayanmalara görə etibarlılığın əsas göstəriciləri aşağıdakılardır: 

işdən dayanmaların ehtimalı, işdən dayanmaya qədər orta işləmə müddəti, 

işdən dayanmaların intensivliyi,uzunömürlülüyün göstəricisidir:qamma-faizli 

resurs,orta resurs, qamma faizli və orta müddətli xidmət; təmirəyararlılığın 

göstəricisi: verilmiş müddətdə bərpanın və bərpanın orta müddəti ehtimalı. 

Etibarlılığın əsas kompleks göstəricisi-hazırlıq əmsalıdır. 

                                       KT = T0/(T0 +Tb) 

Burada T0- işdən dayanmaları xarakterizə edən işdən dayanmadan 

işləməsi müddəti,Tb- baxılan dövr ərzində maşının təmirəyararlılığını 

xarakterizə edən  bərpanın orta müddətidir. Müxtəlif tip konveyerlərin 

hazırlıq əmsalının və xidmət müddətlərinin normativ  minimum qiymətləri 

sorğu ədəbiyyatlarında verilir. Bəzi hallarda praktiki olaraq konveyerlər 

hazırlıq əmsalı KT =0,98 -0,99 olduqda işləyə bilər. Hazırlıq əmsalının böyük 

qiymətləri, konveyerin konstruksiyasının texniki səviyyəsinin artırılması və 

yaxud xidmət və təmirə əmək sərfini azaltmaq  yolu ilə təmin etmək olar. 

Maşının işinin yüksək etibarlılığını və effektliyini təmin etmək üçün 

etibarlılığın bütün əsas göstəricisi optimal olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                2.6 Pnevmatik nəqletdirici qurğular  

Pnevmatik  nəqletdiricilər sənayedə və kənd təsərrüfatında geniş tətbiq 

edilir.Mexaniki nəqletdiricilərə nəzərən  pnevmatik nəqletdiricilərdə olan bir 

çox üstünlüklər onun kənd təsərrüfatında kompleks mexanikləşdirilməsi 

zamanı tətbiq edilməsinə geniş imkanlar açır. 

Pnevmatik nəqletdiricilərin iş prinsipi müxtəlif materialların səpilmiş və 

yaxud ədədi, boru nəqletdiricilərdə hərəkət edən  hava axınının köməyi ilə 

nəqletdirilməsindən ibarətdir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalında yüklər çox zaman səpilmiş  vəziyyətdə nəql 

etdirilir: taxıl,saman,silos,yun,pambıq,un və s. 

Pnevmatik nəqletdiriciləri müxtəlif əməliyyatlar üçün kənd təsərrüfatı 

maşınlarına-kombaynlara,dən təmizləyicilərinə, quruducu qurğular və s. 

quraşdırılmış düyünlər şəklində istifadə edilir. 

Mexaniki nəqliyyat qurğuları ilə müqayisədə pnevmatik nəqliyyat 

qurğularının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onları istənilən şəraitdə boru 

nəqletdiricinin maillik bucağından aslı olmayaraq tətbiq etmək olar və onlar 

daha az yer tutur və digər avadanlıqların yaxşı yerləşdirilməsinə  imkan 

verir,yüksək məhsuldarlığa və yükləri kifayət qədər uzaq məsafəyə nəql 

etdirmək mümkündür. Müqayisə üçün göstərmək olar ki, kənd təsərrüfatı 

istehsalatında 100 metr uzunluqda məsafə yükləri nəqletdirdikdə məhsuldarlıq 

50T/saat, sənayedə isə yükləri 2 km məsafəyə nəql etdirdikdə məhsuldarlıq 

100-200 T/saat arasında dəyişir. 

Pnevmatik nəqletdirici qurğulara xidmət etmək sadədir, nəqletdirmə 

prosesi yüksək dərəcədə avtomatlaşdırıldıqda  az sayda işçilər tələb 

olunur,sakit işləyir,istehsalat binalarında yaxşı sanitar –gigiyena şərait 

yaradır, yükləri soyudur və küləkləndirir. 

Pnevmatik nəqletdirmənin çatışmayan cəhətlərinə aiddir: böyük enerji 

sərfinin tələb olunması, orta hesabla pnevmatik  nəqletdiricilər  mexaniki 



 

nəqletdiricilərə nisbətən 4-6 dəfə artıq enerji sərf edir,yüksək sürətlə hərəkət 

etdirilən yükün nəqletdirici ilə görüşmə hissələrində yeyilmənin çox olması. 

Quruluşuna və yükün hərəkət etdirilməsi üsuluna görə pnevmatik 

nəqletdirici qurğuları aşağıdakı kimi bir birindən fərqləndirirlər: pnevmatik 

nəqletdiricilər(şəkil 2.3a,b və v) ,aerojaboba(şəkil 2.4) və aeroliftlər(şəkil 2.5b) 

 

2.7 Pnevmatik nəqletdiricilər 

İstənilən  tip pnevmatik nəqletdiricinin iş prinsipi ondan ibarətdir ki,  

boşaldılmış və yaxud təzyiq altında olan hava hərəkət  edərək öz ardınca 

materialların  hissəciklərini aparır. 

Sorucu nəqletdiricilər adətən materialları kiçik məsafəyə nəqletdirmək 

üçün tətbiq edilir. Onlar 0,1-0,5  atmosfer  boşaldıqda işləyir və çox zaman  

səpilmiş yükləri bir neçə yerdən (vaqonlardan, arabaların ,kuzovlarından) və 

ambarlardan boşaltmaq üçün istifadə edilir. Bununla yanaşı onları yükləmək 

üçündə tətbiq edirlər.məs. pambığı  bunta (tayaya vurduqda) vurduqda. 

Adətən pnevmatik qurğular havanın atılması və yarımqapalı tsikl üzrə 

işləyir.Kənd təsərrüfatı qurğuları çox hallarda havanın atmosferə atılması ilə 

işləyir. 

Basqılı  nəqletdirici (şəkil 2.3) materialı kifayət qədər uzaq məsafəyə 

nəqletdirmək üçün istifadə edilir. Ventilyatorun  yaratdığı təzyiqdən asılı 

olaraq bu qurğular aşağıdakı  kimi bir-birindən fərqlənirlər:aşağı təzyiqli-100 

N/m2(kq· q/m2) qədər saman və digər məhsulları nəql etdirmək üçün istifadə 

edilir.Orta təzyiqli-300 N/m2  qədər və yüksək təzyiqli-1500 daN/m2 qədər 

buğdanı,onun emalı məhsullarını və digər xırdalanmış materialları  nəql 

etdirmək üçün tətbiq edilir. Daha yüksək təzyiqlərdə (6 atmosfer) 

kompressorlar tətbiq edirlər. 

Bu qurğularda nəqletdirilən material əgər onun üçün kürəklərin 

mexaniki təsiri təhlükəli deyilsə,onda bilavasitə ventilyatorun yan deşiyindən 



 

və yaxud materialın zədələnməsinə yol verilməyən  hallarda xüsusi yükləyici 

qurğulardan yükləmək olar (şək.2.3). 

Material əl ilə və yaxud xüsusi qidalandırıcının köməyi ilə qida 2 

(injektora) verilir ki, orada onu ventilyatorla 3, boru nəqletdiricidə 1 

yaradılmış  təzyiqli hava axını ilə tutulur.  

Boru nəqletdiricinin sonunda materialın atılması(boşaldılması) baş 

verir. Boşaltmanı, boşaldıcının köməyi ilə də həyata keçirmək olar ki, burada 

materialın –hava qarışığı sürətin kəskin düşməsi nəticəsində material öz ağırlıq 

qüvvəsi hesabına düşür hava isə atılır. 

Qarışıq pnevmatik nəqletdirici boşaltma işlərini yerinə yetirmək üçün 

tətbiq edilir, məsələn silos kütləsini nəqletdiricidən saxlanılan yerə 

boşaldılması(şəkil 2.3)Burada material ventilyatordan keçir ki,  ona da əlavə 

kifayət qədər enerji sərf edilir. Bu qurğuların iş prinsipi otu, düşmüş yarpaqları 

və digər materialları yığmaq üçün pnevmatik yığıcıların     işinə əsaslanır. 

Nəqletdiricidən material(şəkil 2.3) saplodan 1 keçməklə çevik  boru 

nəqletdiricidə 2 hava ilə birlikdə ventilyatora 3 sorulur.Sonra qurğu basqı 

yaradan kimi işləyir,hava materialla birlikdə boru nəqletdiriciyə 4 basılır və 

onunla boşaltma yerinə qədər nəql etdirilir. Boşaltmanın yuxarıda göstərilən 

üsulalrın hər birindən istifadə etmək olar. 
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Pnevmatik nəqletdiricilərin sxemləri 

2.8 Pnevmatik nəqletdiricinin 

 nəzəriyyəsi və hesablanması  

qletdiricilərin hesbatı axında baş verən prosesl

r. Hesabatın çətinliyi qurğunun ayrı-ayrı elementl

yyən edilməsi ilə əlaqədardır və ona g

nda alınmış verilənlərə əsaslanır. Pnevmatik n

sas ilkin verilənlər aşağıdakılardır: mə

qletdiricinin prinsipial sxemi və nəqletdirilən material

tləridir. Hesabat  nəticəsində 

olunan hava sərfi V m3/san, havanın t

ələb olunan diametri  dT m, ventilyatorun g

miyyətlər. 

n proseslər haqqında 

elementlərinin həqiqi 

ona görə də hesabatlar 

r. Pnevmatik nəqletdiriciləri 

əhsuldarlıq Q t/saat, 

n materialın  fiziki-

 aşağıdakılar təyin 

n təzyiqi P daN/ sm2, 

m, ventilyatorun gücü N kVt və 



 

 Havanın və yükün uçma (kritik) sürəti.  Material hissəcikləri asılmış 

vəziyyətdə və yaxud fasiləsiz pulsasiya hərəkətində olan şaquli-qalxan hava 

axınının sürəti uçma və yaxud kritik sürət adlanır. Yükün nəqletdirmə sürəti və 

həmçinin ayrıcıların və qasırğa yaradanların hesabatı üçma sürətindən asılıdır. 

Uçma sürətinin qiyməti nəqletdirilən hissəciklərin ölçülərindən α,onun 

xüsusi çəkisindən və havanın sıxlığından asılıdır. 

                                     ϑ� = k��г�В ∙ α                                     (2.1) 
burada  �г - yükün hissəciklərinin vahid kütləsidir, t/m3  

             γв - havanın vahid sıxlığı daN/m3; atmosferun təzyiqi şəraiti üçün 

1,2 daN/m3 qəbul etmək olar. 

Basqı yaradıcı qurğularda əlavə təzyiqi nəzərə alaraq  1,2-2,0 daN/m3, 

atmosfer təzyiqindən az təzyiq olan sorucu qurğularda, 0,8-0,95 daN/m3 qəbul 

etmək olar; α-yükün hissəciklərinin ölçüsü,m-lə; k ədədi əmsaldır yükün 

hissəciyinin formasından,ölçüsündən və səthinin xarakterindən asılı olaraq 10÷ 

170 arasında qəbul etmək olar.k-nin göstərilən qiymətləri hissəciklərin 

0,00001÷0,07 m ölçülərinə uyğundur.a = 0,005÷0,07 m olduqda k=170 qəbul 

etmək olar. 

Yazılmış formula uçma sürətinin əsas asılılıqları haqqında təsəvvür 

yaradır,lakin praktiki hesabatlar üçün təcrübə verilənlərindən isitifadə etmək 

daha sərfəlifir. 

Pnevmatik nəqletdiricini layihələndirdikdə havanın  sürətinin düzgün 

seçilməsi çox vacibdir,o mümkün qədər az lakin materialı nəql etdirmək üçün 

kifayət olmalıdır. Həddindən çox sürət enerji sərfinin çoxalmasına,yüklərin 

zədələnməsinə,qurğunun əndazə ölçülərinin artırılmasına,onun dəyərinin 

bahalaşmasını bununla yanaşı kiçik sürətlərdə müəyyən qədər artıq yükləmələr 

olduqda yüklərin düşməsinə səbəb olur.  

Sorucu və aşağı təzyiqli basqılı qurğular üçün havanın hərəkət sürətini 

aşağıdkaı formula ilə təyin etmək tövsiyə olunur. 



 

                  ϑВ=γ��γ� + BLпр�                                                                 (2.2) 

burada γ� - yük hissəciklərinin böyüklük əmsalıdır, B=(2÷5)10-5  

əmsaldır ki,kiçik qiyməti quru toz şəkilli yüklər üçün qəbul edilir, Lпр – 

nəqletdiricinin  gətirilmiş uzunluğudur, aşağıdakı formula ilə təyin edilir. 

             L= ∑ Lг + ∑ LВ + ∑ L� + ∑ L� + ∑ Lц+.............və s.            (2.3)  
Burada ∑ Lг  və ∑ LВ üfüqi və şaquli hissələrin uzunluqları cəmi, ∑ L�- 

müqaviməti dirsəkdəki  müqavimətə bərabər olan düzxətli hissələrin ekvivalent 

uzunluqlarının cəmi; 

∑ L�- həmçinin çeviricilər üçün, 

 ∑ Lц - həmçinin qasırğa yaradanlar və ayırıcılar üçün  

Sorucu  nəqletdiricilərdə B Lпр�  kəmiyyəti nisbətən kiçikdir  ( Lпр −
 100metrə qədər)  və  ϑВ  sürətini təyin etdikdə onu əhəmiyyətli dərəcədə 

xətalar olmadan nəzərə almamaq olar. Yüksək təzyiqli nəqletdiricilərdə ϑВ 
sürəti 1,5÷2 dəfə çox götürülür. 

Dənli yüklər üçün havanın sürətini, uçma sürətindən asılı olaraq təyin 

edilməsi tövsiyə edilir. 

                                             ϑВ =φ·ϑк                         (2.4)  
burada φ- nəqletdiricinin sxeminin mürəkkəbliyindən  asılı olan 

əmsaldır; üfüqi və düzxətli boru nəqletdiricilər olduqda 2,2, bir şaquli (maili) 

və bir üfüqi sahəli olduqda -2,4, üç sahə olduqda üfüqi,maili və şaquli- 2,6 və 

daha mürəkkəb sistemlərdə -2,8 qəbul edilir. 

Bəzi ədəbiyyatlarda havanın sürətini ν$   qarışığın çəki 

konsentrasiyasından asılı olaraq seçilməsini tövsiyə edirlər,yəni qarışığın çəki 

konsentrasiyası µ çox olduqca havanın sürətinin bir o qədər çox götürmək 

lazımdır. 

µ 1 2 10 16 

ν% 1,25ν� 1,5ν� 2ν� 2,5÷3,0ν� 
 



 

φ=ν%: ν� əmsalının qiymətini təcrübi verilənlər əsasında kənd təsərrüfatı 

yükləri üçün aşağıdakı cədvəldən götürmək olar. 

 

Nəqletdirilən material φ Mənbəy 

Taxıl µ= 1,0÷5,0 olduqda  

Saman µ= 1,0÷5,0 daha çox olduqda 

Uzunluğu 200 mm-ə qədər olan 

saman 

Uzunluğu 200 mm-ə qədər olan 

saman 

Döyülmüş sünbül 

Xam pambıq µ= 0,3÷0,75 olduqda 

Quru ot µ= 0,3÷0,8 olduqda 

1,25÷2,5 

1,25÷2,5 

1,1÷1,7 

1,1÷1,4 

1,1÷3,7 

1,66÷1,45  

1,5÷2,5 

Qosterstola görə 

A.A.Klimova görə 

M.B.Rabinoviçə 

görə 

“______”_______” 

“______”_______” 

MVTU-ya görə  

V.N.Zausisinə görə 

 

Boru nəqletdiricinin  dolmasının-tutulmasının qarşısını almaq üçün φ-

nin böyük qiyməti nəqletdirilən materialın çəki konsentrasiyasının µ böyük 

qiymətlərində və yüksək nəmlikdə qəbul edilməlidir. 

Nəql etdirilən  yükün hissələrinin sürəti m/san, nəqletdiricinin müxtəlif 

sahələrində başlanğıc sürətdənasılı olmayaraq aşağıdakı kimidir: şaquli sahədə 

vq=vB-vk ; ; üfüqi sahədə vq= 0,85vB  

Təqribi hesabatlar üçün yükün sürətini (2.1) və(2.2)  tənliklərindən 

istifadə edib tapmaq olar. 

Kənd təsərrüfatı istehsalatlarında və qida müəssisələrində  tətbiq edilən 

əksəriyyət qurğular µ<8-10 kq/kq konsentrasiya əmsalı ilə 10÷30 m/san 

sürətlərdə işləyir. Ən çox yayılan sürət həddi 15÷25 m/san.  

Qarışığın  konsentrasiya əmsalı.Qarışığın kütlə(çəki) konsentrasiya 

əmsalı µ-dedikdə vahid müddət ərzində nəqletdirilən materialın kütləsinin, bu 

müddət ərzində sərf edilən havanın kütləsinə olan nisbəti başa düşülür: 

                           µ=
(),+,             (2.5) 



 

burada: Q qurğunun məhsuldarlığıdır,T/saat,G- havanın saniyədə 

sərfidir kq/san. 

İstismar və eksperiment sınaqları əsasında təyin olunmuş və yükün 

növündən asılı olaraq çəki konsentrasiyası əmsalının aşağıdakı qiymətləri 

tövsiyə edilir:taxıl və onun emalı məhsulları 1÷25, sement, kömür tozu 

20÷60,saman, xam pambıq 0,-0,8,qum,selen-3÷20,saman 0,3÷2. 

Yükün  cinsindən,vahid  kütləsindən,qurğunun tipindən və onun 

xarakterindən aıslı olaraq bu əmsalın ən böyük qiymətləri aşağıdakı cədvəldə 

göstərilmişdir. 

Yükün cinsi 
 

                Qurğunun tipi      µ 

Taxıl 
Taxıl,saman quru  ,ot 
Yaxşı səpilmiş yük 
γ=2 T/m3 qədər 

Soran,yüksək vakuum 
Soran aşağı və orta vakuum 
Aşağı təzyiqli 0,5-1 atm 
Orta təzyiqli 1,5-2 atm 

   15÷25 
3-5 
25-40 
15-20 

 

Qeyd  etmək lazımdır ki, layihələndirmələr zamanı cədvəldə göstərilmiş 

rəqəmlərdən istifadə etdikdə pnevmonəqliyyatın yolu  mürəkkəb olduqda 

(böyük uzunluq,çoxlu dirsəklər və s. olduqda) qarışığın bir o qədər kiçik 

konsentrasiyasını götürmək lazmdır. 

Havanın tələb olunan sərfi(m3/san) aşağıdakı formula ilə təyin edilir. 

                            Vb = 
,�-                     (2.6) 

G-nin (2.5) ifadəsindəki qiymətini (1.6)-da yerinə yazsaq alarıq. 

                           Vb =
(),+.∙�-                 (2.7)  

burada  γb=1,24 hava xüsusi sıxlığı kq/m3 , onun nəmliyindən və 

temperaturundan asılıdır. 

Boru nəqletdiricinin kəsiyinin  sahəsi və diametri:  Boru nəqletdiricinin 

kəsiyinin sahəsi aşağıdakı formula ilə hesablanır,m2. 

                                   F=
/-/-                                        (2.8) 



 

Sabit en kəsikli,hava sürəti dəyişən qurğular üçün boru nəqletdiricinin 

diametri aşağıdakı ifadədən tapılır. 

                                       dT= �0/-1/-                               (2.9)  
və yaxud Vb-nin (2.7) ifadəsindəki qiymətini yerinə yazsaq alarıq. 

                     dT =0,6     � (.�-2-                                   (2.10) 
Sabit sürətli qurğularda  boru nəqletdiricinin diametri hava sərfinin 

dəyişməsindən asılı olaraq təyin edilir. Pnevmatik qurğular üçün müəyyən 

ehtimalda yazmaq olarq. PV=idem.Onda borunəqletdiricinin müxtəlif 

kəsikləri üçün alarıq: 

                      
3435 = /5/4 = �4�5 = /565/464  

buradan da  

                    
373- = �8�-  və yaxud  γ$9γ: 3-38  

γb –nin bu qiymətini (2.10) ifadəsində yerinə yazsaq alarıq. 

                                 dT =0,6� (38.�82-3-         (2.11) 
burada vb və pb  hesablama kəsiyində uyğun olaraq havanın sürəti və 

təzyiqi. 

γ; və p; borunəqletdiricinin çıxışında  havanın xüsusi ağırlıq qüvvəsi və 

təzyiqi . P0= 1 daN/sm2 (kq q/sm2) 

Sabit  diametrli borunəqletdiricidə istənilən kəsikdəki sürət aşağıdakı 

kimi olacaqdır. 

                                         Vb= v0
383-                    (2.12) 

Alınmış ifadədən görünür ki, boru nəqletdiricinin sabit diametri olduqda 

havanın sürəti təzyiqlə tərs mütənasibətdədir və tərsinə. 

Beləliklə pnevmatik qurğuları praktiki olaraq  iki növdə hazırlamaq 

olar: sabit diametri borunəqletdirici-o istismarda ucuzdur ,belə ki, az güc sərf 



 

edir və sabit növ sürətlə,dəyişən diametrli borunəqletdirici-onlar ilkin olaraq 

hazırlanması üçün az xərclər tələb edir. 

Kənd təsərrüfatı qurğularında nisbətən kiçik uzunluqlarda 

borunəqletdiricinin diametri bütün uzunluq boyu sabit qəbul edilir.  

Materialın nəql etdirilməsi zamanı  meydana çıxan  bütün müqavimətləri 

aradan çıxarmaq  üçün tələb olunan borunəqletdiricinin sonlarında yaradılan 

təzyiqlər fərqi basqı adlanır. Digər sözlə desək təzyiqlərin bu fərqi, nəqletdirici 

qurğunun ayrı ayrı sahələrində bütün  təzyiqlər (basqı ) itkisinin cəminə 

bərabər olmalıdır. Basqının ümumi itkisinə materialın nəqletdiriciyə daxil 

edilməsi,materialın və havanın boru nəqletdiricidə hərəkəti , materialın və 

havanın şaquli qaldırılması zamanı dirsəklərdə və ayrıcılarda,yükləyicilərdə və 

filtirlərdəki   yaranmış itkilər daxildir. 

Pnevmatik nəqletdirmədə ümumi basqı dinamik və yaxud havanın və 

materialın ətalətini aradan qaldırılmasına sərf olunan sürət hd və yerdə qalmış 

bütün müqavimətlərə sərf olunan statik hc basqısından ibarətdir. 

Dinamik basqı. Bu basqı  materialın və havanın  ətalətini aradan 

qaldırmaq , yəni vг və vb  sürətlərini vermək  üçün tələb olunur və  aşağıdakı 

ifadədən tapıla bilər. 

                                         = = >г?г5� + >@?@5�   

 və hava  axının işindən 

                                               A= hdFVb 

Aydındır ki, kinetik enerjinin müəyyən müddət ərzində artması həmin 

müddət ərzində axının işinə bərabərdir,yəni E=A,onda 

    hd Fvb= 
>г?г5�  +

>@?@5�   

burada F borunəqletdiricinin kəsiyinin sahəsidir,m2 

Bir saniyədə keçən havanın və materialın kütləsini aşağıdakı ifadələrdən 

tapmaq olar. 

                       mb = 
�-6/-A              və                mb = 

�-6/-A  µ   



 

və bu qiymətləri vг : vb =0,85 nisbətində yazsaq və həll etsək alarıq: 

                  hd =   
�-/-5�A  (1+0,72µ)                      (2.13) 

Beləliklə dinamik(sürət) basqısı sürətin kvadratına mütənasibdir və 

həmçinin çəki konsentrasiyası əmsalından  asılıdır,lakin boru nəqletdiricinin 

kəsik sahəsindən asılı deyil.  

Statik basqı.  Statik basqı boru nəqletdiricidəki sürtünmə qüvvələrini hτ, 

yerli müqavimətləri(dirsəkdə,saploda,boşaldıcıda,çevik borunəqletdiricidə və 

s.) hM və  nəqletdirilən materialən yuxarı qaldırılmasına hn sərf olunur. Statik 

basqının ardıcıllıqla təyin olunmasına baxaq: 

Sürtünmələrdə basqının itkiləri.  Bu itki havanın borunəqletdiricilərdə L 

hərəkəti zamanı hidravlikanın ümumi formulası ilə təyin edilir: 

                                        hC̀ = λ FGH ∙ �-/-5�A                                                            (2.14) 

burada:         λ   -sürtünmədə müqavimət əmsalıdır, 

dI   və L- uyğun olaraq borunəqletdiricinin diamteri və uzunluğudur.                                   

γ$ və v$ uyğun olaraq havanın xüsusi ağırlıq qüvvəsi və sürətidir. 

Sürtünmədə müqavimət əmsalı  λ təcrübədən təyin edilir və onu aşağıdakı 

formulalarda hesablamaq olar. 

Nikuradzeyə görə Blaziusa görə Blessə görə 

0,0032+0,221 Re-0,237 0,3164Re;,�O  0,0125+
;,;;PPGH  

  

Birinci iki dəqiq formulalarda λ kəmiyyəti Reynolds ədədindən Re funksional 

asılılıq şəklində verilmişdir ki, o aşağıdakı formula ilə təyin edilir. 

                                   Re=
Q-GHR   

Burada γ=g S�-  və ζ –uyğun olaraq kinematik özlülük əmsalıdır. m2/san və 

mütləq özlülük əmsalıdır kq g·g/m2. 

Sürtünmə müqavimət qüvvəsinin Blessə görə təyin olunmasının dəqiqliyi 

azdır,lakin praktiki hesabatlar üçün kifayətdir. 



 

Hava və nəqletdirilən yük qarışığının boruda hərəkəti zamanı 

sürtünmələrə basqının itkisi artır və aşağıdakı formula ilə təyin edilir: 

                           hC =hC̀(1 + cμ)                                   (2.15)  
Burada C-qarışığın  konsentrasiyasından,sürətindən və axının xarakterindən, 

nəql etdirilən yükün fiziki-mexaniki xassələrindən asılı olan əmsaldır. 

“C”- əmsalının təyin olunması, çoxlu amillərin təsirindən asılı olduğu üçün 

çətindir və ona görə də onu praktiki  hesabatlar üçün hava axının sürətindən  

asılı olaraq qəbul edirlər. 

V b m/san 13 15 17 19 21 23 25 26 

C 0,68 0,58 0,49 0,42 0,37 0,34 0,32 0,31 

 

Yerli  müqavimətlərdə  basqı itkisi hM. Bu itkini iki üsulla təyin etmək 

olar. Birinci   üsul mürəkkəb yolu olan pnevmatik nəqletdiricilərin 

hesablanması üçün tövsiyyə edilir və müqavimət  ifadəsində dirsəklərdə, 

çeviricilərdəki, boşaldıcılardaki, yerli müqavimətləri üfüqi sahələrdəki 

ekvivalent uzunluqlarda ifadə edilməsindən ibarətdir. Əyri-xətli(dirsək) 

sahələr üçün dairələnmə radiusunun Rk borunəqletdiricinin diametrinə dT olan 

nisbətindən asılı olaraq ekvivalent uzunluq Lekv  aşağıdakı cədvəldən götürülə 

bilər. 

     Yükün növü  Rk: dT nisbətində Lekv  qiyməti 
4 6 10 20 

Tozşəkilli 
Bircins dənəvər 
Qeyri bircins kiçik 
tikəli 
Qeyri bircins iri tikəli 

4-8 
“----“ 
“----“ 
“----“ 

5-10 
8-10 
“----“ 
“----“ 

6-10 
12-16 
28-35 
60-80 

6-10 
16-20 
38-45 
70-90 

Cədvəldə Lekv  uzunluğunun kiçik qiymətləri nisbətən kiçik  sürətlərdə 

kiçik dənəvər yükləri nəqletdirdikdə  qəbul edilməsi tövsiyə edilir. 

Pnevmatik qurğunun mextəlif hissələrdə yerli müqavimətlərin 

konsentrasiyasından və borunəqletdiricinin  diametrindən asılı olaraq 

ekvivalent  uzunluqla ifadə edilmiş qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilir. 



 

Yerli müqavimətlər Lekv 
uzunluqda 
taxıl  

Yerli müqavimətlər Lekv 
uzunluqda 
taxıl  

İki budaqlanmış,eyni 
parametrli 
borunqəletdiricilərin 
birləşdirilməsi 
 
Sonla 
 
Qasırğa yaradan 
boşaldıcı 
 
Qasırğa yaradan 
 
 

         10dT 
 

 

 

 

150
PW;,0..  dT 

 

300
PW;,0..  dT 

 130μ dI 
 

Iki girişli çevirici 
Sorucu qurğunun 
boşaldıcısından 
sonra ℓ uzunluqlu 
boru sahəsi 
Sorucu qurğunun 
boşaldıcıdan sonra 
dirsək 
 
 
Dairələnməni nəzərə 
almadan ℓ 
uzunluqda çevik 
boru 

           8 
 1μ 
 
 

      15
GH.  

 
 
 
 
          2ℓ 

 

İkinci üsul bu ifadələrin dinamik basqının funksiyası şəklində aşağıdakı 

formula ilə ifadə edilməsindən ibarətdir. 

                                      hX/  = ξ �Z[-5�A                                                         (2.16)  

burada : ξ – təcrübələr  yolu ilə  təyin edilən yerli müqavimət əmsalıdır. Yerli 

müqavimətlərin ən çox yayılmış növü döngələr(dirsək)  boru nəqletdiricinin 

daralması və genişlənməsidir. 

Kəskin əyintisi olan boru nəqletdiricilər böyük müqavimət göstərir,ona 

görə də pnevmatik qurğuları layihələndirdikdə onlardan istifadə etməmək 

tövsiyə edilir. 

Dörd  tərkib elementdən olan seqment dirsəyi müqavimətcə səlist 

dönməsi olan dirsəyə yaxınlaşır.Radius üzrə dönən dirsəklər üçün yerli 

müqavimətlər en kəsiyin formasından,dönmə bucağından,ilkin istiqamətdən 

meyillənmə bucağından α  və əyilmə radiusundan Ru asılıdır və (2.16) 

formulası ilə təyin edilir ki, burada ξ 

 əmsalı aşağıdakı cədvəldən götürülür (dairəvi borunəqletdiricilər üçün) 

 



 

R�: dI α;⁄  200 400 600 800 1000 1200 1400 
2 
6 
10 

0,05 
0,03 
0,02 

0,09 
0,05 
0,04 

0,12 
0,07 
0,05 

0,14 
0,08 
0,06 

0,16 
0,09 
0,07 

0,17 
0,10 
0,07 

0,18 
0,11 
0,08 

Birdən birə daralmadan yerli müqavimətlər (2.16) formulası ilə ξ = ξ%^ 
aşağıdakı formuladan tapılır: 

                           ξ%^ = 0,5 `1 − 6a6- b   
burada Fm və Fb uyğun olaraq boru nəqletdiricinin kiçik və böyük kəsik 

sahələridir. 

 

Boru  nəqletdirici səlist daraldıqda basqı itkisi çox böyük  olmur. 

Məsələn  450 bucaq altında daralmada itkiləri hesabladıqda, basqı itkisi 

əmsalını  ξXcd = 0,1 qəbul etmək olar. 

Birdən birə  genişlənmələrdə yerli  müqavimətlər (2.16) formulası ilə 

ξ = ξ�e  olduqda hesablanır ki, ξ�e  aşağıdakı formuladan 

                                     ξ�e = `1 − 6a6- b�
       

Praktikada  borunəqletdirici  sistemə çox zaman  səlist genişlənən  

element-diffuzor daxil edilir. Diffuzorda   yerli  müqavimətlər açılma 

bucağından α;;, giriş Fm və çıxış Fb deşiklərinin sahələrinin nisbətindən  və 

borunəqletdiricinin  en kəsiyinin  formasından asılıdır. Yerli müqavimətlərin 

qiyməti (2.16) formulası ilə ξ = ξG  olduqda hesablanır ki, ξG  dairəvi boru 
nəqletdiricilər üçün aşağıdakı cədvəldən seçilir. 

 

 

 

 

      

  

 

FX: F$ α;;⁄  100 200 300 400 500  

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

0,064 

0,036 

0,017 

0,005 

0,288 

0,162 

0,076 

0,023 

0,564 

0,317 

0,150 

0,044 

0,657 

0,373 

0,175 

0,051 

0,720 

0,406 

0,192 

0,056 



 

Materialı qaldırmaq üçün basqı itkisi. Materialı H  hündürlüyünə 

qaldırmaq üçün tələb olunan  basqını qaldırılan materialın kütləsinin ağırlıq 

qüvvəsini µγbFH  müvazinətləşdirici qüvvəyə haF bərabər etməklə təyin etmək 

olar. Onda 

                                            ha = µγbH                                    (2.17) 

Bütün təzyiq itkilərini nəzərə almaqla tam basqı aşağıdakı kimi tapılır. 

                                       h= hd+hτ +hm+ha                             (2.18) 

 və yaxud qiymətləri yerli müqavimətləri   ekvivalent  uzunluqda ifadə 

edilməsi formulalar ilə yerinə yazsaq alarıq. 

h=   
�-2-5�A (1 + 0,72μ) + λ FhiGH  

�-2-5�A (1 + Cμ) + μγ$H            (2.19)    
Əgər yerli müqavimətləri  dinamik basqının funksiyası şəklində,  ξ%^ 

, ξ�e, ξG  və s. əmsallarında  istifadə etməklə təyin olunursa onda  tam basqı 

üçün alarıq. 

     h=   
�-2-5�A (1 + 0,72μ) + λ FGH  

�-2-5�A (1 + Cμ)+Σξ �-2-5�A (1 + Cμ) + μγ$H  (2.20) 
Göstərilən tam basqının təyin olunması borunəqletdiricinin diametri 

sabit olan qurğulara aiddir. Belə nəqletdirici qurğular kənd təsərrüfatında çox 

geniş tətbiq edilir. Dəyişən diametrli borunəqletdiricilərdə basqı onun hər bir 

sahəsində təyin olunmur. Praktiki olaraq bütün pnevmatik qurğularda 

havanın axması  və sorulması olur ,ona görə də hesabat nəticələrində alınmış 

hava sərfini 3÷5% artırmaq lazımdır. 

Gücün təyin olunması:Qurğunun ventilyatorunun intiqalının 

mühərikinin gücü havanın və    materialın nəql edilməsinə və ventilyatordakı 

və intiqal qurğusundakı mexaniki itkilərə   sərf olunur.Vcm=Vb  m/saat qəbul 

edib və (2.19)və yaxud (2.20)formulları ilə tam basqısı ilə h təyin edib 

aşağıdakı formula ilə gücü təyin edirik: 

                                NX = /-S)+;;∙P;�m4m5mn 
Burada Vb  =Vcm   hava və  materialın qarışığının sərfidir m3/saat h-tam 

basqıdır.(m2; ξP - ventilyatordakı müqaviməti nəzərə almaqla ventilyatorun 



 

f.i.ə-dir,sorğu  cədvəllərdən götürülür. ξ� =0,95÷0,97-yastıqların f.i.ə-dir; 

ξ)=0,96÷1,0 ötürücünün f.i.ə-dir. 

Kənd təsərrüfatı qurğularında bəzi hallarda  material ventilyatorlardan 

keçməklə buraxılır.(Şəkil1.1e),bu zaman mərkəzdənqaçma ventilyatorlar üçün 

tələb olunan güc (1+ µ   )kəmiyyətinə mütənasib olaraq artır. 

Onda alırıq: 

                                                             NX = /-S(PW.))+;;∙P;�m4m5mn           (2.22) 
Materialın verilməsi dayandırıldıqda pnevmatik qurğu baş iş rejiminə 

verir ki,bu zaman təzyiq aşağı düşür və kifayət qədər hava sərfi (sıfır)bu isə öz 

növbəsində gücün artmasına və mühərrikin qızmasına gətirib 

çıxarır.Pnevmatik qurğuları layihələndirdikdə mütləq baş   gedişin gücünü 

yoxlamaq lazımdır.Hesablanmış güc ətrafında sorğu ədəbiyyatlarınan uyğun 

mühərrik seçilir və eyni zamanda pnevmatik nəqledici qurğunun vahid   

materialın  nəqledilməsi üçün  iqtisadi səmərəlilik təyin edilir.Bunun əsasında 

verilmiş şəraitdə sərfəli nəqliyyat haqqında mühakimə yürütmək 

olar.Aparılmış hesabatlar və təcrübələr göstərirki boru nəqletdiricidə havanın 

sürəti azaldıqca,yəni konstruksiyası artdıqca, xüsusi enerji sərfi azalır .        

                                                   

2.9.Pnevmatik qurğuların əsas hissələri və digər əsas parametrlərinin təyini 

 

Bütün növ pnevmatik qurğular,hava yükləyici və boşaldıcı qurğulardan, 

boru nəqledicilərindən, boşaldıcılardan və təmizləyicilərdən ibarətdir. Hava 

üfürücü qurğular:Havanın hərəkəti   nəticəsində tələb olunan basqını təmin 

edən hava ötürücü qurğular,  porşenti,ratasiyali və mərkəzdənqaçan olurlar. 

Müəyyən qədər həcmi olan ratasiyali  hava üfürücü qurğulardır.(şəkil 2.4) 

Onların üstünlükləri:yüksək f.i.ə.malikdir, 4000mm sütunluk vakuumda 

70:75%çatır. Onlar toza az həssasdırlar. Ratasiyalı    hava üfürücülərin    

100mm   aşağı olduqda f.i.ə kifayət qədər aşağı düşür. Onların iş   prinsipi   

rotorun yan səthi ilə örtüyü arasında qalan hava həcmini ardıcıllıqla 



 

sıxışdırılmasınan ibarə

ilə təmin edilirki, sonuncular 1 tiki

gövdəsi 4 ilə toxunur.

saat əqrəbi hərəkətinin 

istiqamətində fırland

ventilyatorlar 2,2,5,3,4,5,6,7,8 v

200,250,300,400,500,600,800,1000 v

aşağıdakılar (100 mm su s

süt kimi)təzyiqdə işl

üsulundan asılı olaraq ventilyatorlar m

boyu və yaxud vintvar

ventilyatorlar bir pillə

ventilyatorlardır ki,onlar

Ventilyator havan

artması ilə yük artır. 

işlədikdə enerji sərfini t

Mərkəzdənqaçma ventilyatorunun konstruksiyalar

düz,əyrilikləri olur və

irəli meyllənmiş olaraq qura

                                               
 

Kürəkləri  arxaya 

təssərüfatı yüklərini nə

olunur. Onların üst

nisbətən kiçik çəkisi olmas

ətdir. Bu vallarda 2 fırlanan 2 rotorlu

sonuncular 1 tikişli əsas üzvləri ilə və

toxunur. Hava borunun 3 deşiklərindən daxil olur v

tinin əksinə, sol   rotor  isə saat 

rlandıqca borudan 5 çıxarılır. DYİ

ventilyatorlar 2,2,5,3,4,5,6,7,8 və 12 N uy

200,250,300,400,500,600,800,1000 və 1200 mm diamterd

lar (100 mm su süt)orta (300 mm su süt.qədər)və 

ləyən ventilyatorlara ayrılırlar. Kü

olaraq ventilyatorlar mərkəzdənqaçma v

yaxud vintvarı ventilyatorlara ayrılır. Rotorlar

əli və çoxpilləli olurlar. Ən səmərəli vent

ki,onların f.i.ə 85% tuta bilir, lakin onlar  bahad

Ventilyator havanın boş gedişdə ən çox sərf edir,y

r. Ventilyatorun xarakteristikası tam v

rfini tənzimləməyə imkan verir. 

ma ventilyatorunun konstruksiyalar

ə tirlərinin istiqaməti və yaxud əksi istiqam

olaraq quraşdırılır. 

 
                            Şəkil 2.4 Aerojebob 

arxaya əyilmiş ventilyatorlar böyük 

əql etdirici qurğularda radial kürəkli ventilyatorlar t

stünlükləri:qurğunun sadəliyi,vahid m

olması və 2 tərəfli firlanması imkanı olmas

rotorlu 1 konfiqurasiyası 

ə hava üfürücüsünün 

n daxil olur və sağ rotor 

saat əqrəbinin mərkəzi 

İST-5976-55 əsasən 

12 N uyğun olaraq 

1200 mm diamterdə buraxılır.Onlar 

 yüksək (1500 mm su 

ürəklərin yerləşməsi 

ma və yaxud radial,ox 

Rotorlarınsahəsinə görə 

li ventilyator ox boyu 

lakin onlar  bahadır. 

rf edir,yəni hava sərfinin 

tam və baş   gedişdə 

ma ventilyatorunun konstruksiyalarında kürəklər  

ksi istiqamətdə hərəkəti 

k f.i.ə malikdir.Kənd 

kli ventilyatorlar tətbiq 

liyi,vahid məhsuldarlıq üçün 

olması Şəkil 2.4b –də 



 

pnevmatik nəqledicinin,

ventilyatorunun sxemi verilmi

təzyiqli və spiral örtükl

(0,2:0,25)D,və ventilyatorun 

olur.Nəql edici qurğ

olan şərait üçün seçilir.Y

xarakteristikasının qrafikind

zaman təzyiq h azdır.

nisbətən sahə A ilə m

əsas göstəriciləri aşağıdak

              Şəkil 2.5 Pnevmatik qald

 
                Şəkil 2.6 Hava

  

 

qledicinin,əyrixətli kürəkli T3П-3 m

ventilyatorunun sxemi verilmişdir. Bu ventilyatorlar  ad

klü,spiralının Ak   dönməsi,pambıq üçü

ventilyatorun örtüyünən materialı buraxdıqda A

ğuları layihələndirdikdə ventilyatorun maksimum f

ilir.Yüksək tərəfli ,radial kürəkli ventilyatorlarun 

n qrafikindən görünürki ,güc N, hava sərfi

r. ξ   əyrisi göstərir ki,qrafikdə əlveri

məhdudlaşır. Bəzi orta və yüksək təzyiqli ventilyatorlar

dakı cədvəldə göstərilmişdir. 

 
Pnevmatik qaldırıcı (aerolift) 

 

Havaüfürücü qurğuların sxemləri 

3 mərkəzdənqaçma 

Bu ventilyatorlar  adətən orta,yüksək 

üçün Ak  0,5 D,   üçün 

qda Ak=(0,3 :0,35)D 

ventilyatorun maksimum f.i.ə. 

kli ventilyatorlarun ümumi 

rfi Ve artıqca artır, bu 

lverişli istehsal sahəsi 

zyiqli ventilyatorların 

 



 

Ventilyatorun 
markası 

Kürək təkərləri D 
mm 

Ən böyük təzyiq 
d\mm2(kq.q\m2) 

Ən böyük 
məhsuldarlıq 

Ц-70 
№ 8,10,12 
П9-57 
№ 3,4,5,6 və 8 
Ц 8-18 
№ 8 , 9 və 11 
Ц П 7-40 
№ 5,6 və 8 
OTU № 8   və 9 
BD 3 və 4 
БK-3 
Ц П -30N6 

 
800÷1200 
 
 
300÷800 
800÷1100 
 
500÷800 
800÷900 
350÷400 
600 
600 
 

 
220 
 
 
190÷210 
600 
 
400 
900÷1080 
400÷500 
700 
700 

 
3600÷77000 
 
 
6600÷48000 
10000÷20000 
 
10000÷26000 
9000÷1800 
3500÷5000 
5000 
10500 

Ventilyatorlar seçdikdə nəzərə almaq lazımdırki,fırlanma tezliyinin n 

dəyişməsi ilə,havanın sərfi Vb təzyiq h və sərf olunan güc N müəyyən tezliyinə 

mütənasibdir. 

                                           Vb:Vb1=n:n1 

Ventilyatorun yaratdığı təzyiq fırlanma tezliyinin kvadratına mütənasibdir. 

                                      H:h1=n2:n12 

Ventilyatorun tələb olunan gücü fırlanmanın tezliyinin kubuna mütənasibdir: 

                                        N:N1=n3:n31 

Beləliklə ventilyatorun fırlanma tezliyini 20% artdıqda hava sərfi bu 

qiymət qədər artır,bu zaman basqı 45%,tələb olunan güc isə 70% çox 

artacaqdır.Buradan məlum olur ki, ventilyator onların xarakteristikalarını, 

nəqletdirici qurğunun iş rejiminə uyğun seçmək lazımdır. 

Yükləyici qurğular.Nəqletdiricilər materialı boru nəqletdiriciyə yükləmək üçün 

saplodan,qifdan və şlüzlü cəftədən istifadə olunur.  Sorum  qurğularda 

saplodan və yükləyici  qıflardən istifadə olunur.Sonuncu injektor qurğusu 

şəklində və şlüzlü cəftə şəklində basqılı nəqletdiricilərdə istifadə olunur.Şəkil 

2.b-də    ventilyatorun örtüyünən buraxdıqda yükləyici qurğu yəni pnevmatik 

nəqletdiricinin qarışıq tipi göstərilmışdir. 



 

Qurğunun sxemi və saplonun işi aşağıdakılardan ibarətdir.Saplo 

ikiborudan 1 və 2 ibarətdir.Onların bir-birinə nəzərən uzunluqları boyu 

yerdəyişməsi ilə sorum  borunəqletdiricinin 2 üzüklü    aralığından  keçməklə 

daxil olan hava tənzimlənir.Boru ilə sorulan hava özü ilə nəql etdirilən            

material aparır.Saplonun keyfiyyətli işi,onun  tutmasının  məhsuldarlığı iş 

zamanı saplonun  düzgün tənzimlənməsindən və vəziyyətindən əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır.Sorum borudan (saplodan)havanın sürəti qrafikindən aydın 

olur ki,saploda mümkun olan material yerləşdirmək lazımdır ki, bununlada     

materialın  böyük sürətlə götürülməsi təmin edilir.Yükləyici qıflar(şəkil 2.6) 

boru nəqedicinin kəsiyindən asılı olaraq düzbucaqlı və dairəvi olurlar və onları 

boru nəqletdiricinin   daralan   hissəsində quraşdırılır.Bununlada yükləyici 

pəncərənin   qarşısında dinamik  basqının artırılması və yaxud statik basqının 

dinamik basqıyatam çevrilməsi əldə olunur.Bunun hesabına basqılı pnevmatik 

nəqletdiricidə hava çıxarılmır əksinə hava sorulması və onunla bərabər 

yüklənilən  materialın   sorulması baş verir. Şlüzlu cəftə xüsusi intiqaldan 2 

fırlanan  seksiyalı barabandan 1 ibarətdir.  Materialı burekerdən  5 öz axını ilə 

baraban seksiyasına daxil olur və döndükcə onu nəqletdirici boruya 5 hava 

axını ilə birlikdə tökür.Artıq təzyiq boşaldıcı seksiyadan boru 4 ilə havaya 

artılır.Boru nəqletdiricinin və onun birləşdirilməsi.Boru nəqletdirici  materialı 

hava qarışığının hərəkətini istiqamətləndirməyə xidmət edir və adətən ayrı-ayrı 

eyni seksiyadan ibarətdir.Kənd təssərufatı nəqletrilməsində borunun diamteri 

75-600mm həddində dəyişir və seksiyanın uzunluğu 3m olur.Boru 

nəqletdiricinin tövsiyə edilən diametrləri aşağıdakı kimi nəzərdə tutulmuşdur.      

Pnevmatik qurğunun tipi və nəqledici 
yüklər 

Tövsiyə edilən diametr d1mm 

Aşağı basqılı tətil və kiçik qırıntılar 
üçün  
Aşağı basqılı ot və saman üçün  
Orta basqılı tətil və kiçik qırıntılarının 
yüksək basqılı 

200:300 

 

300:600 
150:200 

75:250 
 



 

Yüksək təzyiqli n

divarının qalınlığı 1,5

qurğularda boru n

poladdan,darülaliminiumdan,plastik 

hazırlanır. 

                                Şəkil 2.

Ayrı-ayrı borular

ki,bu onların öz aralar

zyiqli nəqletdiricilərdə boru nəqletdiricil

1,5-2,0mm olan tikişsiz polad borulard

ularda boru nəqletdiricilər vərəq və yaxud p

laliminiumdan,plastik kütlədən və dig

 
kil 2.7 Soplo (a) və havanın sürət qrafiki (b)

Şəkil 2.8 Yükləyici qurğular 
boruların  qurtaracaqlarını  xüsusi olaraq s

z aralarında tez çıxarılan  xamutlar 

qletdiricilər üçün material 

siz polad borulardır,aşağı təzyiqli 

yaxud paslanmayan 

digər məmulatlardan 

 
t qrafiki (b) 

 

susi olaraq sərtliyini artırırlar 

xamutlar vasitəli yaxşı 



 

birləşdirilməsinə imkan verir. Xamutlar  l

maşınların istiqamətinin d

altında əyilən dirsəklə

etmək üçün boru nəqletdiril

daxil olunur.    Sonuncular

Nəqletdiricinin t

materialın verilməsi t

daxil edilirki,onda laz

keçirmək  üçün cəftə olur.

Boşaltma yerl

istiqamətləndirmək üçü

bölüşdürücü ucluqlar yerl

istiqamətində və bucaq alt

bütün həcmini doldurmaq m

 

                          Şəkil  2.
 

Nəqletdirmə prosesin

pəncərələri və boru nə

yerlər vardır.Son zamanlar plastik k

olunmasına başlanmış

Çeviklik müqayis

olmasıdır.Bunlarla yana

çatışmayan cəhətidir.T

imkan verir. Xamutlar  lintlərlə bərkidilir.

tinin dəyişdirilməsi əyrixətli seksiyalar

ərin qoyulması ilə əldə olunur.(şəkil 2.7)

qletdirilərinə çevilk şlanqlar və yaxud oynaql

daxil olunur.    Sonuncular qurğunun qiymətini bahalaşdır

qletdiricinin tərpənməz qurğusunda  boru nəqledicil

si tələb olunduqda boru  nəqletdiriciyə

daxil edilirki,onda lazım gəlgikdə materialı bir istiqamətd

olur. 

altma yerlərində materialı onların m

üçün boru nəqletdiricinin qurtaraca

ucluqlar yerləşdirilirki,onları sərt bərkitm

bucaq altında tənzimləmək mümkün olsun.Bel

cmini doldurmaq mümkün olur. 

kil  2.9 Borunəqletdiricinin elementləri 

prosesinə nəzarət etmək üçün boru n

əqletdirici yüklə doldurulduqda təmizl

r.Son zamanlar plastik kütlədən və polietilen borular

ışdır.Onların əsas üstünlükləri aşağıdak

qayisədə yüngül olması,şəffaflığı v

a yanaşı iş zamanı statik  cərəyanın    

tidir.Təhlükəli    dolmaları  boşaltmaq üçü

rkidilir. Nəqletdirilən 

seksiyaların 45 -90 bucaq 

kil 2.7)sərfəli manevr 

yaxud oynaqlı dirsəklər 

rır. 

qledicilər  2 yerdən 

ə budaqlayıcı qurğu 

tdən digər istiqamətə  

n müəyyən yerinə 

qletdiricinin qurtaracağında qaytarıcı və 

rkitmək və əks etdirmə 

n olsun.Beləliklə,ambarın 

 

n boru nəqletdiricidə baxış   

mizləmək üçün xüsusi 

polietilen boruların tətbiq 

dakılarınan ibarətdir: 

və xidmətdə sərfəli 

    yaranması    onun 

üçün xüsusi tipaqlama  



 

əməliyyatlarını həyata keçirmək lazımdır.Borusunu diametri 

100mm,məhsuldarlığı 10t/san ,uzunluğu 100 metr polietilen boru 

nəqletdiriciləri müvəffəqiyyətli istismar təcrübəsi vardır. 

Boşaldıcı qurğular.Açıq havada tarla şəraitində işliyən nəqletdiricilər 

üçün xüsusi boşaldıcı qurğular tələb olunmur beləki,material hava ilə birlikdə 

boru nəqletdiricinin sonuncu   seksiyasından havaya atılır.Binalarda işləyən 

nəqletdiricilərdən materialı boşaltmaq üçün ən çox ayrıcıdan və cəftədən ibarət 

olan boşaldıcılar tətbiq olunur.Həcmi ayrıcıda(şəkil 2.8) nəqletdiricinin 

diametroindən 8-10 dəfə böyük silindirik çəndə hava və material qarışığından 

ayrılması baş verir.Bu sürətin kifayət qədər azalması ilə (0,2-0,8 m\san 

qədər)əldə olunur.   

Qarışığın sürətinin materialın hissəciklərinin  sürətindən aşağı düşməsi onların 

ağırlıq qüvvəsi  hesabına qarışığdan  ayrılmağına səbəb olur.Həcmi      

ayrılışının diametrini Vot=(0,05-0,1)Vk  və vahid müddət ərzində boru 

nəqletdiricidə və  cəndə havanın həcminin bərabərliyi sərtindən təyin etmək 

olar. 

                                 
1o5

0 ϑ:p = 1qH50 ϑr 
Burada Vot,Vk və Vb uyğun olaraq çəndə havanın sürəti, cənə tərəf daxil olan 

yerdə boru nəqletdiricidə materialın hissəciklərinin və havanın  uçma  

(kritik)sürətləridir. 

                Ifadələrdən yaza bilərik:  

                 D=(3,16÷4,47)dТ�t-tu                           (2.23) 
Həcmi ayrıcı  çənin silindirik hissəsinin hündürlüyü (1,1-1,3)D,konusvari 

hissəsinin isə materalın çıxış borusunu sürüşməsinin təmin edilməsi şərtindən 

qəbul edirlər.Konusu əmələ gətirənlər arasında qalan bucağı 50-600 az 

olmayaraq qəbul edilməsi tövsiyə olunur.Həcmi ayrıcılar adətən böyük olur. 

Unlu və yüngül məhsulları nəqletdirdikdə ayrıcıdan başqa əlavə hava 

təmizləyicisi və bəzən  onların kombinələşməsindən  istifadə edirlər.  



 

               Daha komplekt konstruksiyalar qasırğa yaradan adlanır.Onlarda 

qarışığın hərəkət effektindən istifadə edilirki,əmələ gəlmiş mərkəzdənqaçma 

qüvvələri materialın və havanın ayrılmasına imkan verir. 

Hava  axınının  hərəkət xarakterinə görə boşaldıcılar və təmizləyiciləri iki tipə 

ayırmaq olar. Birinci tipə qarışığı spiral kanalından keçməklə daxil edilməsi 

nəticəsində alınan ideal şaquli axıcılı qurğulart aid edilir(şəkil 2.8) 

İkinci tip qurğularda nəqletdicidən material vintvari hərəkətini davam 

etdirərək,divarlara sıxılır və dibinə çökür,hava isə xarici və daxili slindirlər 

arasında yaranan aşağı düşən və artan spiral şəkilli burulğanla cıxış 

borusundan kənar atılır.(şəkil 2.8) 

          Qasırğa yaradanın əsas ölçüləri (şəkil 2.8 ) 

Daxili diametri 

        D1 = (0,05÷0,065)vV$                    (1.24) 
Digər ölçüləri aşağıdakı nisbətlərdən tapılır: D=(1,6-20)D1 ;H1= 1,25D1; 

 D2= 0,4D1 

                  b=0,5(D-D1) və h= 1,75b 

Nəqletdirici qurğunun işi düzgün tənzim olunduqda belə ölçüləri   1-8 

mm olan materialın kiçik hissəciklərinə özü ilə aparır,ona görədə daha təkmil 

təmizləmə üçün filtirlərindən istifadə olunur.   Sorucu qurğularda 

quraşdırılmış filtirlər nəmli olur ki,1m2 parçanı 1-2,5 m2 hədlərinən dəyişən 

hava yükünü qəbul edə bilir. 

 



 

                            Şəkil 2.10 Bo

 

Parçası tozlanmış filtirl

süt.həddində tez artır ona g

qolunu çırpmaq lazımd

İndi isə pnevmatik n

parametrlərinin təyin olunmas

Hesabatlar zamanı hava s

sonlarında təzyiqin düş

(ovt)təyin olunur. Hava s

                                   G

burada µ- qarışığın sərf olunan kon

Pnevmatik nəqletdirici qur

parametrlərindən istifad

Qarışığın ani konfiqurasiyas

 
kil 2.10 Boşaldıcılar 

 

filtirlər işlədikdə onların müqavim

r ona görədə iş prosesi zamanı filtrin par

mdır. 

nevmatik nəqletdrici qurğuların hesablanmas

yin olunmasına baxaq. 

hava sərfi Gb (kq/sm),boru nəqletdiricinin diametri D(m)            

üşməsi Pn(Pa),hava üfürücü maşının m

yin olunur. Hava sərfi aşağıdakı ifadədən tapılır: 

Gb= Q(3,6µ)                        (2.25) 

rf olunan konsentrasiyası. 

qletdirici qurğuları hesabladıqda iki fazal

n istifadə olunur. 

konfiqurasiyası (kgyük/kq-hava) 

qaviməti 30-180 mm su 

filtrin parçadan olan 

n hesablanması və digər əsas  

qletdiricinin diametri D(m)            

n mühərrikinin gücü N 

fazalı axının  aşağıdakı 



 

                             μX=q�/q=x/β�                      (2.26) 
Burada q2-1 metr uzunluqda boru nəqletdiricidə yükün və havanın 

kütləsidir,kq\m, β2=0,35-0,85 yükün sürət əmsalıdır.(yükün sürətinin havanın 

sürətinə olan nisbətidir).Kiçik olduqca hissəciklərin ölçüləri böyük olur,toz 

şəkilli yüklər üçün β2=0,6-0,85 olur.Boru nəqletdiricinin 1m uzunluğunda nəql 

etdirilən yükünün kütləsi   

                         q� = (),+z5 = (),+∙{5∙z =.,-{5∙z = .|{5                (2.27) 
burada U-havanın sürətidir,m\san,U1-yükün hissəciklərinin sürətidir,m\san. 

Boru nəqletdiricinin bir metr uzunluğunda qarışığın kütləsi (kq\m) 

                             q= 
,-z  

Boru nəqletdiricinin 1m uzunluğunda qarışığın kütləsi (kq\m) 

                             q} = q + qP = ,-z (1 + .{5)                     (2.28) 
Qarışığın sıxlığı(kq\m3) 

                  ρ} = 0��1o5 = ρ `1 +    .{5b= = ρ(1 + μX )                (2.29)       
Burada D-borunəqletdiricinin daxili diametri m, ρ -havanın sıxlığı,kq\m3 

Yükün sıxlığının ρ} havanın sıxlığına nisbətən artması  

                            a=(ρ� − ρ)/ρ ≈ ρ�/ρ                                   (2.30) 
Burada ρ -havanın sıxlığıdır. 

                                           Boru nəqledicinin başlanğıcında  

                                   aH =
�5���Ht�                                               (2.31) 

standart hava üçün 

                             act =
�5���Ht�  = 

�5���H��H                                        (2.32) 

burada:  ρct-standart şəraitdə havanın sıxlığı (100kPa və 293 K olduqda ρct=1,2 

kq/m3) 

Boru nəqletdiricinin diametrini Şəkil 2.9dən istifadə edərək tapmaq olar: 

                                              Hava sərfi Gl=qn                          ( 2.33) 

dl uzunluqda havanın həcmi  



 

                                                Vb=qdl/ρ 
Burada ρ -dl sahəsində havanın sıxlığıdır. 

Hissəciklərin dl sahəsində yükün hissəciklərinin 2 tutduğu həcmi  

                                  V2=q2dl/ρ2 

Ümumi həcmi 

                                 V=Vb ·V2= `�t + �t5b dℓ = 1o5
0 dℓ  

      (2.27), (2.28) və (2.33)  formulalarından və q=Q/(3,6µu) qiymətləri yerinə 

yazsaq ,alarıq   

                          
(),+.�� + (),+{4��5 = 1o5

0      

və yaxud     

                                    
(),+� ` P.� + P{5�5b = 1o5

0            

        Buradan da 

                             U=
0(),+1o5 ` P.� + P{5�5b                                 (2.34) 

         Boru nəqletdiricinin  başlanğıcında havanın minimal sürəti aşağıdakı 

ifadədən tapılır 

                               UH =  
0(),+1o5 ` P.� + P{5�5b                         (2.35)           

Bu sürət kritik sürətdən böyük olmalıdır. 

                                UH  ≥KHUkr                                            (2.36) 

Burada KH sürəti və nəqletdiricinin etibarlılığının ehtiyat əmsalıdır.Praktikada 

KH böyük hədlidir. KH=1,25÷ 2,5 dəyişir və KH=1,3÷ 1,5 qəbul edilməsi 

tövsiyə edilir. 

Havanın sürəti aşağıdakı formula ilə hesablanmış  Ukr kritik sürətindən az 

olmamalıdır. 

                             Ukr = C2vμa�AD                                        (2.37) 
burada: C2 təcrübədən alınan əmsaldır.Tozşəkilli yüklər üçün C2=0,1÷0,25 

dənlilər üçün C2 =0,25÷0,3 tikə yüklər üçün C2=0,3÷0,35 qəbul edilir; g-sərbəst 

düşmə təcilindir, D- borunəqletdiricinin diametri,m. 



 

ϑ�  sürətinin (2.37) ifadəsindəki qiymətini (2.36) yerinə yazsaq və (2.35) 

ifadəsini nəzərə alsaq,taparıq 

       
0(),+1o5 ` P.� + P{5�5b > K�C2vμa��D ≈K�C2 �.|o�5��                        (2.38) 

Bu ifadəni D-yə görə həll etsək, alarıq 

                         D≤� ( 5 ({5�5W.��)5
�,�.n��5 �55c�A��5 ^55

�
                                                (2.39) 

və yaxud  

                      D ≈ D� ( 5 ({5�5W.��)5
�,�.n�� �55A��5 ^55

�
                                                  (2.40) 

burada aH –yükün sıxlığının havanın sıxlığına  nəzərən artmasıdır (2.30) tənliyi 

ilə təyin edilir.D diametrlərin normal sırasına qədər yuvarlaqlandırılır. 

(2.40) tənliyindən görünür ki, borunəqletdiricinin diametric havanın 

sıxlığından asılıdır. Sıxlıq çox olduqca diametr bir o qədər kiçik olmalıdır. 

Ona görə də sabit  diametrli boru nəqletdiricilərdən istifadə etdikdə,diametri 

boru nəqletdiricnin başlanğıcındakı ρ�  -in maksimum qiymətinə görə 

hesablamaq lazımdır. Əgər boru nəqletdiricinin diametri əvvəlcədən verilirsə 

və o,(2.39) formulası ilə təyin edilən diametrindən böyükdürsə,onda qarışığın 

buraxılabilən konsentrasiyasını (2.38) tənliyi ilə hesablamaq lazımdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    III  BÖLMƏ  

XAM PAMBIĞIN ILKIN EMALI MÜƏSSISƏLƏRINDƏ TƏTBIQ 

EDILƏN PNEVMATIK NƏQLIYYAT QURĞULARININ 

KONSTRUKSİYALARININ ANALIZI. 

1.1 Cin batareyalarının pnevmatik qurğularının 

konstruksiyasının analizi 

 

Beş maşından ibarət  liftəmizləyici cinlərin baterayaların mişarın 

dişlərindən lifləri çıxarmaq və nəqletdirmək üçün vahid pnevmatik sistemdən 

istifadə edirlər. 

Lif təmizləyici cin batareyalarının pnevmatik sisteminin sxemi şəkil 

3.1də göstərilmiş və aşağıdakılardan ibarətdir. 

-havanı vermək və cinlərin hava kameralarında verilmiş təzyiqi saxlamaq 

üçün sıxıcı  kompressorlu sahəsi olan mərkəzdənqaçma ventilyator 1; 

-lifləri çıxarmaq üçün hava kameralı cinlər  2; 

-cinlərin liftəmizləyicilərlə birləşdirən borular 3; 

    - lif tənzimləyiciləri 4; 

- dəyişən en kəsikli  budaqlanan, liftəmizləyicilərinə lifaparıcı 5 

- kondensor 6 

-kondensordan havanı çıxarmaq və pnevmatik sistemdə havanı müəyyən  

qədər seyrəkliyini saxlamaq üçün havanəqletdiricisi olan mərkəzdənqaçma 

ventilyator 7 

-lif tullantıları üçün lentli nəqletdirici 

Pambıq  zavodlarının ОВП liftəmizləyiciləri ilə təchiz  edilməsi,  

kondensordan havanın ventilyatorla sorulması  ilə əlaqədar havanın 

müqaviməti artdığı üçün pnevmatik nəqletdiricili sistemin iş rejimi kəskin 

dəyişmişdir. Bununla yanaşı kondensorda yüksək dərəcədə seyrılmə olduğu 

üçün havanın sorulması kəskin artır ki, onu kondensorun gövdəsinin 

sıxlaşdırmaq yolu ilə  məhdudlaşdırırlar. 



 

 Lif təmizləyicil

sorulduğu üçün (hər bir lift

havanın ümumi sərfi kifay

kondensordan havanın 

Şəkil 3.1 ОВП  Lift
pnevmatik

 

keçməsinə müqavim

qarşısı ilə daxili baş

əlaqədardır. 

Bu  öz növbəsində  

səbəb olur. Liflərin torlu baraban

onun qarşısını almaq 

artırırlar. 

Cinlərin mişarının di

kamerasının soplosunun mi

böyük əhəmiyyət kəsb edir.  Soplo il

2,0 mm olmalıdır və m

yerləşdirilmiş tənziml

verərək quraşdırırlar. 

Dişlərdən liflərin 

hesabına həyata keç

kameradan çıxarılan  cin 

yicilərin uqar kamerasından müəyyə

r bir liftəmizləyicisindən 0,6 m3) kondensordan sorulan 

rfi kifayət qədər artır. Belə şəraitdə lifl

n  

kil 3.1 ОВП  Liftəmizləyiciləri ilə birlikdə cin batareyalar
pnevmatik qurğusunun konstruktiv sxemi

qavimət artır ki, bu da böyük torlu baraban

şlığı arasındakı təzyiqlər fərqinin k

  liflərin böyük  torlu barabanın  s

rin torlu barabanın  səthinə yapışmasına icaz

almaq üçün barabanın fırlanma  tezliyini  270

n dişlərindən lifləri normal çıxarmaq 

n soplosunun mişarlı slindirə nəzərən düzgün qura

sb edir.  Soplo ilə mişarlı slindr arasında ara bo

mütləq şupla yoxlanılmalıdır. Saplonu,cinin k

nzimləyici vintlərin köməyi ilə hava kameras

 

rin çıxarılması saplodan axan hava 

çirilir. Soplodan çıxışda hava şırna

lan  cin üçün 70 m/san,yuxarı kamerdaan 

ən miqdarda hava 

) kondensordan sorulan 

lifləri  nəql etdirdikdə 

 

cin batareyalarının 
sxemi 

k torlu barabanın xarici səthinin 

rqinin kəskin artması ilə 

n  səthinə  sorulmasına   

na icazə verilmir və 

rlanma  tezliyini  270-320  dəq-1 qədər 

xarmaq üçün hava 

n quraşdırılması çox 

nda ara boşluğu 1,5-

r. Saplonu,cinin kənarlarında 

hava kamerasına hərəkət 

saplodan axan hava şırnağının enerjisi 

rnağının sürəti aşağı 

kamerdaan çıxarılan cin üçün 



 

50 m/san olmalıdır və dişin hündürlüyündən bir qədər çox dərinliyə qədər 

mişarın kiçik hissəsində axmalıdır.  Mişarların dişlərindən çıxarılmış lif hava 

şırnağının həmin enerjisi ilə cinin aşağı lifaparıcı boğazına qədər nəql etdirilir. 

Cinlər batareyasının və liftəmizləyicilərin normal işini təmin etmək üçün 

sonunculardan aerodinamik rejimə uyğun olaraq onlara daxil olan havadan 

çox hava sorulmalıdır. Aerodinamik rejimə  uyğun olaraq havanın  verilməsi  

cədvəl 3.1-də verilmişdir. Birləşdirici borularda cədvəl 3.1 də verilmiş statik 

təzyiq onlarda yerləşdirilmiş dresselin qapaqlarının tənzimlənməsi ilə əldə 

edilir. 

Lifaparıcı. Lifaparıcının qalınlığı dairəvi en kəsikli boru nəqletdiricidən 

ibarətdir ki,onun cinin boğazı ilə  birləşsirmək üçün boruları vardır. 

Lifaparıcının ölçülərini elə seçirlər ki,onda havanın sürəti bütün uzunluğu 

boyu  sabit (6-8  m/san) olsun.Lifaparıcının diametrinin  batareyadakı cinlərin 

sayından asılı olaraq dəyişməsi, şəkil  3.2-də göstərilmişdir. Lifaparıcının belə 

konstruksiyası cinlər batareyasının pnevmatik nəqliyyat sisteminin enerji 

tutumunu azaltmağa və təzyiqlərin  minimum itkiləri hesabına 

liftəmizləyicilərin və kondensorun səmərəli işinin artırılmasına imkan verir. 

Kənar liftəmizləyicilərin işinin yaxşılaşdırılması şəraitinə xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. Müqavimətdə təzyiqin kəskin azalması üçün sonuncu 

aparıcıda diametr 450 mm ondan qabaqkı aparıcıda isə 400 mm olmalıdır. 

Aparıcının belə diametrlərində bütün liftəmizləyiciləri eyni şəraitdə 

işləyəcəkdir. 

KB-3M kondensoru. KB-3M kondensoru (şəkil 3.3) lifləri onları nəql 

etdirən havadan ayırmaq üçün təyin olunmuşdur. Kalandr beş cindən alınan 

lifin maksimum buraxmasına hesablanmışdır.KB-3M  kondensorunun XKГ  

kondensorla müqayisədə fərqli xüsusiyyəti ondan bərabər və sıx lif xolostunun 

çıxmasını təmin etməsidir.Birinci sort pambıq çatının sıxlığı 12-15 kq/m2 

bərabərdir. Belə sıxlıq sıxlaşdırıcı barabanların,buraxıcı valların  sürəti ilə 

müqayisədə çox olması(1,2 dəfə) və sonuncular arasında kiçik ara boşluğunun 



 

(1-2 mm) olması hesab

müəyyən qədər bərabə

presin yeşiyinə verilmə

 

 

                                Ş

 

 

 

hesabına əldə olunur.KB-3M kondensorundan 

ər və sıx lif xolostu latokun ölçülərini azaltma

əsi şəraitini yaxşılaşdırmağa imkan verir.

Şəkil 3.2 Lif aparıcının qurğunun konstruktiv sxemi

 

3M kondensorundan çıxan 

rini azaltmağa və lifin 

a imkan verir. 

unun konstruktiv sxemi 
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kil 3.3 KB-3M kondensoru 



 

 

                 Göstəricilər 
 

        Batareyadakı cinlərin sayı 
1 2 3 4 5 

Cinlərin hava 
kameralarında statistik 
təzyiqi mm.civə sütünü 
Soploda çıxışda havanın 
sürəti m/san 
Cinlərin soplosundan keçən  
hava sərfi m3/san 
Kondensorun  qarşısındakı 
Б nöqtəsində lifaparıcıda 
statik təzyiq ( şəkil 3.3) mm 
civə sütunu  
Lifaparıcı boğazdakı 
sormanı nəzərə almaqla 
cinlərin havanın ümumi 
sərfi m3/san 
Lif təmizləyicilərdə sormanı 
nəzərə alamqla ümumi  
hava sərfi m3/san 
Liftəmizləyicinin birləşdirici 
boruların aşağıdakı 
nöqtələrində təzyiq mm civə 
sütünü (şəkil 3.3) 
B1, B2, B3(üç cin üçün) 
B1, B2, B3,B4 (dörd cin üçün) 
B1, B2, B3,B4 ,B5 (beş cin 
üçün) 
Kondensorda sormanı 
nəzərə almaqla havanın 
ümumi sərfi 
Kondensordan havanı 
soran  ventilyatorda statik 
təzyiq mm.civə sütunu 

160-200 
 
 
50 
 
0,4 
 
 
- 
 
 
0,8 
 
 
1,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0÷3 
-3dən 
çox 
olmaqla 
-5dən 
çox 
olmaqla 
1,75 
 
- 

160-200 
 
 
50 
 
0,8 
 
 
10÷15 
 
 
1,6 
 
 
2,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0÷3 
0÷3 
 
0÷3 
 
 
3,6 
 
 
320 

160-200 
 
 
50 
 
1,2 
 
 
15÷20 
 
 
2,4 
 
 
4,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-dən çox 
olmayaraq 
0÷3 
 
0÷3 
 
5,25 
 
 
330 

160-200 
 
 
50 
 
1,6 
 
 
20÷25 
 
 
3,2 
 
 
5,8 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
+3dən çox 
olmayaraq 
 
 
-1÷2 
 
7,25 
 
 
340 

160-200 
 
 
50 
 
2,0 
 
 
25÷30 
 
 
4,0 
 
 
7,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5dən çox 
olmayaraq 
9,0 
 
 
350 

 
                             
                       

 

 

 



 

  KB-3M kondensorunun texniki xarakteristikası 

 

Məhsuldarlıq T/san............................6,0 qədər 

Diametr mm-lə 

Böyük toru barabanın.........................1108 

Kiçik torlu barabanların......................600 

Rifli valların.........................................250 

Fırlanma tezliyi dəq-1 

Böyük torlu barabanın......................... 270÷320 

Kiçik torlu barabanların...................... 13 

Rifli valların.........................................26 

Yuvaalrın ölçüləri mm-lə 

0,7-0,8 mm diametrli məftildən qaynaq 

olunmuş tor 

Böyük toru barabanın......................... 2,5x 2,5 

Kiçik torlu barabanların preslənmiş toru...... 3 

Ara boşluqları mm-lə 

Kiçik torlu barabanlar arasında............... 50 

Rifli valların arasında.........................................1÷2 

Hərəkət edən yastıqların yayının gərginlik 

(sıxma) qüvvəsi kq-la............................................19 

 

Buraxıcı vallar arasında ara boşluğunu hərəkət edən yastıqların gedişini 

məhdudlaşdıran dayaq boltları ilə tənzimləyirlər. 

KB-3M kondensorunun intiqalı iki elektrik mühərrikindən hərəkət alır. 

Böyük torlu baraban gücü 0,6kVt,fırlanma tezliyi 1450 dəq-1 olan A0-31-4 

elektrik mühərrikindən,kiçik torlu barabanlar və rifli vallar gücü 4,5 

kVt,fırlanma tezliyi 950 dəq-1 olan A0-52-6 elektrik mühərrikindən hərəkət 

alır. 



 

3.2Pambiq sənayesinin mərkəzi elmi tədqiqat institunun psmeti pnevmatik toxum 

təmizləyici qurğusunun konstruksiyasının analizi 

 

Toxucu təmizləyicilər (şəkil 3.4) toxumları müxtəlif zibil və ağır qarışıqlı 

örtüklərdən təmizləmək üçün təyin olunmuşdur.Toxum təmizləyiciləri hər bir 

linter batareyasının qarşısında yerləşdirilir. Toxum təmizləyicilərin 

konstruksiyası eynidir və ölçülərinə görə bir birindən fərqlənirlər. 

Hava axınında basmaqla işləyən ЧСП və СХА toxum təmizləyənlərdən 

fərqli olaraq PSMETİ-nin toxumtəmizləyici sistemində sorma hava axınından 

istifadə edilir.Bu iki əməliyyatın: nəqletdirmə və toxumun təmizlənməsi 

əməliyyatlarını eyni zamanda yerinə yetirməyə imkan verir. 

PSMETİ-nin pnevmatik toxumtənzimləyicisi ЧСП və СХА  toxum 

təmizləyiciləri ilə müqayisədə kiçik əndazə ölçülərinə malikdir, xidmətdə 

sadədir və işdə dayanaqlıdır,bu toxum təmizləyici üçün çalovlu elevator tələb 

olunmur. 

Toxum təmizləyicini texnoloji prosesdə yerləşdirdikdə,toxumun 

sortundan asılı olaraq lintin zibilliyi 0,4-0,7% azalır. Maşının iş prinsipi ondan 

ibarətdir ki, toxumlar sorucu hava axını ilə tutulur və ayırıcı kameraya 

istiqamətləndirilir. Ağır xarici qarışıqlar (daş, metallik cisimlər və başqaları) 

öz ağırlıq qüvvələri hesabına ümumi kütlədən  ayrılır və daş tutucuya düşür. 

Ayırıcı kamerada havanın sürətinin kəskin düşməsi nəticəsində toxumlar 

vakuum klapana düşür ki, onları kameradan çıxarır. Xırda zibil qarışıqları və 

yetişməmiş toxumlar hava  axını ilə tsiklonu aparılır. Batareyada 4-5 cin 

olduqda, bir batareyalı baş batareyada 6÷10 cin olduqda iki batareyalı toxum 

təmizləyicisi quraşdırılır. 

Toxum təmizləyicinin iş rejimini 2 və 8  qapaqları və ventilyatorun 

sorucu qabındakı şiberin köməyi ilə tənzimləyirlər.Qapağı 8 şaquli oxa 

nəzərən 300 bucaq altında yerləşdirirlər.Pnevmatik toxum təmizləyicinin işini 



 

daş tutucuda ayrılan a

qarışıqların miqdarı il

Şəkil 3.4 METR

 

Daş tutucuda ağ

ayrılmasını şiberlə 

təmizləyicinin aerodinamik i

                                                                                                        

Tumun 
örtülməsi
% 

Boru 
nəqletdirici
nin 
diametri 
mm-lə 

12,5÷13,
5 
10,0÷10,
5 
7,5-8,5 
 

350 
350 
350 

Əl ilə yığılmış pamb

toxum təmizləyicinin t

lan ağır qarışıqların və qasırğa yaradanlarda tutulan y

ilə qiymətləndirirlər. 

 

kil 3.4 METRİ-nun pnevmatik toxum təmizlə

konstruktiv sxemi 

ğır qarışıqların və qasırğa yaradanda y

 tənzimləyirlər. Bir batareyalı 

yicinin aerodinamik iş rejimi cədvəl 3.2-də verilmişdir. 

                                                                                                        

A 
nöqtəsində 
hava axını 
nın sürəti  
m/san 
(şəkil 1.4) 

A 
nöqtəsində 
statik təzyiq 
mm civə 
sütunu 

A 
nöqtəsində 
dinamik 
təzyiq 
mm.civə 
sütunu 

19,0 
19,7 
20,7 

-55 
-60 
-66 

22,0 
26,0 
26,0 

pambıq-xam malının tumlarını təmizl

yicinin təmizləyici effekti I və II sortlar 

a yaradanlarda tutulan yüngül 

əyici qurğusunun 

a yaradanda yüngül qarışıqların 

 pnevmatik toxum 

dir.  

                                                                                                        Cədvəl 3.2 

A 
nöqtəsin
də tam 
təzyiq 
mm.civə 
sütunu 

A 
nöqtəsində
n hava sərfi 
m3/san 

-33,0 
-34,0 
-40,0 

1,83 
1,90 
2,00 

mizlədikdə pnevmatik 

II sortlar üçün 35% II və IV 



 

sortlar üçün 36%,maşında yığılmış pambıq-xammalını üçün I və II sort 

olduqda 35% təşkil edir. 

Toxum təmizləyicinin tutma effekti ağır qarışıqların  daşların çəkisindən 

asılı olaraq aşağıdakı kimi olur: 1,5 ÷2,5 qr-91%, 2,5-3,5qr-99%, 3,5 qr və 

daha çox olduqda 100% bir və iki batareyalı toxum təmizləyicilərin  texniki 

xarakteristikası cədvəl 3.3-də verilmişdir. 

                                                                                                                              Cədvəl 3.3 
Göstərici Bir batareyalı toxum 

təmizləyici 
Iki bataeraylı toxum 
təmizləyici 

Maksimum buraxma qabiliyyəti, T/san 
Vakuum-klapanın sürəti dəq-1 

Ventilyatorun tipi 
Ventilyatorun elektirk mühərriki 
Top 
Güc kVt 
Fırlanma tezliyi dəq-1  
Reduktor 
Maşının elektrik mühərriki 
Tip 
Güc kVt 
Fırlanma tezliyi dəq-1 

7 
60 
BЦ -8 
AO-62-4 
10,0 
 
1440 
PШ-2,8 
AO-42-4 
2,8 
 
1420 
 

15 
60 
BЦ -8 
AO-62-4 
10,0 
 
1440 
PШ-2,8 
AO-42-4 
2,8 
 
1420 
 

 

3.3 CXA-10,CXA-3 və  ЧCП pnevmatik toxum təmizləyici qurğusunun 

konstruksiyasının analizi  

CXA-10,CXA-3 toxum təmizləyiciləri bir birindən ancaq ölçülərinə görə 

fərqlənir. ЧСП  toxum təmizləyicilərdən  isə ölçülərinə  və konstruksiyasına 

görə fərqlənir. ЧСП  toxum təmizləyicisində toxumları  yükləyib boşaltmaq  

üçün və həmçinin ağır   qarışıqları boşaltmaq üçün CXA-10,CXA-3 toxum 

təmizləyicilərdə istifadə edilən vintli konveyerlər əvəzinə şlüzlü cəftədən 

istifadə edilir . CXA-10,CXA-3 və ЧСП   pnevmatik toxum təmizləyicilərin iş 

prinsipi eynidir.  Bu toxum  təmizləyicilərdə hava axını ilə  toxumları 

qaldırdıqda yüngül qarışıqlar ayrıcı kameraya aparılır və oradan qasırğa 

yaradanla aparılır,ağır qarışıqlar usə daş tutucuların şaxtasına dözür və 

oradanda siyitrmənin və yaxud şlüzlü cəftənin  köməyi ilə boşaldılır. Tam 



 

yığılmış toxumlar apar

onlardada toxum təmizl

CXA-10 toxum tə

olduqda quraşdırırlar.  

CXA-3 və ЧСП toxum t

CXA-10 toxum tə

havanəqletdiricinin drossel c

toxum təmizləyicisinin t

normal örtüklü toxumlar

uyğun quraşdırılır. 

                                                                                                      
Toxumun 
sortu 

Toxum 
təmizl
məhsuldarl
kq/saat

I-II 
 
III-IV 
 
 

3500-
7000-
3500-
7000-

Şəkil 3.5 CXA-10 v

toxumlar aparıcı konveyerlər və yaxud şlüzlü

mizləyicidən boşaldılırlar.  

əmizləyicini linter sexində cin batareyas

rlar.  Əgər cin batareyasında dörddə

toxum təmizləyiciləri quraşdırırlar. 

əmizləyicinin iş rejiminim iki qapaqla 9 v

qletdiricinin drossel cəftəsinin 12 köməyi ilə tənziml

yicisinin tənzimləyici qapaqlarını müxtəlif i

toxumları buraxdıqda cədəvl 1.4-də gö

                                                                                                      
Toxum 
mizləyicinin 
hsuldarlığı 

kq/saat 

Daş tutucunun 
şaxtasının 
keçidində “a” mm-
lə şək.1.5 

-6500 
-8200 
-6500 
-8200 

80-100 
110-120 
60-90 
90-105 

 

10 və CXA-3 pnevmatik toxum təmizl

konstruktiv sxemi 

ü cəftədə yığılır və 

cin batareyasında beş-altı   cin 

ən çox olarsa ,onda 

rejiminim iki qapaqla 9 və 11 və basqılı 

nzimləyirlər.CXA-10 

lif iş rejimlərində və 

östərilmiş verilənlərə 

                                                                                                      Cədvəl 1.4  
tutucunun 

-

Qapağın 
dəstəyinin xarici 
hissəsinin 
uzunluğu “b” 
şəkil 1.5 mm-lə 
275 
315 
315 
355 

mizləyici qurğusunun 



 

Şəkil 3.6 ЧСП  pnevmatik 

 
Təcrübələr  göstə

qapaqdan 10 istifadə 

nəzərən  120bucaq alt

effektiv işini  daştutucunun 

qasırğa  yaradanla tutulan y

yığılmış toxumların da

11köməyi ilə keçidin enliyini “a” 

Tam  yığılmış toxumlar burul

kamerada havanınn  s

hissəsinin dəstəyinin art

tənzimləməsini eyni zamanda hava n

drossel qapağının 12 k

CXA-3 toxum t

qapaqla və drossel qapa

ЧСП  toxum təmizl

qapağı 8 ilə həyata keç

diametri 10 mm olan da

5 mm-dən az olan daşlar

 
pnevmatik toxum təmizləyici qurğusunun konstruktiv

ərir  ki, toxum təmizləyicinin işini t

 etmək məqsədəuyğun deyildir.  Onu daima 

bucaq altında yerləşdirmək lazımdır. Toxum  t

tutucunun şaxtasında çökmüş ayrılan a

a  yaradanla tutulan yüngül qarışıqların miqdarı

n daştutucunun şaxtasına düşməsi zaman

idin enliyini “a” azaltmaq lazımdır . 

toxumlar burulğan yaradan altına d

nn  sürətini azaltmaq  lazımdır. Bu qapa

yinin artırılması ilə əldə olunur. Toxum t

zamanda hava nəqletdiricinin A nöqt

köməyi ilə tənzimləməklə həyata keçirilir.

3 toxum təmizləyicisinin tənzimlənməsi anoloji olaraq,iki bel

drossel qapağı ilə həyata keçirirlər. 

mizləyicinin  tənzimlənməsini bir qapaqla  9 v

çirirlər Toxum  təmizləyiciləri düzgün t

diametri 10 mm olan daşları tam,5-10 mm arasında olan da

ları isə 65% tuturlar. 

usunun konstruktiv sxemi 

ini tənzimləmək üçün 

un deyildir.  Onu daima şaquli oxa  

r. Toxum  təmizləyicinin  

lan ağır qarışıqların və 

ı ilə ölçürlər.  Tam 

si zamanı qapağın 

na düşdükdə,boşaldıcı 

r. Bu qapağın 9 xarici 

olunur. Toxum təmizləyicinin belə  

qtəsində statik təzyiqi, 

irilir. 

si anoloji olaraq,iki belə 

sini bir qapaqla  9 və drossel 

n tənzimlədikdə orta 

nda olan daşlar 70; və diametri 



 

Toxum təmizləyicilərin zibilə görə təmizləmə effekti emal edilən toxumun 

sortundan asılı olaraq təqribi olaraq aşağıdakı kimi qəbul etmək olar: I və II 

sort toxumlar üçün-10% 

III və IV sort toxumlar üçün-15% 

Toxum təmizləyicilərin texniki xarakteristikaları cədvəl 3.5-də 

göstərilmişdir. 

                                                                                                       Cədvəl 3.5 

   Göstəricilər  CXA-10 CXA-3 ЧСП 
Maksimal buraxma qabiliyyəti t/san 
Vintli konveyerin və yaxud şlüz 
cəftəsinin sürəti dəq-1 
Basıcı boru  nəqletdiricidə statik təzyiq 
mm civə sütunu 
Toxum təmizləyicinin A nöqtəsində 
hava sərfi m3/san 
Ventilyator  ЦБ-46 
Ventilyatorun elektrik mühərriki 
Tip 
Güc,kvt 
Fırlanma tezliyi dəq-1 

Reduktor  
Maşının elektrik mühərriki 
Tip 
Güc,kvt 
Fırlanma tezliyi ,dəq-1 

10 
120-140 
 
120-130 
 
2,3 
 
№6 
 
А0-62-4 
10,0 
1440 
РЧП-120 
 
АО-42-4 
2,8 
1420 

5 
120-140 
 
100 
 
1,5 
 
№5 
 
А0-51-4 
4,5 
1440 
РЧП-120 
 
АО-42-4 
2,8 
1420 

5 
47 
 
100 
 
1,5 
 
№5 
 
А0-62-4 
10 
1440 
РЧП-4,5 
 
АО-42-4 
2,8 
1420 
 

 

3.4 Mişarlı linterlər batareyasının pnevmonəqliyyat qurğusunun konstruktiv 

sxemi 

 

Mişarlı linterlər batareyasının pnevmonəqliyyat sistemi linti mişarların 

dişlərindən çıxarmaq və onu kondensora nəqletdirmək üçün təyin 

olunmuşdur. Linterlə batareyasının pnevmatik nəqletdirmə sistemi şəkildə 

göstərilmişdir və aşağıdakılardan ibarətdir: 



 

 
Şəkil 3.7 Mişarlı linterlər batareyasının pnevmatik nəqletdirici qurğusunun 

konstruktiv sxemi 
 

havanı vermək və linterlərin hava kamerasında və verilmiş təzyiqi 

saxlamaq üçün  basıcı borunəqletdirici 2sahəsi olan mərkəzdənqaçma 

ventilyator 1; 

-linti çıxarmaq üçün hava kameralı linterlər 3; 

-dəyişən en kəsikli linterlərə budaqlanmaları olan lint aparıcı 4; 

-kondensor 5; 

-kondensordan havanı sormaq və pnevmatik nəqletdirmə sistemində 

müəyyən boşalmaları saxlamaq üçün hava aparıcısı olan mərkəzdənqaçma 

ventilyator 6: 

-toz tutucu qurğu 4 (qasırğa yaradan). 

Təcrübələr  göstərir ki, toxum təmizləyicinin işini tənzimləmək üçün 

qapaqdan 10 istifadə etmək məqsədəuyğun deyildir. Onu daima şaquli oxa 

nəzərən 120bucaq altında yerləşdirmək lazımdır. Toxum təmizləyicinin effektiv 

işini daş tutucunun şaxtasında çökmüş ayrılan ağıq qarışıqların və qasırğa 

yaradanda tutulan yüngül qarışıqların miqdarı ilə ölçürlər. Tam yetişmiş 

toxumların daş tutucunun şaxtasına düşməsi zamanı qapağın 11 köməyi ilə 

keçidin enliyini “a” azaltmaq lazımdır . 

Tam yığılmış tutumlar burulğan yaradan altına düşdükdə,boşaldıcı 

kamerada havanın sürətini azaltmaq lazımdır.Bu qapağın 9 xarici hissəsinin 

dəstəyinin artırılması ilə əldə olunur.Toxum təmizləyicinin belə 



 

tənzimlənməsini eyni zamanda hava nəqletdiricinin A nöqtəsində statik 

təzyiqi,drossel qapağının 12 köməyi ilə tənzimləməklə  həyata  keçirilir. 

CX-3 toxum təmizləyicisinni tənzimlənməsi anoloji olaraq,iki belə 

qapaqla və drosserl qapağı ilə həyata keçirirlər. ЧСП toxum təmizləyicinin  

tənzimlənməsini bir qapaqla 9 və drossel qapağı 8 ilə həyata keçirirlər . 

Toxum təmizləyiciləri düzgün tənzimlədikdə orta diametri 10 mm olan 

daşları tam, 5÷10 mm arasında olan daşlar 70% və diametri 5 mm-dən az olan 

daşları isə 65% tuturlar. 

Toxum təmizləyicilərin zibilə görə təmizləmə effekti emal edilən 

toxumun sortundan asılı olaraq təqribi olaraq aşağıdkaı kimi qəbul etmək 

olar: I və II sort toxumlar üçün 10; ,II və IV sort toxumlar üçün 15% 

Toxum təmizləyicilərin texniki xarakteristikaalrı cədvəl 3.5-də 

göstərilmişdir. 

Altı və daha çox linter quraşdırıldıqda rint aparıcının müqavimətini 

azaltmaq  və tiftikləməni aradan çıxarmaq üçün lint aparıcını şəkildə 

göstərilən kimi iki hissəyə budaqlamaq məsləhət görülür. 

Hava kamerası: Mişarların lenti normal çıxarmaq üçün linterin hava 

kamerasının soplosunu muşar slindrinə nəzərən düzgün yürləşdirilməsi çox 

vacibdir. 

Mişarların dişlərindən lint,hava kamerasının soplosundan axan  hava 

şırnağının enerjisi hesabına çıxarılır.Hava axınının maksimum sürəti soplonun  

səthində ondan 1,5-2 mm məsafədə olur.Ona görə də bu yerdə mişarla 

soplonun səthi arasındakı ara bşluğu 1,5-2 mm həddində olmalıdır. Linterdə  

kiçik  diametrli  kəsişən mişarlı,mişarlı slindr quraşdırıldıqda hava kamerası 

salazka  vintlərinin köməyi ilə mişarlı slindirlər istiqamətində elə hərəkət 

etdirilməlidir ki,onlar arasında 1,5- 2mm arasında olsun. 

Birinci və ikinci linterləmədə yuxarıda və aşağıdan çıxaran kameralı 

linterlər batareyasının aerodinamika rejimini batareyadakı linterlərin sayından 

asılı olaraq müəyyən edirlər(cədvəl 3.6) 



 

Cədvəl 3.6-da göstərilmiş ümumi hava sərfi XKГ  kondensoru 

quraşdırılan hal üçün verilmişdir. 

Sorucu ventilytatoru uyğun iş  rejimini təmin etmək lazımdır ki, 

kondensorun qarşısındakı B nöqtəsində boşalma 1-2 mm su sütununa bərabər 

olsun.Basıcı boru nəqletdiricidə 2, təzyiqin düşməsi A nöqtəsindən B nöqtəsinə  

qədər 10 mm su  sütunundan çox olamlıdır. Linterlərin boğazlarında “a”, “б”, 

“в” , “г”, “д” və   “е”  nöqtələrində,linterlərin işində tiftiklənmənin 

alınmaması üçün təzyiq 9-10 mm su sütunundan çox olmamalıdır. 

                                                                                             Cədvəl 3.6 

             Göstərici   Batareyada linterlərin sayı 
1 4 5 6 7 8 

Basıcı boru 
nəqletdiricinin  A 
nöqtəsində tam 
təzyiq (şəkil 1.7) 
mm.civə süt. 
Soplodan çıxan  
havanın sürəti  
m3/san 
Soplonun aralığının 
hündürlüyü,mm 
Linterlərin 
soplosundan keçən 
hava sərfi,m2/san 
Soplodan  sormanı  
nəzərə almaqla linter 
batareyalarında hava 
sərfi m3/san  
Lint aparıcıda lintin 
nəqletdirmə sürəti, 
m/san 
Kondensordan 
keçməklə sorulmanı 
nəzərə almaqla 
ümumi hava sərfi 
m3/san  

260 
 
 
 
 
64 
 
5 
 
0,5 
 
 
 
 
1,1 
 
 
10-11 
 
 
- 
 

260 
 
 
 
 
64 
 
5 
 
2,0 
 
 
 
 
4,4 
 
 
10-11 
 
 
5,3 

260 
 
 
 
 
64 
 
5 
 
2,5 
 
 
 
 
5,5 
 
 
10-11 
 
 
6,6 
 

260 
 
 
 
 
64 
 
5 
 
3,0 
 
 
 
 
6,6 
 
 
10-11 
 
 
7,8 
 

260 
 
 
 
 
64 
 
5 
 
3,5 
 
 
 
 
7,7 
 
 
10-11 
 
 
9,2 
 

260 
 
 
 
 
64 
 
5 
 
4,0 
 
 
 
 
8,8 
 
 
10-11 
 
 
10,4 
 

 
Lint aparıcı. Lint aparıcını qalınlığı 1,5 mm olan sinklənmiş poladdan 

hazırlayırlar.O,dairəvi en kəsikli, tədricən genişlənir,linterlərin boğazlarına 



 

birləşdirmək üçün borular

oxu ilə birləşdirici borilar

olmamalıdır. 

Lintaparıcının ö

uzunluğu boyu sabit qals

uzunluğu boy diametrinin,d

cədəvldə verilmişdir (c

 

  

Şəkil 3.8 ХКГkondensorunun
                                                                                                  

                                      

Lintaparıcıya birləşdirilmi
sayı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

Mərkəzdənqaçma ventilyatorlar

nəqletdirici sistemində

etmək üçün aşağıdakı 

n boruları olan boru nəqletdiricidir.Lintapar

irici boriların oxu arasında qalan bucaq 15

ölçülərini elə seçirlər ki, orada havan

u boyu sabit qalsın və 10÷11 m/san bərabər olsun.Lifapar

u boy diametrinin,dəyişməsi linterlərin sayından as

dir (cədvəl 3.7) 

kil 3.8 ХКГkondensorunun konstruktiv sxemi        Şəkil3.9 КПВ -8 ХКГkondensorunun 
                                                                                                  konstruktiv sxemi   

                                       

dirilmiş linterlərin Lintaparıcının diametri mm

 başlanğıcda 

 
 
 
 
 
 
 
 

350 
495 
605 
700 
785 
860 
930 
990 

ma ventilyatorları. Linter batareyal

ə  cədvəl 1.6-da göstərilmiş aerodinamik rejiml

 ventilyatorlardan istifadə edilmişdir:

qletdiricidir.Lintaparıcı magistralın 

nda qalan bucaq 150-dən çox 

r ki, orada havanın sürəti bütün  

r olsun.Lifaparıcısının 

ndan asılı olaraq aşağıdakı 

 
8 ХКГkondensorunun   
sxemi    

n diametri mm-lə 

sonda 

495 
605 
700 
785 
860 
930 
990 
1050 

. Linter batareyalarının pnevmatik 

aerodinamik rejimləri təmin 

dir: 



 

-mişarların dişlərindən linti çıxarmaq üçün ВЦ-8 və  ВЦ-10 

ventilyatorları,onlar olmadıqda 2 ABБ –ventilyatorları; 

-kondensordan havanı sormaq üçün Ц6 -46  və  ПВ-9 ventilyatorları 

uyğun fırlanma tezlikləri ilə  

Batareyadakı linterlərin sayından asılı olaraq linti  çıxarmaq və 

kondensordan havanı  sormaq üçün istifadə edilən mərkəzdənqaçma 

ventilyatorlarının intiqalları haqqında  verilənlər cədvəl 3.8-də verilmişdir. 

 

                                                                                                   Cədvəl 3.8 

batareyada 
linterlərin 
miqdarı 

ventilyatorun 
markası 

Elektirk 
mühərrikinin 
tipi 

Fırlanma tezliyi dəq-1 Elektirk mühər 
rikinin gücü kVt Elektrik 

mühərrikləri 
ventilyatorlar 

�456� 
       �78� 
 

�456� 
 �78� 
 

2 ABБ 
ВЦ-8 
ВЦ-10 
 
Ц6 -46 
N8   
ПВ-9 
 
ПВ-9 
 

A0-72-4 
A0-62-4 
A0-72-4 
 
A0-82-8 
A0-82-6 
 
 
A0-83-6 

1460 
1460 
1460 
 
730 
980 
 
 
1460 

- 
 
- 
- 
1120 
980 
 
 
1100 

20 
10 
20 
 
20 
28 
 
 
40 

XKГ və КПВ-8 kondensorları lintaparıcı ilə nəqletdirilən linti havadan 

ayırmaq üçün təyin olunmuşdur. 

XKГ-kondensoru kifayət qədər hermetik konstruksiyaya malikdir və onun sıx 

oturmayan yerlərindən hava sorulur. 

Burada lintaparıcıdakı hava sərfinin 15÷20 % qədəri sorulur. 

XKГ  kondensorundan fərqli olaraq  KПВ-8  kondensorunda  sıx oturmayan 

yerlərdə havanın sorulması XKГ kondensoruna nəzərən 50% artır.Bu 

kondensorun maksial məhsuldarlığı saatda 700 kq lintdir ki, batareyada 

səkkiz linterin birləşdirilməsinə imkan verir.  



 

Şəkil 3.10 Dairəvi linterl

XKГ və КПВ-8 kondensorlar

verilmişdir. 

Linti çıxarmaq və

rejimini drossel qapaqlar

                                                                                                  

           Göstəricilər 
Torlu barabanların diamteri mm
Fırlanma tezliyi dəq-1 
Torlu barabanın 
Çıxarıcı valikin 
Sıxlaşdırıcı valikin 
Rifli valiklərin 
Sıxlaşdırıcı və çıxarı
boşluğu mm-lə 
Sıxlaşdırıcı valikin rezin k
hündürlüyü mm-lə 
Kürəkləri hazırlamaq 
qalınlığı mm-lə 
Rifli valiklər arasında ara bo
Torun tipi və yuvaları
Reduktor 
Elektrik mühərriki 
tip 
güc kVt 
fırlanma tezliyi dəq-1 

3.5 Dairəvi linterl

Dairəvi linterlər batareyas

da göstərilmiş və aşağı

 
vi linterlər batareyasının pnevmatik nəqletdirici 

konstruktiv sxemi 
8 kondensorlarının texniki xarakteristikas

ə kondensordan  havanı sormaq üçü

rejimini drossel qapaqlarının köməyi ilə tənzimləyirlər. 

                                                                                                  

XKГ 
n diamteri mm-lə 1515 

  
2÷ 6 
60 
20÷70 
- 

ıcı valiklər arasında ara 42÷45 

valikin rezin kürəklərinin 3-4 

rlamaq üçün elastik rezinin 2 

nda ara boşluğu mm-lə - 
ın ölçüləri Məftil 

1,0x1,0 

 

РЧП-120
МАП-31/6
2 
970 

vi linterlər batareyasının pnevmotiknəqletdirm

konstruksiyasının analizi 

r batareyasının pnevmatik nəqletdirm

ğıdakılardan ibarətdir: 

 
qletdirici qurğusunun 

n texniki xarakteristikası cədvəl 3.9-da 

üçün ventilyatorun iş 

                                                                                                  Cədvəl 3.9 

KПВ-8   
1500 
 
6÷8 
21 
- 
24 
- 

- 

- 

0,5÷2 
Perfirlənmiş 

 ∅1,5 
120 
31/6 

РШ-4,5 
А0-62-6 
2,6 
1440 

qletdirmə qurğusunun 

qletdirmə sistemi şəkil  3.10-



 

-daimi  linterlər 1;-lintin nəqletdirmə prosesində ayrılmış toxumların yığılması 

kamerası 2;-dəyişən en kəsikli,linterlərə birləşdirmək üçün budaqlanmış 

boruları olan lintaparıcı 3;-kondensor 4;-torlu barabanlardan linti sormaq və 

onu nəqletdirmək üçün hərəkətdənqalma ventilyatoru 5;-toztutan qurğu 6 

(qasırğa yaradan) 

Yığılma kameralarının xüsusi  konstruksiyası vardır ki,lintli hava torlu 

barabanın çıxışında iki sərbəst axına ayrılır.Yığıcı kameranın yuxarısında 

axınlar birləşir və lintaparıcıya daxil olur.  Əgər lintlə birlikdə toxumlarda 

tutulursa onda hərəkətin istiqamətinin kəskin dəyişməsi və sürətin düşməsi 

nəticəsində onlar nəqletdirmə prosesində hava axınından şlüzlü cəftəyə düşür 

və sonra toxum şaxtasına aparılır. 

Lintparıcı, mişarlı  linterlərdə olduğu kimi başlanğıc diametri 300 mm 

olmaqla aparıcısı dəyişən formada hazırlanır. 

 

3.6 Пambiğin ilkin emali müəssisələrində tətbiq edilən pnevmatik 

nəqletdiricilərin hesablanmasi metodikasi  

Pnevmatik nəqletdiricilərin işi haqqında tələb olunan   eksperimental 

verilənlər olmadıqda ,hesabatlar zamanı boru nəqletdiricidə hissəciklərin 

hərəkəti zamanı əmələ gələn təzyiqin düşməsi və hissəciklərin hərəkəti üçün 

mexanika qanunları ilə təyin edilən asılılıqlardan və həminin ayrı-ayrı 

müəlliflərin işləri nəticəsində alınmış müxtəlif materiallar üçün əmsalların orta 

qiymətlərindən istifadə edilir. 

Nəqletdirilən materialın  xarakteristikası 

Maksimum nəmlik %                     -2 

Temperatura 0C                              -20 

Nəqletdirilən materialın miqdarı dan/saat -1600 

Yükün  verilməsinin düz uzunluğu 63 metr, o cümlədən qalxma 

hündürlüyü 14m. 

Borunəqletdiricinin yolunda hər biri 900 olan  dörd döngə  vardır. 



 

Yükün borunəqleydiriciyə daxil olmasının qeyri bərabərliyini və 

həmçinin pnevmatik nəqletdiricinin işində məcburi fasilələrin olacağını nəzərə 

almaqla  onun hesabı məhsuldarlığını GM = 2000 dan/saat qəbul edirik. 

Borunəqletdiricidə havanın sürətini vb=20 m/san qəbul edirik. 

Pnevmatik nəqletdiricinin işlənməsi üçün ümumi maksimal basqısı 

Hüm=500 dan/m2 olan mərkəzdənqaçma ventilyatoru nəzərdə tutulur. 

Boru nəqletdiricninin diametrini d=180 mm qəbul edirik. 

Həcm üzrə nəqletdirilən havanın tələb olunan miqdarını aşağıdakı 

ifadədən tapırıq 

Q 
1G5

0 vb· 3600 = ),P0∙;,P�5
0 20 ∙ 3600 = 1830m)/saat  

Havanın xüsusi çəkisi γ$ = 1,2 dan/m) olduqda havanın çəkisini təyin 

edirik. 

         G$ = Q ∙ γ$ = 1830 ∙ 1,2 = 2196 dan/saat 
Qarışığın çəki konsentrasiyasını aşağıdakı ifadədən tapırıq 

                    µ=
,a,-  = �;;;�P�+ =0,95 

Yükləyici  qurğudan qasırğa  yaradana qədər olan düz xətt sahəsində 

yükün verilməsi uzunluğu ℓ=63 m. 

Ancaq havanı verdikdə borunəqletdiricinin müqavimətini aşağıdakı 

ifadədən  tapırıq. 

h=λ
ℓG �2-5�A   =0,0186 +);,P� P,�∙ �;5

�∙�,�P  =160 dan/m2   

burada :λ – Blessə görə müqavimət əmsalıdır,aşağıdakı ifadədən taplır 

             λ =0,0125+ 
;,;;PPG = 0,0125 + ;,;;PP;,P� = 0,0186 

γ-200S temperaturda havanın xüsusi çəkisidir, g- sərbəstdüşmə təcilidir , 

g=9,81 m/san2  

Boru nəqletdiricidə  900 dönməsi olan 4 tam ayrılmalar vardır. 

Müqavimət əmsalı ξ =0,25 olduqda ayrılmaların müqavimətini aşağıdakı 

ifadədən tapırıq. 



 

  hотв =4ξ
�2-5�A = 4 − 0,25 P,�∙�;5

�∙�,�P = 24,5dan/m�  
Borunəqletdiricinin ümumi müqaviməti 

              hTP= h+hотв =160+24,5=184,5 dan/m2 

Boru nəqletdirici ilə hava və material qarışığı verildikdə müqaviməti 

aşağıdakı kimi hesablayırıq 

            hm=hb(1+µ) = 184,5(1+0,95)=360 dan/m2  

Materialı H=14 metr hündürlüyü qaldırmaq üçün basqı itkisini tapırıq 

hn= Hγµ = 14·1,2·0,95 = 16 dan/m2 

Materiala Vm=0,8Vb nəqletdirmə sürətini vermək üçün basqı itkisini 

hesablayırıq 

 hck= 
�2a5�A μ =P,�(;,�∙�;)5

�∙�,�P ·0,95=15,7dan/m2 

Pasport verilənlərinə görə qasırğa yaradanda basqı itkisi hц =40 dan/m2  

Dinamik basqını aşağıdakı ifadədən tapırıq 

             hdin= 
�2-5A  = P,�∙�;5

�∙�,�P =24,5dan/m2  

boru  nəqletdiricidə ümumi müqavimət aşağıdakı kimi tapılır 

hüm=hm+hn+hck+hy+hdin =360 +16+15,7+40+24,5=456,2 dan/m2 

Borunəqletdiricidə mümkün olan sıxsızlığı və etibarlı işin təmin edilməsi 

məqsədi ilə müəyyən qədər ehtiyat gücün olmasını nəzərə alaraq qurğu üçün 

BBD-8 tipli mərkəzdənqaçma ventilyatoru seçirik ki, onun xarakteristikası 

aşağıdakı kimidir 

Hava üzrə məhsuldarlığı m3/san       -2000 

Ümumi basqı,dan/m2                        -500 

Fırlanma tezliyi dəq-1                       -1810 

Ventilyatorun intiqalı üçün AO62-4 tipli elektrik mühərriki seçirik ki, onun 

xarakteristikası aşağıdakı kimidir. 

Güc,kVt                                        -10 

Fırlanma tezliyi, dəq-1             -  1460 

Gərginlik,v                             -  220/380 



 

                               Nəticə və təkliflər 

 

1. Yükqaldırıcı- nəqledici maşınlar istehsal prosesində, istehsalat 

imkanlarını müəyyən edən amildir. Onların düzgün seçilməsi istehsalın normal 

işinin və yüksək məhsuldarlığını təmin edir. 

2. Tədqiqatlar  nəticəsində müəyyən  edilmişdir ki, mexaniki nəqliyyat 

qurğuları ilə müqayisədə pnevmatik nəqliyyat qurğuları bir çox üstünlüklərə 

malikdir ki, onlara  aşağıdakıları aid etmək olar: İstənilən şəraitdə 

borunəqletdiricinin maillik bucağından asılı olmayaraq  tətbiq etmək olar;  

onlar daha az yer tutur və digər avadanlıqların yerləşdirilməsinə imkan verir: 

yüksək məhsuldarlığa malikdir və yükləri kifayət qədər uzaq məsafəyə nəql 

etdirmək mümkündür 

3. Apardığımız analizlər  əsasında müəyyən edilmişdir ki, pnevmatik 

nəqletdiriciləri layihələndirdikdə ilkin verilənlər məhsuldarlıq, 

borunəqletdiricinin prinsipial sxemi, nəqletdirilən materialın fiziki-mexaniki 

xüsusiyyətləridir. Hesabatlar nəticəsində  tələb olunan hava sərfi,havanın 

təzyiqi, borunqəletdiricinin tələb olunan diametri, ventilyatorun gücü təyin 

olunmaldıır. 

4.Araşdırmalar göstərir ki, pnevmatik nəqletdirici qurğularda yüklərin uçma 

sürəti nəqletdirilən yükün hissələrinin ölçülərindən,onun xüsusi çəkisindən və 

havanın sıxlığından asılıdır. Havanın sürəti isə yüklərin hissəciklərinin 

ölçülərindən və nəqltediricinin gətirilmiş uzunluğundan asılıdır.Boru 

nəqletdiricinin diametri kəsik sahəsində havanın sürətindən və 

təzyiqindən,borunəqletdiricinin sonunda havanın xüsusi ağırlıq qüvvəsindən 

və təzyiqindən asılıdır. 

5.Tədqiqatlar göstərir ki,pnevmatik borunəqletdiricidə dinamik basqı sürətin 

kvadratına mütənasib və həmçinin çəki  konsentrasiyası əmsalından asılı 

olaraq dəyişir və  borunəqletdiricinin kəsiyinin sahəsindən asılı deyildir. 



 

6.Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bütün  pnevmatik qurğular 

havaüfürücü, yükləyici və boşaldıcı qurğulardan, borunəqletdiricidən, 

boşaldıcıdan və təmizləyicidən ibarətdir. 

7.Xam pambığın  cinlənməsi və liflərin təmizlənməsinin texnoloji proseslərinin 

analizi ОВП  liftəmizləyicili  cinlər batareyasında lifləri mişaralrın dişlərindən 

çıxarmaq üçün pnevmatik sistem tətbiq edilir.Pnevmatik sistemin tərkibinə 

aşağıdakı qurğular daxildir:basqılı borunəqletdirici sahəsi olan 

məqrkəzdənqaçma ventilyatoru; lifləri çıxarmaq üçün hava kameralı cinlər; 

cinləri liftəmizləyicilərlə  birləşdirən borular; liftəmizləyiciləri; lif 

aparatalrı;kondensor;kondensordan havanı sormaq və pnevmo sistemdə 

müəyyən boşaltmaları yaratmaq üçün mərkəzdənqaçma ventilyator. 

8.Mişarlı linterlərə  toxumalrın linterlənməsinin texnoloji proseslərinin analizi 

nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, mişarların dişlərindən linti çıxarmaq və onu 

kondensorda nəqletdirmək üçün mişarlı linterlər batareyasının 

pnevmonəqliyyat sistemi tətbiq edilir. Pnevmonəqliyyat sistemi basqılı sahəsi 

olan mərkəzdənqaçma ventilyatorundan,linti çıxarmaq üçün hava kameralı 

linterlərdən, linterə budaqlanmış,dəyişən kəsikli lint 

aparıcısından,kondensordan,kondensordan havanı sormaq və 

pnevmonəqliyyat sistemində müəyyən boşalmalar  yaratmaq üçün 

mərkəzdənqaçma ventilyatorundan və toztutucu qurğudan (qasırğa 

yaradandan) ibarətdir. 

9.Dairəvi linterlərdə toxumların  linterlənməsi texnoloji prosesin   tətbiqi 

göstərir ki, üçüncü linterləmə  zamanı pambıq toxumlarından linti çıxarmaq 

üçün dairəvi linterlərdə batareyaların pnevmonəqliyyat  sistemi tətbiq edilir. 

Bu pnevmatik nəqliyyat sistemi dairəvi linterlərdən,linti nəqletdirmə  

prosesində toxumalrın ayrılması üçün çökücü kameradan,linterlərə 

budaqlanmış dəyişən kəsikli lintaparıcılarından, kondensordan,torlu 

barabanlardan linti sormaq və onu sonradan nəql etdirmək üçün 



 

mərkəzdənqaçma ventilyatorundan, toz tutucu qurğuları  (qasırğa 

yaradandan) ibarətdir. 

10.Araşdırmalar göstərir ki, xam pambığın emalı müəssisələrində tətbiq edilən  

pnevmatik  nəqliyyat qurğuları uyğun texnoloji proseslərin keyfiyyətli yerinə  

yetirilməsini və tələb olunan əmək məhsuldarlığını təmin edir. 
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