О.Щ.МИРЗЯЙЕВ

НЕФТ-ГАЗ МЯДЯН
АВАДАНЛЫГЛАРЫНЫН
ТЕХНИКИ ДИАГНОСТИКАСЫНЫН
ЯСАСЛАРЫ

Bakı - 2012

3

Rəycilər: Professor Ġ.Ə.Həbibov (ADNA-nın
“Mühəndis qrafikası” kafedrasının müdiri)
Professor X.S.Səmidov (AzMĠ-nin
“MaterialĢünaslıq və maĢın mexanizmlər”
kafedrasının müdiri)
Professor C.H.Babayev (ADNA-nın
“MaĢınqayırma və material emalı”
kafedrasının professoru)
Redaktor: Z.Ə.Əliyeva
Korrektor: G.H.Mirzəyeva

N.A.Bağırzadə
Kompüter dizaynı: T.O.Həsənzadə
О.Щ.Мирзяйев. НЕФТ-ГАЗ МЯДЯН АВАДАНЛЫГЛАРЫНЫН ТЕХНИКИ ДИАГНОСТИКАСЫНЫН ЯСАСЛАРЫ.
Bakı. 2012. 159s.
Kitab texniki diaqnostikanın nəzəri əsaslarına həsr
olunmuşdur. Burada statistik tanınma metodları və əlamətlərin
fəzada bölünməsi məsələləri, diaqnostikanın metrik və məntiqi
metodları şərh olunmuşdur. İnformasiya nəzəriyyəsinə və onun
diaqnostika məsələlərinin tətbiqinə xüsusi yer ayrılmışdır.
Kitab etibarlılıq və texniki diaqnostikanın problemləri ilə
məşğul olan mühəndislər üçün nəzərdə tutulmuş və bu
məsələlərlə maraqlanan aspirantlar, yuxarı kurs tələbələri və
magistrlər üçün də faydalı ola bilər.

© O.H.Mirzəyev

4

I. TEXNĠKĠ DĠAQNOSTĠKANIN MƏSƏLƏLƏRĠ,
SĠSTEMĠ VƏ TĠPĠK PROQRAMI
1.1. Texniki diaqnostikanın məqsədi və məsələləri
Texniki diaqnostika - yeni elm sahəsi olub, son
onilliklərdə müasir texnikanın tələblərinə uyğun olaraq
yaranmıĢdır. Neft və qaz məhsullarının istehsalı, nəqli və
emalı prosesində tətbiq olunan mürəkkəb və bahalı texniki sistemin təhlükəsizliyinə, arasıkəsilməz iĢ qabiliyyətinə,
davamlılığına olan tələblər bu sistemin etibarlılığının əsas
meyarıdır.
Təhlükəsizlik səviyyəsi emal olunan maddələrin
xüsusiyyətləri, avadanlığın istismar rejimi və Ģəraiti, onun
texniki vəziyyəti ilə bağlıdır.
Texniki diaqnostika sənaye təhlükəsizliyinin idarə
olunmasının əsas elementlərindəndir. Təhlükəli istehsal
obyektlərini iĢlədən müəssisələr (bu sıraya neftqaz sənayesinin bütün obyektləri daxildir) texniki qurğuların, avadanlıqların və tikintilərin qoyulan müddətdə və ardıcıllıqla
diaqnostikasının keçirilməsinə məsuliyyət daĢıyır.
Dağıtmadan nəzarət metodundan istifadə edilən
müəssisədə diaqnostika həm müəssisənin özü, həm də
sənaye təhlükəsizliyinə məsul olan xüsusi ixtisaslaĢdırılmıĢ müəssisə tərəfindən aparılır.
Potensial təhlükəli istehsal obyektlərinin təhlükəsizliyinə nəzarət müəyyən nəzarət orqanları: ekoloji, texniki
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və atom nəzarəti, FHN, Enerji Nazirliyi və s. tərəfindən
aparılır.
Texniki diaqnostika - texniki sistemin vəziyyətini
müəyyən edən elm olub, diaqnostik informasiyanın
alınması və qiymətləndirilməsi kimi geniĢ həcmli
problemlərlə bağlıdır. Diaqnostika termini yunanca
tanınma, müəyyən olunma deməkdir. Diaqnostika prosesində diaqnoz qoyulur, yəni xəstənin (tibbi diaqnostika)
və ya texniki sistemin (texniki diaqnostika) vəziyyəti
müəyyən olunur. Texniki diaqnostika obyektlərin texniki
vəziyyətini müəyyən edən nəzəriyyəni, metod və
vasitələrini əhatə edən bilik sahəsidir.
Burada və sonra bizi maraqlandıran obyekt dedikdə
qazma və neftqaz sənayesində iĢlənən avadanlıq, boru
kəmərləri və neft anbarı nəzərdə tutulur.
Texniki diaqnostikanın məqsədi diaqnoz olunan
avadanlığın sonrakı istismar imkanlarının və Ģərtlərinin
müəyyənləĢməsi, nəticədə sənaye və ekoloji təhlükəsizlik
artımının təmin olunmasıdır. Qoyulan məqsədə çatmaq
üçün texniki diaqnostikanın məsələləri aĢağıdakılardır:
- qüsur və uyğunsuzluqların aĢkarı, onların səbəbləri
və buna əsasən avadanlığın texniki vəziyyətinin müəyyən
olunması;
- texniki vəziyyətin proqnozlaĢdırılması və qalıq
resursunun təyini (avadanlığın iĢ qabiliyyətinin qoruyub
saxlanılması müddətinin verilən ehtimalla təyini).
Beləliklə, texniki diaqnostika geniĢ spektrli
məsələləri həll edir ki, bunların çoxu digər elmi fənlərlə
sıx əlaqədədir.
Texniki diaqnostikanın əsas problemi məhdud
informasiya şəraitində texniki nasazlığın (sistemin)
müəyyən olunmasıdır.
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Xüsusən mürəkkəb sistemlər və avadanlıqlar üçün
sadalanan məsələlərin həlli böyük iqtisadi effektin
alınmasına və təhlükəli istehsal obyektlərinin istifadəsi
zamanı sənaye təhlükəsizliyinin artırılmasına imkan
yaradır. Texniki diaqnostika qüsurların ilkin aĢkarlanmasında avadanlığın qəflətən sıradan çıxmasının qarĢısını
alır, sənaye istehsalının etibarlığını, effektivliyini və
təhlükəsizliyini artırır, həmçinin faktiki texniki vəziyyətə
görə mürəkkəb texniki sistemlərin istismarını mümkün
edir. Texniki vəziyyətə görə istismar zamanı əldə olunan
iqtisadi gəlir ümumi maĢın parkının 30%-ə ekvivalent
olur.
1.2. Qüsurların (zədələrin) növü, maşınların keyfiyyəti
və möhkəmliyi (etibarlılığı)
Avadanlığın texniki vəziyyəti - qüsurların miqdarı və
onların təhlükə dərəcəsi ilə müəyyən olunur. Ayrı-ayrı
detalların yaxud ümumilikdə texniki sistemin, texniki
sənədlərlə müəyyən olunmuĢ tələblərə uyğun gəlməməsi
qüsur adlanır.
YerləĢməsindən asılı olaraq qüsurlar daxili (gizli) və
xarici qüsurlara bölünür.
Xarici qüsurlar vizual olaraq aĢkar olunur.
Gizli qüsurlar isə avadanlığı dağıtmadan nəzarət
üsulları ilə aĢkar edilir.
QuruluĢuna görə qüsurlar həcmi və səthi olurlar.
Həcmi qüsurlar obyektin ilkin quruluĢunun və yaxud
ölçülərinin dəyiĢməsi ilə (pozulması), səthi qüsurlar isə
çatlar və sürüĢmə zolaqlar Ģəklində biruzə olunurlar.
Əmələ gəlməyə görə qüsurlar istehsalat və istismar
qüsurlarına bölünür.
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Ġstehsalat qüsurları həm metallurji dəyiĢmə prosesində, həm də texnoloji olaraq hazırlanma zamanı əmələ
gələ bilər. Belə qüsurlar adətən avadanlığın iĢləməsinin
ilkin mərhələsində özünü büruzə verir.
Ġstismar qüsurları avadanlıq bir qədər iĢlədikdən sonra, onun iĢlənib yeyilməsi, yorğunluğun yığılması və
digər zədələrdən və həmçinin təmir və texniki qulluğun
düzgün aparılmaması nəticəsində əmələ gəlir.
Təcrübə göstərir ki, zədələrin və qüsurların aĢağıdakı
əsas səbəblərini göstərmək olar:
- yol verilən gərginlikdən kənara çıxma zamanı
avadanlığın elementlərində əmələ gələn iki tərəfli çatlar,
dağılmalar və deformasiyalar;
- səthlərin bir-birinə sürtünməsi nəticəsində əmələ
gələn mexaniki köhnəlmə;
- maye və yaxud qaz axınının təsiri ilə nəticələnən
erozion-kavitasion zədələr;
- materialların xassələrinin müəyyən müddət keçdikdən sonra və istismar faktorlarının təsiri nəticəsində
deqradasiyası;
- metalların və ərintilərin korroziyası, korroziya,
gərginlik və sürtünmənin təsiri ilə əmələ gələn korrozionmexaniki zədələr.
Təhlükə dərəcəsinə görə qüsurlar kiçik, əhəmiyyətli
və az əhəmiyyətli qüsurlara bölünür.
Kiçik qüsurlar mövcud olduqda aqreqatı istifadə
etmək mümkün olmur və yaxud təhlükəsizlik tələbləri buna yol vermir.
Aqreqatın məqsədəuyğun iĢlədilməsinə və uzunömürlüyünə təsir edən qüsurlar əhəmiyyətli qüsurlardır.
Az əhəmiyyətli qüsurlar nə aqreqatın məqsədəuyğun
istifadəsinə, nə də onun uzunömürlüyünə bir o qədər də
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təsir etmir. Qüsurun təhlükə dərəcəsini təyin etdikdə,
nəzarət olunan məhsulun gərginlik vəziyyəti, qüsurun
növü, ölçüləri və sənədləĢməsi nəzərə alınır. Qüsurun
təhlükə dərəcəsini müəyyən edən əsas amillər - germetik
arakəsmələrin nazikləĢmə göstəricisi və mexaniki
gərginliklərin konsentrasiya əmsalıdır (çatlarda - gərginliklərin intensivlik əmsalı) ki, bu da qüsur zonasında yerli
gərginliyin qüsursuz zonaya nisbətən neçə dəfə artıq
olduğunu göstərir. Yol verilən qüsurların növü və onların
göstəriciləri müvafiq məmulatın nəzarətə görə normativ
sənədlərdə göstərilir. Çatların təpəsində gərginlik konsentrasiyasının səviyyəsini xarakterizə edən əsas parametr
gərginlik intensivliyinin kritik əmsalıdır.
MaĢının məqsədəuyğun istifadəsində yararlığını müəyyən edən xassələrinin cəmi keyfiyyət adlanır. Bu xassələrin istismar göstəriciləri (qüvvə, yanacağın sərfi, sürət,
məhsuldarlıq və s.) iqtisadi effektlik, texnoloji, estetik və
erqonomik göstəricilər və etibarlılıqla xarakterizə olunur.
Ġstismar edilən maĢının etibarlığı ilk növbədə onun
texniki vəziyyəti ilə müəyyən olunur. QOST 27.002.-83-ə
görə etibarlılıq - obyektin verilən rejim və tətbiq Ģərtlərində tələb olunan funksiyaları xarakterizə edən parametrlərini qoruyub saxlamaq qabiliyyətidir. Etibarlılıq müntəzəmlik, uzunömürlülük (davamlılıq), təmirə yararlılıq və bu xassələrin cəmi ilə qiymətləndirilir.
Müntəzəmlik – avadanlığın zaman keçdikcə və
yaxud bir qədər iĢlədikdən sonra iĢ qabiliyyətini
saxlamasıdır.
Uzunömürlülük – avadanlığın verilən Ģəraitdə son
həddə qədər iĢ qabiliyyətini saxlamasıdır.
Ehtiyat – avadanlığın istismar baĢlanğıcından və
yaxud əsaslı təmirdən sonra son həddə qədər iĢləməsidir.
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Təmirə yararlılıq – texniki xidmət və təmir
aparılarkən, avadanlıqda zədə və nasazlıqları aradan
götürmək imkanıdır.
Etibarlılığa təsir edən konstruktiv, texnoloji və
istismar amilləri çox olduğu üçün onu dəqiq hesablamaq
və qabaqcadan müəyyən etmək mümkün deyil. Etibarlılığı
yalnız riyazi statistika və ehtimal nəzəriyyəsini və
həmçinin nasazlıqlar haqqında istismar göstəricilərini
istifadə etməklə təxmini hesablamaq olar.
Avadanlığın (onun əsas hissələrinin) etibarlılığına
nəzarəti və faktiki texniki vəziyyətini qiymətləndirmək
məqsədilə onun etibarlılıq göstəriciləri - ehtiyat, istismar
vaxtı (yekun göstəricilər - istismara baĢlayandan son əsaslı
təmirə qədər) müəyyən zamanda təhlil olunur. QOST
27.002-83-ə uyğun olaraq, iki ildən az olmayaraq, illərə
görə müəyyən olunan etibarlılıq göstəriciləri cədvəl 1.1-də
göstərilən düsturlarla hesablanır.
Etibarlılığın kəmiyyət göstəricilərinin təhlili əsasında
avadanlığın diaqnostikası, təmiri və əvəzlənməsi haqqında
qərar qəbul olunur. Kəmiyyət qiymətlərinin səviyyəsi
avadanlığın növündən asılıdır. Belə ki, çəkib-vuran
maqistral nasos stansiyaları üçün orta iĢlənmə göstəricisinin nasazlığa doğru 10%, müntəzəm iĢləməsinin 3%
enməsi zamanı avadanlıq texniki yoxlamadan keçməlidir.
Avadanlığın texniki istifadə əmsalının 3…5% enməsi
gələcəkdə istismarın iqtisadi cəhətdən məqsəduyğunluğunu qiymətləndirməyi göstərir.
Göstərilənlərdən belə görünür ki, avadanlığın etibarlılığı yalnız onun emal keyfiyyətindən yox, həmçinin
texniki diaqnozun vaxtında aparılmasından və qüsurların
keyfiyyətli və dolğun təyinindən asılıdır.
10

Avadanlığın etibarlığının artma tələbi maksimal
iqtisadi effekti əldə etmək tələbinə ziddir. Etibarlığın artması maĢının emalı üçün xərclərin artması monitorinqinin
müasir sistemlərlə təchiz edilməsi və onların texniki
diaqnostikası hesabına nail olunur.
Cədvəl 1.1
QOST 27.002.-ə görə göstəricinin adı
və Ģərti iĢarəsi
Nasazlığa görə orta iĢlənmə 

Etibarlılıq göstəricisinin
statistik qiymətləndirilməsi üçün düstur

1 r
 ti
r i 1
1 n
D   tehtj
n j 1

 

Orta ehtiyat (iĢin orta qulluq müddəti)

D
Bərpanın plandan kənar orta təmir
vaxtı 

 

Bərpanın plan üzrə orta təmir vaxtı

1

N ORT

N ORT

i 1

ort
Aramsız iĢ ehtimalı P(t)

ort 

1 r
 t i
r i 1

t

 t   1

Texniki istifadə əmsalı KTi

КТi 

ORTi

n(t )
n


  B  ort

Burada:
r - müĢahidə zamanı baĢ verən nasazlıqların sayı;
ti - iki ardıcıl nasazlıqlar arasında baĢ verən nasazlıqlar;
n - ilkin müĢahidə vaxtı iĢləyən obyektlərin sayı (istismar
müĢahidələr);
teht j - istismar baĢlayandan hər bir obyektin iĢləmə müddəti;
tbi - avadanlığın i nasazlığından sonra plandan kənar bərpa
müddəti;
tORTi - avadanlığın i plan bərpasının müddəti;
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sayı;

NORT - müĢahidə müddəti zamanı avadanlığın plan təmirlərinin

n(t) - 0…t vaxt
(avadanlıqların) sayı.

ərzində

xarab

olmuĢ

obyektlərin

Eyni zamanda maĢının P etibarlılığını artırmaq
məqsədilə onun emalı üçün xərcləri artdıqda Q maĢının
bütün iĢləmə müddətində onun saxlanması və təmiri QP
xərcləri azalır. Yekun istismar xərcləri Qi=Qn+QP optimal
etibarlılığa uyğun olan minimal qiymətə malikdir.

Şək. 1.1. Avadanlığın emalı, təmiri və istismarına
çəkilən xərclər
Ġstismar xərclərinin azaldılması, qəza və iĢsiz
dayanmadan zərərlər, istehsalat münasibətlərinin səmərəlilıyinin artmasının əsas mənbələrindən biridir.
Etibarlılığın ən əsas göstəricisi – avadanlığın dayanmadan (müntəzəm) iĢləməsidir.
Nasazlıq – texniki sistemin yaxud onun hissəsinin
iĢinin pozulmasıdır. Avadanlığın nasazlığını xarakterizə
edən meyarları - iĢinin dayanması, istismar parametrlərinin ehtimal olunmuĢ səviyyədən aĢağı enməsidir. Ən
təhlükəli nasazlıqlar fəlakət vəziyyətinə gətirən nasazlıqlardır. Onlar insanların həyatı və sağlamlığına təhlükə
yaradır, ağır iqtisadi itkilərə gətirir, yaxud ətraf mühitə
böyük ziyan vurur.
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Əgər nasazlıq nəticəsində qəza vəziyyəti yaranarsa,
etibarlılıq səviyyəsi maksimal yüksək olmalıdır. Belə olan
halda iqtisadi məsələlər öz əhəmiyyətini itirir.
Nasazlıqları iki yerə ayırmaq olar: qəflətən və
tədricən əmələ gələn nasazlıqlar.
Qəflətən əmələ gələn nasazlıqlar gözlənilməyən
müxtəlif səbəblərdən hər bir zaman baĢ verə bilər.
Yüklənmənin qəflətən artması, mexaniki zədələnmə, təbii
fəlakət və s. tədricən əmələ gələn nasazlıqlar zədələrin və
qüsurların toplanması nəticəsində baĢ verir. Nasazlıqların
intensivliyinin zamana görə bölünməsinin ümumi
planauyğunluğu Ģəkil 1.2-də göstərilmiĢdir.

Şək.1.2. n sayda nasazlıqların intensivliyinin
bölünməsi
Ġstismarın baĢlanğıc və tamamlanma dövrləri
normal istismar dövrünə nisbətən zədə və nasazlıqların
miqdarının artması ilə xarakterizə olunur. Ġstismarın ilkin
dövründə nasazlıqların artmasının statistik qanunauyğunluğu detalların iĢlənməsi, konstruktiv və istismar qüsurlarının aĢkar olunması ilə izah olunur. Normal istismar
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dövrü ən uzun sürən dövrdür və nasazlıqların intensivliyinin praktiki olaraq sabit qiyməti ilə xarakterizə olunur.
Üçüncü tamamlama dövründə, deqradasiya deyilən
nasazlıqlar aĢkar olunur ki, onların da intensivliyi materialların köhnəlməsi artdıqca, mikrozədələrin toplanması
və xassələrin deqradasiyası nəticəsində artır. Bununla
bərabər, birləĢmələrdə aralar böyüdükcə mexanizmlərin
kinematikası pozulur, sürtkü yağının keyfiyyəti pisləĢir və
əlavə dinamik yüklənmə əmələ gəlir. Avadanlığın tələb
olunan qaydada fasiləsiz iĢləməsini təmin etmək üçün
zədə və qüsurların monoton yığılması Ģəraitində, istismar
xərclərini minimallaĢdırmaq və qəza vəziyyətlərini aradan
götürmək, yalnız vaxtında diaqnostika aparmaqla mümkündür.
1.3. Avadanlığın iş qabiliyyətinin bərpası
Avadanlığın istismar zamanı köhnəlməsi və
dağılması ilə əlaqədar təmirə ehtiyacı olur. Neft və qaz
sənayesində texnoloji avadanlıq icbari Ģəkildə pasportla
təchiz olunur. Təmir, texniki qulluq, sınaqdan keçirilmə və
s. haqqında verilənlər həmçinin diaqnostik məlumatlar
avadanlığın bütün istismar dövrü ərzində pasporta daxil
olunur. Belə qeydlər yığılmıĢ defektlərin və zədələrin
perspektiv analizinə və sistemləĢmənin həyata keçirilməsinə imkan verir. AparılmıĢ təmirlərin effektivliyinin
qiymətləndirilməsinə Ģərait yaradır. Bunlar həmçinin
növbəti texniki diaqnostikada nəzərə alınır.
Hər bir avadanlığın istismarı və təmiri dövründə elə
bir dövr olur ki, fiziki və mənəvi köhnəlmə nəticəsində
onların istismarı və təmiri qeyri-mümkün və ya iqtisadi
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cəhətdən əlveriĢsiz olur. Bu halda avadanlıq yenisi ilə
əvəz olunur.
Mənəvi köhnəlmə dedikdə - texniki inkiĢafın təsiri
altında texnikanın maya dəyərinin azalması nəzərdə
tutulur. Mənəvi köhnəlmənin iki forması mövcuddur:
- ucuz baĢa gələn eyni cür konstruksiyalı maĢınların
istehsalı ilə əlaqədar olaraq köhnə maĢınların dəyərinin
aĢağı düĢməsi;
- mükəmməl konstruksiyalı maĢınların yaranması ilə
əlaqədar istismarda olan texnikanın ucuzlaĢması.
MaĢının optimal ehtiyatı və ya onun tərkib hissəsi
aĢağıdakı düsturlarla təyin oluna bilər:
t

1
 Do   X eq (t )dt   min,

t 
0


harda ki, Do - obyektin dəyəri, Xeq - istehsal intervalında
obyektin etibarlılığının qorunub saxlanılmasına sərf
olunan xərclər, İd - istehsal dövrü.
Obyektin etibarlılığının saxlanılmasına sərf olunan
xərcləri, adətən, aĢağıdakı funksiya ilə aproksimasiya
etmək olar:
X eq (t )  wt n

harda ki, w - əmsal; n - maĢının etibarlılıq səviyyəsinin
göstəricisidir.
Obyektin istismar dövrü ərzində etibarlılığının
saxlanılmasına sərf olunan orta xüsusi xərcləri aĢağıdakı
ifadədən təyin etmək olar:
t

X eq.orta

1
w n
  wt n dt 
t .
t0
n 1

Optimal ehtiyat aĢağıdakı tənlikdən təyin olunur.
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d  Do
w n

t   0;

dt  t
n 1 

Axırıncı tənliyi t-yə nəzərən həll etsək, obyektin
optimal ehtiyatin təyini üçün aĢağıdakı münasibəti alarıq:
Tr .o.  n 1

D0 n  1
.
wn

Ümumi halda, yuxarıda ifadə olunan üsulla ixtiyari
maĢının alıĢ və istismar xərclərini nəzərə almaqla sərhəd
vəziyyətini təyin etmək olar.
Avadanlığın iĢ qabiliyyətinin bərpası üçün aĢağıda
göstərilən növ təmirlər tətbiq olunur: reaktiv təmir, planlınəzərdə tutulmuĢ təmir (PNT) və taktiki-texniki hala
uyğun təmir. Reaktiv sistem məhdud tətbiqə malik olub,
avadanlığın təmirini yalnız o vaxt nəzərdə tutur ki, o ya
sıradan çıxmıĢ və ya öz resursunu tamamilə bitirmiĢ olsun.
Bu sistemdən asanlıqla əvəz oluna bilən ucuz və ya
baha avadanlığın istifadəsi zamanı texnoloji prosesin
müəyyən sahələrinin təkrarlanması halında istifadə edilə
bilər.
Təkrarlanma məqsədəuyğun olmadıqda PNT sistemi
tətbiq olunur ki, bu da planlı Ģəkildə texniki qulluq və
təmirlə əlaqədar aparılan təĢkilati-texniki tədbirlərin
toplusunu nəzərdə tutur.
Bu sistemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təyin
edilmiĢ müddətə qədər iĢlədikdən sonra müəyyən tipli
planlı təmir - reqlament daxilində texniki qulluq, cari, orta
və əsaslı təmir aparılır.
Texniki qulluq (TQ) periodik və mövsüm qulluqlara
ayrılır. Mövsüm TQ müxtəlif növ yağların (qıĢ və ya yay)
əvəz olunması, qızdırıcıların qoĢulması və ya çıxarılması,
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qızdırıcı cihazların iĢə qoĢulmadan əvvəlki isinməsi və s.
aiddir.
Periodik TQ uyğun avadanlığın istismarı üzrə
təlimatlarla qaydaya salınır və filtrlərin periodik olaraq
yuyulmasını, Ģinli-pnevmatik muftaların əvəz olunmasını,
əyləclərin tənzimlənməsini, ayrı-ayrı hissələrin baxıĢını və
tənzimlənməsini və s. əhatə edir.
Cari təmir uzunmüddətli olmayıb, çox vaxt TQ ilə
eyni vaxtda aparılır. Onun tərkibinə kiçik nasazlıqların
aradan qaldırılması, tez sıradan çıxan kiçik detalların,
düyünlərin periodik hissələrinin, artmıĢ aralıqların əvəz
olunması və s. daxildir.
Orta təmir cari təmirdən fərqli olaraq əsas düyün və
detalların (məsələn, güc və transmissiya vallarının diĢli
diyircəklərinin, mərkəzdənqaçma nasoslarının və s.)
əvəzlənməsini nəzərdə tutur və adətən aqreqatın qismən
və ya bütöv ayrılması ilə yerinə yetirilir.
Əsaslı (kapital) təmir - maĢının bütövlükdə hissələrə
ayrılması ilə baĢ verir və əsas məqsədi bütün köhnəlmiĢ
detal və düyünlərin tamamilə əvəz olunması və ya
bərpasından ibarətdir.
Təmirin
sonunda
qəbuletmə-təhvil
sınaqları
həmçinin yük altında da aparılır. Çox vaxt kapital təmiri
modernizasiya ilə uzlaĢdırılır ki, bu da həm maĢının tam
resursunun bərpasını, həm də ilkin göstərilənlərdən də
yüksək nəticələr əldə edilməsini təmin edir.
Yuxarıda göstərilənlərdən baĢqa plandan kənar
təmirlər də mümkündür ki, bunlar da vaxtından əvvəl
dağılmaya məruz qalan avadanlığın qəza vəziyyəti ilə
bağlıdır (məsələn, daĢqın və sürüĢmə hadisələri, boru
kəmərinin buzla və ya hidratlarla qapanması və s.).
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Əsaslı təmirlər arasındakı dövr təmir dövrü adlanır.
Bu dövrə daxil olan təmirlərin və baxıĢların sayı və
ardıcıllığı təmir dövrünün strukturunu, təmirlərarası vaxt
isə təmirlərarası dövrü müəyyən edir. Müəyyən növ
avadanlıq üçün təmir tsiklinin strukturu, planlı təmirlərin
hər bir növün aid edilmir. Belə ki, qazıma avadanlığı üçün
orta təmir aparılmır, təmir tsiklinin strukturu isə aĢağıdakı
kimi aparılır. Məsələn, qazıma bucurqadı üçün (ağırlıq
qaldıran mexanizm) K-9T-K, qazıma rotoru üçün isə K7T-K Ģəklində olur. Harda ki. K-kapital (əsaslı) təmir, Tcari təmir, 9 və 7 – dövr ərzində cari təmirlərin sayıdır.
Təcrübədə eyni tipli avadanlığın ehtiyatını istismar
zamanı daha aĢağı göstəricilərə malik «zəif» nümunələr
əsasında təyin edirlər. Bu səbəbdən təmir tsiklinin
uzunluğu və onun strukturu əvvəlcədən elə müəyyən
olunur ki, insan tələfatına və iqtisadi, ekoloji zərər çəkmə
hallarına gətirib çıxaran qəzanın baĢ verməsi maksimum
aĢağı endirilsin. Bu halda hələ kifayət qədər saz olan və
texniki cəhətdən resursa malik olan avadanlıqların böyük
bir qismi təmirə çıxarılır. Belə təmirlərə məruz qalan
avadanlıqlar daha aĢağı etibarlığa malik olur ki, bu da
təmirdən əvvəlki defektlərin yenidən yaranmasına və
sürtülən hissələrin əlavə iĢlənməsinə gətirib çıxarır.
Beləliklə, planlı-xəbərdarlıqlı təmir sisteminin əsas
çatıĢmayan cəhəti texnoloji avadanlığın vaxtından əvvəl
təmiri ilə bağlıdır ki, bu da böyük iqtisadi itkilərə gətirib
çıxarır.
Bundan baĢqa, bu sistem həm də avadanlığın qəfil
sıradan çıxma hallarını aradan götürmür. Göstərilən
çatıĢmamazlıqların
aradan qaldırılması məqsədilə
avadanlığın texniki vəziyyətinin diaqnostikası və
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monitorinq aparılmaqla faktiki texniki hallara əsaslanan
təmir sisteminə keçid müəyyənləĢdirilir.
Hal-hazırda neft və qaz sənayesində diaqnostika və
monitorinq sistemləri ilə təchiz olunmuĢ böyük gücə
malik bir çox aqreqat və digər növ avadanlıqlar mövcuddur ki, bunlarda baĢ verən qəza halları ağır nəticələrə
gətirib çıxarır. Bu halda hər bir avadanlığın planlı təmiri
və digəri ilə əvəz olunması onun real texniki vəziyyəti ilə
bağlı aparılır.
1.4. Avadanlıqların vəziyyəti və texniki diaqnostika
sistemlərinin növləri
QOST 20911-89 iki növ terminlərdən: «texniki
diaqnostika» və «texniki vəziyyətə nəzarət» terminlərindən istifadəni nəzərdə tutur. «Texniki diaqnostika»
terminlərindən baĢ verən qəzanın yeri və səbəbi
araĢdırılan halda istifadə olunur. «Texniki vəziyyətə
nəzarət» termini isə texniki diaqnostikanın əsas məsələsi
kimi texniki halın növünün təyinində iĢlədilir.
Verilən zaman müddətində obyektin parametrlərinin
qiyməti ilə xarakterizə olunan texniki halların növləri
aĢağıdakılardır:
- saz halda obyekt normativ-texniki və ya
konstruktiv sənədləĢdirmənin bütün tələblərinə uyğundur;
- saz olmayan obyekt normativ-texniki və ya
konstruktiv sənədləĢdirmənin heç bir tələbatına uyğun
gəlmir;
- iĢlək obyektin verilən funksiyalarını yerinə yetirmək qabiliyyətini xarakterizə edən bütün parametrlərinin
qiymətləri normativ texniki və ya konstruktiv sənədləĢdirilmənin tələbatına uyğundur;
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- iĢlək olmayan obyektin heç bir parametri normativtexniki və ya konstruktiv sənədləĢdirilmənin tələbatına
uyğun gəlmir;
- məhdudlaĢmıĢ növü - obyektin gələcək istismarı
texniki cəhətdən mümkün deyildir və ya təhlükəsizlik
normalarına uyğun olmadığından məqsədəuyğun sayılmır.
“Saz hal” məfhumu “iĢlək” məfhumundan daha
geniĢdir. Əgər obyekt sazdırsa, o, mütləq iĢ qabiliyyətlidir,
lakin iĢlək obyekt saz vəziyyətdə olmaya da bilər, belə ki,
obyektin normal funksiyasını yerinə yetirmək halı hələ də
davam edir.
Mürəkkəb obyektlərlərdə, məsələn, magistral boru
kəmərlərində iĢ qabiliyyətinə malik halın daha dərin
klassifikasiyası mövcuddur ki, bu halda obyektin verilən
funksiyaları yerinə yetirmək kimi qismən iĢlək olduğu
müəyyənləĢdirilir.
Magistral boru kəmərlərinin xətti hissəsində elə
vəziyyət olur ki, ötürücülük qabiliyyəti daha aĢağı
səviyyəyə düĢür ki, bu da buraxıla bilən təzyiqin daha
aĢağı olması ilə əlaqədardır.
Texniki diaqnostika sistemi (texniki vəziyyətə
nəzarət) kimi texniki sənədləĢdirilmədə nəzərdə tutulan
vasitə dedikdə, obyekt və icraçıların toplusu tərəfindən
diaqnostikanın aparılması sistemi nəzərdə tutulur. Texniki
diaqnostika obyekti kimi isə texniki avadanlıq və ya
konkret istehsal prosesləri nəzərdə tutulur.
Nəzarət vasitələri - nəzarəti aparmaq üçün texniki
qurğu, maddələr və ya materiallardan istifadə olunur. Əgər
nəzarət vasitəsi nəzarət olunan kəmiyyəti ölçə bilirsə,
onda nəzarət ölçü nəzarəti adlanır.
Nəzarət vasitələri obyektin tərkib hissəsini təĢkil
edən daxili nəzarət və obyektdən konstruktiv olaraq
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kənarda yerləĢərsə, onda xarici nəzarət vasitəsi olur.
Nəzarətin aparat və proqram nəzarət vasitələri vardır.
Aparat nəzarət vasitələrinə cihazlar, pultlar, stendlər
və s. aiddir. Proqram vasitələrinə fərdi kompüterlər üçün
tətbiqi proqramlar aid edilir.
İcraçılar - nəzarətə qulluq və texniki diaqnostika
mütəxəssisləridir. Bunlar da müəyyən qayda ilə təhsil
almıĢ attestasiya olmuĢ Ģəxslərdir ki, bu Ģəxslər nəzarət və
onun nəticələrinə görə hesabat vermə hüququna
malikdirlər.
Nəzarət metodikası - müəyyən prinsip və nəzarət
vasitələrinin tətbiqi qaydalarının toplusudur. Metodika
parametrlərin ölçülməsi, iĢlənməsi, nəticələrin analizini
və interpretasiyanın özündə birləĢdirir.
Hər bir obyekt üçün onun texniki vəziyyətini
xarakterizə edən bir çox parametrlər mövcuddur (TVP texniki vəziyyət parametrləri). Bunları tətbiq olunan
diaqnostika (nəzarət) metodundan asılı olaraq seçirlər.
TVP-nin qiymətlərinin istismar zamanı dəyiĢməsi ya
obyektə edilən xarici təsirlərdən və ya zərərverən
(deqradasiya edən) proseslərdən (metalın qocalması,
korroziyası, eroziyası, iĢ qabiliyyətinin azalması) asılıdır.
Diaqnostika (nəzarət) vaxtı obyektin iĢini xarakterizə
edən parametrlər diaqnostik (nəzarət olunan) parametrlər
adlandırılır. Düz və dolayı (vasitəli) diaqnostika parametrlərini fərqləndirmək lazımdır. Düz struktur parametr
(məsələn, sürtünən elementlərin dağılması, uzlaĢmada
aralıqlar və s.) obyektin texniki vəziyyətini bilavasitə
xarakterizə edir. Dolayı parametr (məsələn, yağın
temperaturu, iĢlənmiĢ qazlarda temperatur və CO2-nin
miqdarı və s.) texniki vəziyyəti dolayı yolla xarakterizə
edir.
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Obyektin texniki vəziyyətinin dəyiĢməsini obyekti
hissələrə ayırmadan onun diaqnostik parametrlərinin
qiymətinə əsasən müəyyən etmək olar. Diaqnostik
parametrlərin toplusu normativ sənədlərdə obyektin
texniki diaqnostikasına əsasən və ya təcrübi olaraq
müəyyən edilir.
Diaqnostik parametrlərin kəmiyyət və keyfiyyət
xarakteristikaları bu və ya digər qüsurun əlamətidir. Hər
bir qüsurun bir neçə əlaməti ola bilər. O cümlədən,
bunlardan bəziləri təbiətinə görə fərqli olan qüsurlar üçün
ümumi ola bilər.
Texniki diaqnostikanın nəzəri fundamenti kimi
obrazların ümumi tanınma (müəyyən edilmə) nəzəriyyəsi
hesab edilir ki, bu da texniki kibernetikanın bölməsidir.
Tanınma məsələlərinin həllinə iki yanaĢma mövcuddur:
ehtimal və determinist yanaĢmalar.
Ehtimal yanaĢmada obyektin vəziyyəti ilə diaqnostik
parametrləri arasında statistik əlaqədən istifadə olunur və
diaqnostik parametrlərin texniki vəziyyət növlərilə
uyğunlaĢmasının statistikası toplanılır. Bu halda obyektin
vəziyyəti müəyyən dürüstlüklə həyata keçirilir.
Daha çox tətbiq olunan determinist yanaĢmada isə
obyektin vəziyyətini müəyyən edən diaqnostik parametrlərin dəyiĢmə qanunauyğunluqlarından istifadə edilir.
Tanınma nəzəriyyəsi ilə yanaĢı, texniki diaqnostikada nəzarətqabiliyyətlilik nəzəriyyəsindən də istifadə
edilir. Nəzarət qabiliyyətlilik obyektin konstruksiyası ilə
müəyyən edilir, onun layihələndirilməsində təklif olunur
və diaqnostik parametrlərin düzgün qiymətləndirilməsini
təmin edir. Texniki vəziyyətin kifayət qədər düzgün
qiymətləndirilməsi avadanlığın vəziyyətinin az tanınma22

sına və onun qalıqın ehtiyatın kifayət qədər aĢağı
olduğunu göstərir.
Beləliklə, ilkin tədqiqatlar nəticəsində obyektin diaqnostik parametrlərinin xarakteristikaları ilə vəziyyəti (halı)
arasında əlaqə yaradılaraq, diaqnostik alqoritm (tanınma
alqoritmi) iĢlənib hazırlanır ki, bu alqoritm diaqnozun
qoyulması üçün müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilir.
Diaqnostik alqoritmlərə, həmçinin diaqnostik parametrlər
sistemi, onların etalon səviyyələri və obyektin bu və ya
digər texniki vəziyyətə aid olduğunu bildirən qərarların
qəbuledilmə qaydaları da daxildir.
Avadanlığın texniki vəziyyətinin təyini onun həm
bütöv halda, həm də tam sökülmüĢ halda müəyyən edilə
bilər. Normal istismar müddətində sökülmədən (dağılmadan) diaqnostika metodlarından daha çox istifadə olunur.
Sökülməni tələb edən texniki diaqnostika metodları
adətən avadanlığın əsaslı təmiri müddətində onun
elementlərinin imtinası vaxtı tətbiq olunur. Dağılmadan
texniki diaqnostikanın əsas problemi məhdud informasiya
Ģəraitində avadanlığın vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
Diaqnostik informasiyanın alınma üsullarına görə
texniki diaqnostika testli və funksional diaqnostikaya
ayrılır. Testli diaqnostikada texniki vəziyyət haqqında
informasiyanı uyğun testin obyektə təsiri nəticəsində əldə
edirlər.
Testli diaqnostika dağıdıcı olmayan nəzarətdən
istifadəyə əsaslanır. Bu halda nəzarət iĢlək olmayan
avadanlıqda həyata keçirilir. Testli diaqnostika həm
yığılmıĢ, həm də sökülmüĢ halda aparıla bilər. Funksional
diaqnostikanı isə yalnız iĢlək və yığılmıĢ avadanlıqda
aparırlar.
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Funksional diaqnostikanı, öz növbəsində, vibrasiyalı
və parametrik diaqnostikaya ayırırlar.
Funksional parametrik diaqnostikadan istifadə vaxtı
texniki vəziyyətin qiymətləndirilməsi iĢlək avadanlığın
funksional
parametrlərinin qiymətinə əsasən həyata
keçirilir. Bu halda məqsədyönlü test təsiri tələb olunmur.
Bu parametrlərin nominal qiymətlərdən (temperatur,
təzyiq, güc, ötürülən məhsulun miqdarı, f.i.ə. və s.) kənara
çıxması göstərir ki, avadanlığın elementlərinin texniki
vəziyyəti dəyiĢmiĢdir. Funksional parametrlərə nəzarət
operativ xidmətdə olan iĢçilər tərəfindən sabit rejimdə
texniki avadanlığın cihaz-ölçü komplekslərinin köməyi ilə
həyata keçirilir.
Bununla əlaqədar funksional parametrik diaqnostikanı çox vaxt operativ diaqnostika adlandırırlar. Funksional
parametrik diaqnostika üsulları adətən təlimatlarda və
rəhbər sənədlərin tələbinə uyğun avadanlıqlar üçün
aparılır.
Vibrasiyalı diaqnostika iki növ olur: testli və
funksional diaqnostika (bax Ģəkil 1.2). Funksional vibrasiyalı diaqnostikanın mahiyyəti avadanlığın sökülmədən
texniki vəziyyətini qiymətləndirmək üçün vibrasiya
parametrlərindən istifadə etməkdir. Funksional vibrasiyalı
diaqnostikanın əsas cəhəti diaqnostika üçün statik
parametrlər olan temperatur və təzyiq deyil, dinamik
parametrlər kimi vibroyerdəyiĢmə, vibrosürət və vibrotəcildən istifadə olunmasıdır.
Yuxarıda göstərilən diaqnostik növlərdən baĢqa,
avadanlığın vəziyyətinin qiymətləndirilməsində dağıdıcı
nəzarət metodları tətbiq olunur ki, bu metodlar da obyektin qismən dağılmasını (məsələn, materialların xassələrinin mexaniki sınaqdan keçirilməsi üçün), həmçinin
24

avadanlığın tədqiqatı və təmiri zamanı onun hissələrə
ayrılsması halında elementləri üzərində alətli ölçü
nəzarətinin aparılmasını nəzərdə tutur. Texniki diaqnostika növlərinin klassifikasiyası Ģəkil 1.3-də verilmiĢdir.
Texniki
diaqnostika

DağılmıĢ
obyektin
diaqnostikası

Dağıdıcı
nəzarət
metodunun
tətbiqi ilə
diaqnostika

DağılmamıĢ
obyektin
diaqnostikası

Vizual-ölçü
nəzarəti
tətbiqi ilə
diaqnostika

Funksional
diaqnostika

Parametrik
(operativ)
diaqnostika

Test ilə
diaqnostika

Vibrasiyaedici
diaqnostika

Şək.1.3. Texniki diaqnostika növlərinin klassifikasiyası
Diaqnostika sistemləri obyekt haqqında alınan
informasiyanın səviyyəsi ilə fərqlənir. Həll olunan
məsələdən asılı olaraq aĢağıdakı növ diaqnostik sistemlər
mövcuddur:
- iĢlək və iĢlək olmayan obyektləri ayırd etmək
məqsədilə onların zay olmadığını göstərən və ya siniflərə
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ayıran sistem;
- qüsur və zədələrin axtarıĢı və ölçülməsi;
- obyektin vəziyyətinin monitorinqi və onun qalıq
ehtiyatının proqnozlaĢdırılması.
Axırıncı göstərilən sistem daha qəliz olub, məsul və
baha qiymətli, təhlükəli istehsal obyektləri və texnoloji
avadanlıqlar üçün tətbiq olunur.
Texniki vəziyyətə kompleks nəzarət metodunun tətbiqini nəzərdə tutan belə sistemlər təyinedici parametrlərin
və qalıq ehtiyatını müəyyən edən proqnoz qiymətləndirmənin operativ korrektirovkasının aparılmasına imkan
verir.
Hal-hazırda kompleks monitorinq sistemlərdə qüsurların artımına nəzarət metodları kimi tutum avadanlıqlarında akustik-emussion nəzarət, maĢın avadanlıqları
üçün isə vibrasiya parametrlərinə nəzarət metodları tətbiq
olunur.
Müasir texnoloji avadanlıqlar mürəkkəb texniki sistemlərdir. İ(t) - fasiləsiz iĢlə qiymətləndirilən belə sistemlərin tələb olunan etibarlılığının təmin edilməsi (bax cədvəl 1.1) sadə sistemlərə nisbətən daha çətindir. Ġxtiyari
texniki sistemlərin etibarlığı onu təĢkil edən ayrı-ayrı elementlərinin etibarlığı ilə müəyyən olunur. Çox vaxt mürəkkəb sistemlər üçün bir və ya bir neçə elementlərə nəzarət azeffektli olur, belə ki, digərlərinin vəziyyəti naməlum
qalır.
Mürəkkəb texniki sistemlərin elementləri öz aralarında ardıcıl, paralel və ya kombinəedici üsulla birləĢdirilə
bilər. Elementlərin ardıcıl birləĢməsində İ1, İ2,…İn
müntəzəm iĢ ehtimalı belə bir ifadə ilə müəyyənləĢdirilir:
n

I (t )  I 1 I 2 ...I n   I i ,
i 1
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harda ki, Ġi - elementin müntəzəm i -ehtimalıdır.
Paralel birləĢmədə
n

I (t )  1   (1  I i (t )).
i 1

KombinəĢəkilli üsulda əvvəlcə elementlərin paralel,
sonra isə ardıcıl birləĢmədə müntəzəm iĢ ehtimalı
müəyyən olunur.
Təkrarlayıcı elementlərin paralel birləĢmə üsulu
rezervləmə (bron) adlanır.
Rezervləmə mürəkkəb texnikir sistemlərin etibarlılığının kəskin artımına imkan verir. Məsələn, texniki sistemin müntəzəm iĢ ehtimalı 0,99 olan 100 ardıcıl birləĢmiĢ elementlərdən ibarətdirsə, onda onun etibarlılığı
0,99100-ə bərabər olub, 0,37-yə çatır. Yəni verilən zaman
müddətində sistemin müntəzəm iĢ ehtimalı 37%-i təĢkil
edir. Mürəkkəb sistemlərin diaqnostikasında onun etibarlılığının qiymətləndirilməsində bütün tərkib hissələrinə
tam nəzarəti həyata keçirmək lazım gəlir.
Texniki sistemin vəziyyəti bir çox parametrlər
çoxluğu ilə ifadə olunur. ĠĢ qabiliyyəti bir çox parametrlərlə xarakterizə olunan mürəkkəb sistemlərdə bir sıra
əlavə problemlər ortaya çıxır, belə ki:
 sistemin iĢ qabiliyyətini xarakterizə edən əsas diaqnostik parametrlərin nomenklaturu qeyd olunur və onların
nəzarətinin texniki vasitələri verilir;
* bu parametrlərin toplusunda sistemin texniki
vəziyyətini qiymətləndirən alqoritm və fərdi kompüterlər
üçün proqramlar iĢlənilir.
Texniki diaqnostika aparılan zaman bütöv və seçimli
nəzarət tətbiq olunur. Dağıdıcı olmayan müasir metodların tətbiqində əsas faktor kimi arasıkəsilməyən nəzarətə
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keçiddən istifadə olunur.
Çoxsaylı asılı elementlərdən ibarət mürəkkəb texnoloji avadanlıqlarda fasiləsiz nəzarətin tətbiqi onların
texniki vəziyyətlərinin doğruluğu üçün əsas Ģərtdir.
Texniki diaqnostika müəyyən xərclər tələb edir ki,
bunlar da etibarlığa və təhlükəsizliyə olan tələbatın artması ilə yanaĢı artır. Müqayisə üçün ABġ-ın atom sənayesində defektoskopiyaya (qüsurların aĢkarlanmasına) olan
xərclər bütün istismar xərclərinin 25%-ni, Rusiyada isə
4%-ə yaxın bir qiyməti təĢkil edir [ ]. Bu xərclər özünü
doğruldur, belə ki, texniki diaqnostika sistemlərindən
istifadə olunması texnoloji avadanlığın hər bir növünün
tam istifadəsinə imkan verir və əhəmiyyətli iqtisadi effekt
əldə olunur.
1.5. Texniki diaqnostikanın tipik proqramı
Texniki diaqnostikanın tipik proqramı (tipik
alqoritmi) müxtəlif növ diaqnostik obyektlərə məxsus
daha geniĢ mərhələli iĢlərdən ibarətdir. Bu mərhələlərin
həllinin siyahısı və ardıcıllığı Ģəkil 1.4-də göstərilir.
Texniki diaqnostikanın birinci mərhələsi istismartexniki sənədləĢmənin analizini və operativ diaqnostikanın
verilənlərini özündə birləĢdirir.
Bu mərhələ ilkin olub, diaqnostikaya uğrayan obyekt
haqqında perspektiv məlumat almağa, istifadə olunan
materialların layihədə uyğunluğunu, istismarın faktiki
Ģəraitinin (yükləri, temperaturu, iĢçi Ģəraiti və s.) layihəyə
uyğun texniki hal parametrlərinin təyini, gözlənilən deqradasiya proseslərinin ilkin qoyuluĢunu, obyektin qüsurları
(zədələri) olan element və hissələrinin siyahısının tərtibini
həyata keçirir.
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Истисмар-техники сянядлярин,
оператив диагностик верилянлярин анализи
анализи
Обйектин натурадан тядгиги: визуал-юлчц нязаряти,
эеодези чякилиш
галынлыг юлчмя, гайнаг тикишляринин вя металын сюкцлмядян
тядгиги методлары
Металлографик тядгигат, материалларын механики
хцсусиййятляри
вя тяркиби
Мющкямлийин вя даyаныглыьын сынаг щесабатынын
апарымасы
Ашкарланан зядялярин анализи, онларын йаранма сябябляри,
тяйинедиъи параметрлярин дягигляшдирилмяси
Гярарын гябулу

Сонракы истисмар

Ялавя тядгигатларын апарылмасы
Галыг ehtiyatın гиймяти

Сон гярарын гябулу

Тямир

Сонракы истисмар

Ишчи параметрлярин
азалмасы

Демонтаж

Şək.1.4. Texniki diaqnozqoymanın alqoritmi
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Normativ-texniki, layihə, yığım və təmir-istismar
sənədləri, sənaye təhlükəsizliyi haqqında ekspertizanın
nəticəsi, həmçinin analoji obyektlərin sıradan çıxması və
zədələri haqqında elmi-texniki məlumatlar analiz
olunmalıdır.
Obyekt üzərində tədqiqat bir neçə ardıcıl mərhələdə
aparılır. Ġlk növbədə vizual ölçü nəzarəti, obyektin həndəsi
parametrlərinin ölçülməsi və aĢkarlanan qüsurların
ölçüləri müəyyənləĢdirilir. Böyük ölçülü obyektlərdə
geodezi çəkiliĢ aparılır. Bu mərhələnin nəticəsi kimi
obyektin həndəsi ölçülərinin dəyiĢməsi, səthdə aĢkarlanan
qüsurların olması və dağıdıcı olmayan nəzarətin həcmi
müəyyən olunur. Sonra bu üsulla obyekt elementləprinin
və hissələrinin qalınlığı və qüsurları təyin olunur. Bu
parametrlər diaqnostikanın ilkin mərhələsində və vizual
nəzarətdə dəqiqləĢdirilir. Ehtiyac olan halda strukturun
tədqiqi, aparılmıĢ materialların kimyəvi tərkibi və
mexaniki xüsusiyyətləri müəyyənləĢdirilir.
Çox vaxt obyekt üzərində tədqiqat iĢi onun yük
altında möhkəmliyə davamlığının, hermetikliyinin təyini
ilə baĢa çatdırılır. Bu sınaqlardan əvvəl aĢkarlanan
qüsurlar nəzərə alınmaqla, yoxlayıcı hesabat aparılır.
Normativ sənədlərə uyğun (QOST 14249-89, 25859-83,
26202-84, 24755-89 və s.) ehtiyat əmsalları nəzərə alınır
və buraxıla bilən gərginlikdə yerinə yetirilir. Konstruksiya
materialının fiziki-mexaniki xarakteristikaları və onun
yükləmə Ģəraiti ilə əlaqədar ehtiyat əmsalı təyin olunur.
Faktiki gərginliyin hesabatında onların buraxılabilən
qiyməti və ehtiyat əmsalının təyini zamanı bu
gərginliklərin koertitiv güclərinin qiyməti ilə əvəz
olunması mümkündür.
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Avadanlığın iĢ qabiliyyətinin təyinində onun aparıcı
elementlərinin möhkəmlik ehtiyatı aĢağıdakı normativ
qiymətlərdən yüksək olmalıdır:
- plastik Ģarnirin əmələ gəlməsinə qədər (axıcılıq
həddində) möhkəmlik ehtiyatı;
- möhkəmlik həddinə görə möhkəmlik ehtiyatı;
- gərginliklərin kritik intensivlik əmsallarına görə
möhkəmlik ehtiyatı.
Əgər ehtiyatın hesabat əmsalı qoyulan qiymətlərdən
aĢağıdırsa, onda diaqnostik avadanlığın iĢçi parametrlərinin (təzyiqin, temperaturun, xərclərin) aĢağı salınması
və ya onun istismardan çıxarılması haqqında qərar verilir.
Diaqnostikanın son mərhələsində aĢkarlanan qüsur
və zədələrin analizi aparılır, həmçinin texniki sənədlərdə
qoyulmuĢ norma və kriterlərin (meyarların) normativ
norma və kriterlərə uyğun olması müəyyənləĢdirilir,
obyektin texniki vəziyyətinə qiymət qoyulur.
Aparılmalı olan əlavə tədqiqatların vacibliyi materialların əsas parametrlərinin gərginlik-deformasiya vəziyyətində, deqradasiya proseslərində və faktiki xarakteristikalarının təyinində özünü göstərir.
Obyektin iĢ qabiliyyətli olması üçün onun texniki
vəziyyətinin təyinedici parametrlərinə görə, defekt və
zədələrin artım sürəti nəzərə alınmaqla, qalıq resursunun
proqnoz hesabatı aparılır.
Texniki diaqnostikanın nəticələrinə görə obyektin
sonrakı istismarının mümkünlüyü və Ģəraiti barədə qərar
çıxarılır, həmçinin iĢçi və aĢağı parametrlərdə istismarın
mümkünlüyü, obyektin təmirə ehtiyacı müəyyənləĢdirilir.
Konstruktiv həlldən asılı olaraq tipik diaqnozlaĢdırma proqramına konkret obyekt xüsusiyyətləri, əlavə
tədqiqatların aparılması, dağıtmadan nəzarətin tədqiqi
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(məsələn, magistral boru kəmərlərinin xüsusi defektoskoplarla vəziyyətinə nəzarəti), dayaqların vəziyyətinin
instrumental tədqiqi, termoizolyasiyalı örtüklərin (məsələn, yanar qazın saxlanması üçün izotermik çənlərdə və
kompressor məntəqələrinin binalarında) tədqiqini nəzərə
alan proqramlar daxil edilir.
1.6. Obyektin dağıtmadan nəzarət növləri, onun
standartlaşması və metroloji təminatı
Diaqnostikanın tipik proqramı müxtəlif növ nəzarət
metodlarından, ilk növbədə obyektin dağıtmadan nəzarətindən (DN) istifadə olunmasını nəzərdə tutur. DN xüsusi
bahalı cihaz və avadanlığın tətbiqini və yüksəkixtisaslı
mütəxəssislərin cəlb olunmasını tələb edir. O, həm diskret,
həm də sabit monitorinq yolu ilə mürəkkəb və bahalı olan
təhlükəli istehsal obyektlərində həyata keçirilə bilər.
Dağıtmadan nəzarətdə informasiyanın alınması fiziki
sahələrin və Ģüalanmanın, həm də kimyəvi qarĢılıqlı əlaqə
və proseslərin bütün növlərindən istifadə olunur. DN-nin
ilkin tətbiqi 1895-ci ildə rentgen Ģüalanmanın ixtirası və
bu üsulla qapalı taxta qutu içərisində metal əĢyanın aĢkar
olunması ilə mümkün olmuĢdur. Keçən dövr ərzində DNnin bir sıra müxtəlif növ və metodları iĢlənib hazırlanmıĢdır.
QOST 18353-79-a əsasən DN-nin növlərinin klassifikasiyası sahə və ya maddənin nəzarət obyekti ilə
qarĢılıqlı əlaqəsinin fiziki proseslərinə əsaslanır.
Texniki diaqnostika məsələlərinin həllində diaqnostika ediləsi obyekt haqqında daha obyektiv məlumat
verən fiziki prosesin optimal seçimi durur. Fiziki prinsiplərə görə DN-nin doqquz növü fərqləndirilir: akustik,
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maqnit, istilik, elektrik, optik, radiasiyalı və radiodalğanın
nüfuzuna imkan verən növlər.
DN-nin hər bir növü aĢağıda göstərilən əlamətlərlə
fərqlənən metodlara ayrılır:
- sahə və ya maddənin obyekt ilə qarĢılıqlı əlaqəsinin
xarakteri ilə fərqlənən metodla sahənin və ya maddənin
vəziyyətinin uyğun dəyiĢmələri müəyyənləĢdirilir;
- nəzarət prosesində dəyiĢən sahə parametrləri fərqlənir;
- sahə və ya maddə parametrləri dəyiĢir.
QOST 18353-79-ə əsasən dağıtmadan nəzarət
metodlarının klassifikasiyası cədvəl 1.2 və 1.3-də verilmiĢdir.
Cədvəl 1.2

1
Maqnitli

2
Maqnitli

Elektriki Elektriki
Triboelektriki
Termoelektriki

3
Koertitiv güc
Maqnitlənmə
Qalıq induksiya
Maqnit nüfuzluğu
Gərginlik
Barkqauzen
effekti
Elektropotensiallı
Elektriktutumlu
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Ġlkin
informasiyanın
alınma üsuluna
görə

Ġlkin
nformasiya
parametrinə
görə

Fiziki sahənin
nəzarət obyekti
ilə qarĢılıqlı
təsirinin xarakterinə görə

Nəzarətin
növləri

Dağıtmadan nəzarət metodlarının klassifikasiyası

4
Maqnittozlu
Ġnduksion
Ferrozondlu
Holl effekti
Maqnitqrafik
Pondemotorlu
Maqnitrezistorlu
Elektristatiktozlu
Elektrikparametrli
Elektrikqığılcımlı

1

Burulğan
cərəyanlı

2

Keçən
Ģüalanma
Əks olunan
Ģüalanma

Radiodal- Keçən
ğalı
Ģüalanma
Əks olunan
Ģüalanma
PaylanmıĢ
Ģüalanma
Rezonanslı

Ġstilik

Ġstilik
kontaktlı
Konvektiv
Xüsusi
Ģüalanmalı

3

Amplitudlu

4
Rekombinasiyalı
Ģüalanma
Ekzoelektro
emissiya
Gurultulu
Kontakt potensial
fərqi
Transformatorlu

Fazlı

Tezlikli
Spektrallı
Çoxtezlikli
Amplitudlu

Detektorlu (diodlu)

Fazlı

Bolometrik

Tezlikli

Termistorlu

Zamana görə
Polyarizasiyalı
Həndəsi

Ġnterferensiyalı
Qoloqrafik
Maye kristallı
Termokağızlı
Termolyuminaforlu
Fotoidarəolunan
yarımkeçirici
lövhələr
Kalorimetrik
Pirometrik

Termometrik
Ġstilikmetrik
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Maye kristallı
Termorənglər

1

Optiki

Radiasiyalı

Akustik

2

Keçən
Ģüalanma
Əks olunan
Ģualanma
PaylanmıĢ
Ģüalanma
Ġnduksiyalı
Ģualanma
Keçən
Ģüalanma
Əks olunan
Ģüalanma
Aktivasiyalı
analiz
Xarakteristik
Ģüalanma
Avtoemissiyalı
Keçən
Ģüalanma
Əks olunan
Ģüalanma
(exo-metod)
Rezonanslı
Ġmpedanslı
Xarakteristik
Ģüalanma
Avtoemissiyalı

3

Amplitudlu

4
Termoasılı
parametrlər
Optiki
interferensiyalı
Kalorimetrik
Ġnterferensiyalı

Fazlı

Nefelometrik

Zamana görə

Refraktometrik

Tezlikli

Vizual-optik

Həndəsi
Spektral
Enerji selinin
sıxlığı
Spektral

Stinsiyasiyalı
Ġonizasiyalı
Ġkinci elektronlar
Radioqrafik
Radioskopik

Amplitudlı

Pyezoelektrik

Fazlı

Elektromaqnitakustik

Zamana görə
Tezlikli
Spektral

Mikrofonlu
TozĢəkilli
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Cədvəl 1.3
Nüfuzedici maddələrlə nəzarət metodlarının klassifikasiyası
Maddənin
nəzarət obyekti Ġlkin informasiya Ġlkin informasiyanın alınma
ilə qarĢılıqlı
parametrinə görə
üsuluna görə
təsirinin
xarakterinə görə
Molekulyar
Mayeli
Parlaq (axromatik)
Qazlı
Rəngli (xromatik)
Lyuminesentli
Lyuminesent-rəngli
Filtrlənən hissəciklər
Mass-spektrometrik
Hava boĢluqlu
Manometrik
Halogenli
Radioaktiv
Katarometrik
Kimyəvi
Qalıq dayanıqlı deformasiya
Akustik

DN-nin heç bir metodu universal deyildir. Bunların
hər biri verilmiĢ Ģəraitdə müəyyən qüsurların aĢkarlanmasında istifadə oluna bilər. Məsələn, metodların bir çoxu
yalnız müəyyən növ metallarda nəzarət üçün istifadə oluna bilər: radiodalğalı – radioĢəffaf dielektrik materiallarda; elektrik tutumlu – cərəyanı az keçirən qeyri-metallarda, burulğan cərəyanlı elektropotensial – yaxĢı elektrikkeçiriciləri üçün; maqnitli – ferromaqnitlilər üçün; akustik –
uyğun tezlikdə kiçik gurultuların sönməsinə malik
materiallar üçün.
DN-nin uyğun metodunun həssaslığı ortaya çıxan
qüsurların ən kiçik ölçüləri ilə: səthi qüsurlar üçün detal
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səthi üzərində açılmıĢ eni, uzunluğu və dərinliyi ilə; gizli
qüsurlar üçün – ölçüləri və dərinliyi ilə qiymətləndirilir.
Müxtəlif nəzarət metodlarının müqayisəsini yalnız o
Ģəraitdə aparmaq olar ki, bir neçə metodun tətbiqi
mümkün olsun. DN-nin təklif olunan metodlarının siyahısı
konkret obyektlərin texniki diaqnostikasının normativtexniki sənədlərində göstırilir.
Müxtəlif Ģəraitdə alınan nəticələrin tələb olunan
gərginliyini əldə etmək üçün nəzarət zamanı normativtexniki sənədlər sistemi iĢlənib hazırlanmıĢdır. Bu
sənədlərə QOST-lar, nəzarət qaydaları və metodikalar
daxildir. Buraya DN-nin metodlarının klassifikasiyası,
terminologiya, nəzarət vasitələrinin əsas parametrləri,
onların metroloji yoxlanıĢını aparan DN metodikası,
iĢçilərə olan tələbatlar və s. daxildir.
Dağıtmadan nəzarət vasitələrini indikatorlu və ölçü
vasitələrinə ayırırlar. Ġndikatorlu nəzarət vasitələrinin ölçü
hissələri olmayıb, yalnız qüsurları qeyd olunur. Ölçü
hissələri olan nəzarət vasitələri periodik olaraq metroloji
yoxlamaya məruz qalır. Periodiklik ölçü vasitələrinin
pasportunda göstərilir və adətən bir il təĢkil edir. Yoxlama
həmçinin standart nümunələrdə aparılır ki, bu nümunələr
ölçü vasitələrinin sazlanması və iĢə baĢlanmasında istifadə
olunur.
Dağıtmadan nəzarət mütəxəssislərinin klassifikasiyası uyğun attestasiyanın nəticələrinə əsasən qurulur və
təsdiqlənir. “Dağıtmadan nəzarət sahəsində çalıĢan iĢçilərin attestasiya qaydaları”na uyğun olaraq DN aĢağıdakı
növlər üzrə aparılır: ultrasəs (US), akustik-emission (AE),
radiasiyalı (RN), maqnitli (MN), burulğan cərəyanlı (BC),
nüfuzedən maddələrlə, kapilyarlı (NMK), vizual və ölçü
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ilə (VÖN), vibrodiaqnostik (VD), elektrik (EN), istilik
(ĠN) və optik (ON).
DN mütəxəssislərinin attestasiyası onların klassifikasiyasından asılı olaraq üç səviyyədə aparılır. Klassifikasiyanın I səviyyəli mütəxəssisləri, konkret obyektin DN-ni
təsdiqlənmiĢ təlimat üzrə II və III səviyyəli mütəxəssislərin nəzarəti altında aparırlar və alınan nəticələri qiymətləndirməyə ixtiyarları yoxdur.
II səviyyəli mütəxəssis isə I səviyyənin biliyinə
malik olmaqla texnoloji təlimatı və nəzarət xəritəsini iĢlək
normativlərə və metodik sənədlərə əsasən aparır, nəzarət
texnologiyasını və vəsaitləri seçir, nəzarət nəticələri
barədə ya özü, ya da onun nəzarəti altında I səviyyəli
mütəxəssis tərəfindən aparılır.
III səviyyəli mütəxəssis DN metodu üzrə ixtiyari
əməliyyatlara rəhbərlik edir, o cümlədən I və II səviyyəli
mütəxəssislərin iĢinə nəzarət edib, texnoloji sənədləri
yoxlayır, qaydaya salır, I və II səviyyəli mütəxəssislər
tərəfindən yerinə yetirilən iĢləri bir daha nəzərdən keçirir.
DN üzrə mütəxəssislər periodik olaraq təkrar attestasiyadan keçirlər: I və II səviyyəli mütəxəssislər - üç
ildən bir, III səviyyəli - hər beĢ ildən bir. Hər bir
mütəxəssisin vəsiqəsində DN-nin növü ilə yanaĢı,
nəzarətində olduğu avadanlığın növü də göstərilir.
DN metodunun düzgün seçimi üçün onların
xüsusiyyətlərini, tətbiq sahələrini və nəzarət texnologiyasını bilmək lazımdır. Daha sonra neft-qaz avadanlığının
texniki diaqnostikasında geniĢ tətbiq olunan sökülmədən
nəzarət metodları açıqlanır.
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II. RADĠASĠYA NƏZARƏTĠ
Dağıtmadan radiasiya nəzarəti – ionlaĢdırıcı Ģüalanmanın nüfuzedici xüsusiyyətindən istifadə edilməsinə
əsaslanır və nəzarət etmənin effektiv və yayılmıĢ
növlərindən biri hesab edilir. Neftqaz sənayesində ilk öncə
nəzarət maqistral və mədən boru nəqlində, neft və neft
məhsulları saxlanılan rezervuarlarda, təzyiq altında olan
qablarda və digər obyektlərdə qaynaq birləĢdirilmələrinə
tətbiq edilir. Bu növ nəzarətin həyata keçirilməsi
minimum üç əsas elementdən istifadəyə əsaslanır:
ionlaĢdırıcı Ģüa mənbəyi, nəzarət obyekti, ionlaĢdırıcı
Ģüanın nəzarət obyekti ilə qarĢılıqlı təsirinin nəticələrini
qeydə alan detektor.
2.1. Ġonlaşdırıcı şüa mənbələri
Zədələnmədən radiasiya nəzarətində üç növ ionlaĢdırıcı Ģüadan istifadə edilir: tormozlayıcı (x), qamma – ()
və neytron (n).
Neytron Ģüalanma ilə nəzarət ancaq stasionar
Ģəraitdə aparılır. Neytron Ģüalanmanın əsas mənbələri
yüklü hissəcik sürətləndiriciləri, nüvə reaktorları və
neytronların radioaktiv mənbələri hesab olunur. Çöl
Ģəraitində istismar zamanı və yaxud obyektin inĢası
zamanı adətən x- və yaxud - Ģüalanmadan istifadə edilir.
Bu halda x- Ģüalanma mənbəyi kimi gəzdirilən rentgen
aparatından, - Ģüalanması üçün isə radiaktiv mənbələrdən
istifadə olunur. Onların vasitəsilə qalınlığı 1…200mm
olan polad məmulatları iĢıqlandırmaq mümkündür.
Rentgen aparatlarının Ģüaverici elementi vakuum
ikielektrodlu rentgen borusudur. Borunun elektrodlarına
39

(soyuq katodlu) toplanmıĢ tutumun yüksəldici yüksəkvoltlu transformator vasitəsilə boĢaldılaraq yaradılan
yüksək gərginlik impulsları verilir. Bu impulsun təsirilə
vakuumun elektrik deĢilməsi baĢ verir və anodda elektronların dayandırılması zamanı qısamüddətli (0,1…0,2m/san)
rentgen x- Ģüalanma partlayıĢı baĢ verir.
Çöl Ģəraitində metalkonstuksiyalı avadanlıqları
diaqnostika etmək üçün gəzdirilən «Arina-0,5», «ġmel»
və digər rentgen aparatlarından istifadə edilir. Bu aparatlar
vasitəsilə qalınlığı 5…120mm olan polad materiallar
iĢıqlandırılır. Bu cür aparat əsas üç hissədən ibarətdir:
gəzdirilən (nəqletdirilən) blok-rentgen borulu transformator, çamadan tipli gəzdirilən idarəetmə pultu, alçaqvoltlu birləĢdirici kabellər, transformator bloklarını soyutmaq üçün boru kəmərləri və ya Ģlanqlar.
Nəzarət-ölçü hissəsi vaxtı, cərəyanı, gərginliyi və
tezliyi ölçmək və tənzimləmək üçün istifadə edilən bir
qrup cihazları əhatə edir. Rentgen borusunun elektrodlarına verilən yüksək gərginliyin qiyməti 100…400kV
təĢkil edir. Gərginliyin artırılması ilə qısa dalğalar istiqamətində Ģüalanmanın maksimum qarıĢdırılması yaradılır
və Ģüalanmanın nüfuzedici təsiri artırılmıĢ olur.
Rentgen Ģüalandırıcısı, rentgen borusu ilə yanaĢı
mühafizəedici örtükdən ibarətdir. Bu örtük izoləedici
mühitə-transformator yağı və yaxud təzyiq altında qazla
doldurulur və həmçinin istiqamətlənmiĢ Ģüa dəstini
müəyyən Ģəklə salmaq üçün kollimator qurğusundan
ibarət olur.
-Ģüalanmanın radioaktiv mənbələrindən qammadefektoskopiyada istifadə olunur və ampulada, xüsusi
konteynerlərdə nəql etdirilərək göndərilir. Radioaktiv
mənbələr kimi adətən Co60, Se75, Ġr192 izotoplarından
40

istifadə olunur. Müqayisədə bu cür ucuz radioaktiv
mənbələrdən istifadə etməklə qamma-defektoskop adlanan
xüsusi komplekt avadanlığın yaradılması ilə nəticələnmiĢdir. Frontal və nanoram iĢıqlandırma qamma-defektoskopları ilə yanaĢı universal Ģlanqlı qamma-defektoskoplar da mövcuddur. Birinci tip qamma-defektoskopları
Ģüalandırıcı baĢlıqdan ibarət olub, nəzarət zonasında
quraĢdırılır və sürgünü açıb və bağlamaq mexanizmi ilə
təchiz edilir. ġlanq tipli universal cihazlar daha çox tətbiq
sahələrinə malik olub, radiasiya baĢlığından, Ģlanqampulakəmərindən, radioaktiv mənbəli ampulanı ampulakəmər boyunca hərəkət etdirən idarə pultundan və
kollimiroturtmadan ibarətdir. Bu aparatlarda radiasiya
baĢlıqlı radioaktiv Ģüa mənbəli ampula əl və yaxud
elektriki distansion idarə olunan elastik tros vasitəsilə
ampulakəmər boyunca ötürülür. Uzaqdan (distansion)
idarənin olması imkan verir ki, operatoru Ģüalanma
mənbəyindən 12m və daha çox məsafədə yerləĢdirməklə
radioaktiv Ģüalanma minimuma qədər azaldılmıĢ olsun.
ġlanq defektoskopun quruluĢ sxemi Ģəkil 2.1-də
verilmiĢdir.

Şək. 2.1. Şlanqlı qamma-defektoskopun quruluş sxemi.
41

ġəkil 2.2-də radiasiya baĢlıqları bəzi Ģlanq defektoskopu verilmiĢdir.

Şək. 2.2. Şlanqlı qamma- defektoskopların radiasiya
başlıqları.
a - RĠD-K100 defektoskopu; b - RĠD-ĠS/120OR
defektoskopu; v- RĠD-Se4P defektoskopu.
ġəkil 2.3-də distansion idarəli qamma-defektoskopun
avadanlıqları göstərilmiĢdir. Radiasiyalı baĢlıqların əsas
elementi mühafizə uran örtüyüdür. O, gövdənin daxilində
quraĢdırılır. Onun vəzifəsi iĢçi personalı radioaktiv Ģüalanmadan mühafizə etməkdir.
Rentgen operatorlarından fərqli olaraq qammadefektoskoplarını enerji mənbəyi olmadan da istismar
etmək mümkündür ki, bu da çöl (səhra) Ģəraitində xüsusi
əhəmiyyətə malikdir və bundan baĢqa bəzi qapalı obyektlərə nəzarət edərkən rentgen aparatlarını quraĢdırmaq
mümkün olmayan hallar üçün daha əhəmiyyətlidir.

42

Şək. 2.3. Qamma-defektoskopları üçün avadanlıqlar:
1- QAMMARĠD
192/120
Ģlanq
qammadefektoskopun distansion idarə pultu və ampulakəməri.
2- QAMMARĠD 192/120-nin radiasiya baĢlığı;
3- Frontal STAPELĞ-5M qamma-defektoskopu;
4- Frontal STAPELĞ- 20 qamma-defektoskopu;
5- Frontal STAPELĞ- 20M qamma-defektoskopu.
Qamma-defektoskoplarının çatıĢmayan cəhətləri
aĢağıdakılardır: aktivliyini itirmiĢ Ģüalanma mənbələrinin
periodik əvəz edilməsi, iĢ rejimlərinin məhdud həddə
tənzimlənməsi və həmçinin radioqrafik Ģəkillərin rentgen
Ģəkilləri ilə müqayisədə daha aĢağı kontrastlı olmasıdır.
2.2. Keçən şüalanma ilə nəzarət
Məmulatlarda daxili zədələri aĢkar etmək və ölçmək
üçün radiasiya üsullarından (bax cədvəl 1.2) keçən
Ģüalanma üsullarından istifadə edilir. Nəzarət edilən
məmulatdan ionlaĢdırıcı Ģüa keçən zaman məmulatın
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materialı tərəfindən udulduğundan və səpələndiyindən
zəifləmənin dərəcəsi məmulatın qalınlığından, materialın
kimyəvi tərkibindən və quruluĢundan, ondakı qaz
baĢlıqlarının və digər yad birləĢmələrin olmasından asılıdır. ĠonlaĢdırıcı Ģüalanmanın nəzarət edilən məmulatdan
keçməsinin nəticəsi olaraq detektor ondan Ģüalanma seli
keçənə qədərki intensivliyin paylanmasını qeydə alır və
buna məmulatın radiasiya təsviri deyilir. Zədələrin olması
və onların xarakteristikaları alınmıĢ radiasiya, təsvirlərinin
sıxlığı ilə təyin olunur. Detektordan keçənə qədər
Ģüalanma intensivliyinin bir bərabərdə olması zədələrin
olmadığını sübut edir. Radiasiya təsviri sıxlığın azalması,
nəzarət olunan məmulatın qalınlığının artmasını bildirir
(məsələn qaynaq tikiĢi zonasında və yaxud qaynaqdan
qopan metal zərrəsi). Öz növbəsində sıxlığın artması
məlumatın radiasiya qalınlığının azalmasını, zədələrin
olduğun sübut edir: Keçən Ģüalanma ilə nəzarət üsulunun
sxemi Ģəkil 2.4-də verilmiĢdir. Obyektə qədər gedib çatan
Ģüalanmanın intensivliyi  0 Ģüalanmanın çıxdığı ilkin
 a -in selindən obyektə qədər olan a-məsafəsindən və
Ģüalanmanın öz xüsusiyyətlərindən asılıdır:


R a
,
ab

burada R və b - sabit kəmiyyətlər olub, Ģüalanmanın
təbiəti ilə təyin olunurlar.
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Şək. 2.4. Keçən şüa üsulu ilə radiasiya nəzarətinin
sxemi.
1- Ģüalanma mənbəyi; 2- nəzarət obyekti; 3- qüsur;
4- detektor (təbəqəli obyekt); 5- qüsurun izi.
Obyekti keçdikdən sonra detektora düĢən Ģüalanmanın intensivliyi aĢağıdakı ifadədən təyin edilir.
  0 exp(  ) B,
burada   obyekt materialında zəifləmə əmsalı;
  obyektin qalınlığıdır.
B-toplanma kimi adlanan faktor, eksperiment yolu
ilə təyin edilir (B-1 məhdud Ģüa dəstindən). ĠonlaĢdırıcı
Ģüalanmanın nəzarət həssaslığının intensivliyi radiasiya
qalınlığının artması ilə birdən azalaraq eksponensial asılılıqla sönməsi onun nəzarətinin maksimum həddini
məhdudlaĢdırır. Gəzdirilən aparatlarda adətən bu hədd 250
mm-dən artıq olmadığından, bu radiasiya üsulu ilə
nəzarətin nöqsanlarından biri hesab olunur. Bundan əlavə,
ən əsas çatıĢmayan cəhət odur ki, radiasiya qalınlığı
verilmiĢ həssaslıq sinfindən kiçik (az) olduqda, radiasiya
üsulu ilə çatlamanı aĢkar etmək mümkün olumur. Bu ilk
növbədə o çatlara aiddir ki, ionlaĢdırıcı Ģüaya istiqamətlənmə perpendikulyar və yaxud kiçik bucaq altında
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olsun.
Keçən Ģüalanma ilə radiasiya nəzarət üsulları
radioqrafik, radioskopik və radiometrik yerlərə ayrılır.
Dağıtmadan nəzarət etmənin radioqrafik üsulu
yoxlanılan obyektin radiasiya təsvirini radioqrafik Ģəklə
çevirmək və yaxud bu təsvirin yaddaĢ quruluĢundakı
yazısını iĢıq təsvirinə çevirməsinə əsaslanır. Radioqrafik
Ģəkilin alınması üçün xüsusi kassetli radioqrafik (rentgen)
təbəqədən istifadə olunur. Radiasiya təsvirinin detektoru
kimi yarımkeçirici lövhələrdən istifadə edilir ki, kseroradioqrafik üsulla təsvir adi kağıza köçürülür.
Radiasiya nəzarətinin radioskopik üsulu radiasiya
təsvirini fluoressipli ekrana və yaxud radiasiya-optik çeviricinin monitor ekranına qeyd etməyə əsaslanır.
Radioskopik üsulun üstünlüyü ondadır ki, məmulata eyni
vaxtda müxtəlif bucaq altında nəzarət etmək mümkündür
və təbiidir ki, zədələrin stereoskopik görüntüsünü də
almaq mümkündür. Radiametrik üsulda radiasiya təsviri
skanlaĢdırma vasitəsilə rəqəm Ģəklinə çevrilir və uyğun
informasiya daĢıyıcıları olan-diskə, maqnit lentinə qeyd
edilir. Bundan sonra bu informasiya kompüterə
köçürülərək ardıcıllıqla iĢlənilir və analiz edilir. Ġstismar
edilən avadanlıqların texniki diaqnostikası məqsədilə
radioqrafik nəzarət üsulundan istifadə olunur ki, bu da
müqayisədə sadə gəzdirilən avadanlıqlar vasitəsilə
nəzarətin nəticələrini təstiqləyən sənəd kimi radioqrafik
Ģəkildən istifadə edilir.
2.3. Qaynaq birləşmələrinə radioqrafik nəzarət
Metalkonstruksiyalarda ən zəif hissə qaynaq
birləĢmələri olduğundan ilk növbədə onlara nəzarət
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edirlər. Radiasiya nəzarətinə o qaynaq birləĢmələri düçar
edilir ki, ərimiĢ metal tikiĢinin radiasiya qalınlığının
(ionlaĢdırıcı Ģüa istiqamətindəki qalınlıq) ümumi radiasiya
qalınlığına nisbətən 0,2-dən az olmasın, ikitərəfli giriĢi
olsun ki, bir tərəfdən radioqrafik plyonkalı kasseti, digər
tərəfdən isə Ģüalanma mənbəyini quraĢdırmaq mümkün
olsun. Mənbəyin tipi, onun nəzarət obyektindən uzaqlığı,
ekspozisiya vaxtı və parametrlər iĢıqlandırılacaq materialın və qaynaq birləĢməsinin texniki səbəblərinə əsasən
təyin edilir.
BaĢ-baĢa (uc-uca), döymə, bucaq (künc) və damğalı
birləĢmələrinin əsas nəzarət sxemləri Ģəkil 3.5,a-da verilmiĢdir.

Şək. 2.5. Nəzarət sxemləri.
a – uc-uca, döymə, künc və damğalı birləĢmələr; b – həlqəvari qaynaq birləĢmələri; 1- Ģüalanma mənbəybi; 2nəzarət edilən sahə; 3- təbəqəli kasset.
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Ən çox mürəkkəbli silindrik və içiboĢ məmulatların
(boru, təzyiq altındakı qablar, çəllək və s.) dairəvi qaynaq
birləĢmələrinə nəzarət edilməsidir. Dairəvi qaynaq birləĢmələrinin təklif edilən nəzarət sxemləri QOST 7512-82
üzrə Ģəkil 2.5, b-də verilmiĢdir. I,II – Ģüalanma mənbəyinin xaricində yerləĢdirilməsi ilə bir divarın iĢığa
salınması; III, IV, V – iki divarın iĢığa salınması; VI, VII,
VIII – Ģüalanma mənbəyini nəzarət edilən obyektin
daxilində yerləĢdirməklə iĢığa salınması üçün bir qayda
olaraq məmulatın bir divarının salınması sxemindən
istifadə olunmalıdır. Bu halda iĢığa salınması üçün
Ģüalanma mənbəinin nəzarət olunan məmulatın daxilində
yerləĢdirilən sxemlərindən istifadə etmək məsləhətdir.
Radioqrafik nəzarəti aparmaq üçün əvvəlcə qaynaq
birləĢmələrini qeyri-hamarlıqdan, Ģlakdan metal sıçramalarından, yanıq dəmirdən və digər xarici zədələrdən
təmizləmək lazımdır ki, Ģəkillərdəki görüntülər (Ģərh
ediləndə) maneçilik törətməsin. Nəzarət edilən birləĢmənin hər bir sahəsinin Ģəkli markalanmalıdır.
Radioqrafik nəzarətin həssaslığı iĢığa salınma
istiqamətində aĢkarlanan zədələrin minimal olması ilə
qiymətlənirilir.
Praktikada məmulatın qalınlığından asılı olaraq
həssaslıq rentgen iĢığa salınmada 2% və qamma-Ģüalanma
ilə iĢığa salınmada 5% əldə edilmiĢdir [12]. Ümumi halda
radioqrafik nəzarətdə həssaslıq Ģüalanmanın enerjisindən,
nəzarət edilən hissədə onun paylanma sıxlığından radioqrafik Ģəkilin ümumi yeri aydınlığından asılıdır.
Radioqrafik nəzarətdə ümumi qeyriaydınlıq Ģəklində təsvirin kənarlarının oyulması (açmaq, dağılmaq,
köhnəlmək (yuyulmuĢ) ilə xarakterizə edilir. Ümumi
oyulmanın (dağılmanın) həddi aĢağıdakı tərkib hissələrdən
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ibarətdir: qeometrik qeyriaydınlıqdan, Ģüalanmanın daxili
qeyriaydınlığından, Ģüalanmanın səpələnmə qeyriaydınlığından, yerdəyiĢmənin qeyriaydınlığından. Təsvirin
ümumi qeyriaydınlığına adətən ən çox geometrik qeyriaydınlıq təsir göstərir.
ġəkil 2.6-da onun yaranma sxemi verilmiĢdir.

Şək. 2.6. Radioqrafik nəzarət zamanı geometrik
qeyriaydınlığın yaranma sxemi.
1-Ģüalanma mənbəyi; 2-qüsur; 3-nəzarət obyekti;
4- təbəqəli kasset.
Təsvirin kənarlarının oyulmasının (köhnəlməsinin)
geometrik qeyriaydınlığı U kəmiyyəti ilə qiymətləndirilərək
U  d / a,
ifadəsi ilə təyin edilir.
Burada d- Ģüalanma mənbəinin uzunluğu; a- obyektə
qədərki məsafə;  - obyektin qalınlığını göstərir.
Radioqrafik nəzarət zamanı nəzarət edilən obyektin
hər bir sahəsində həssaslıq etalonlarını və Ģəkillərini
eyniləĢdirmək üçün niĢanlanma iĢarələri qoyulmalıdır.
Həssaslıq etalonları Ģüalanmanın intensivliyinin dəyiĢməsini qiymətləndirmək məqsədilə qoyulur. Radiasiya
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nəzarətindəki həssaslıq etalonları nəzarət olunan
parametrin (radiasiya qalınlığının) verilmiĢ qiymətinə
uyğun test nümunələrindən ibarətdir və məftilvari, qanov
və lövhə Ģəkildə olurlar. Məftilvari etalonlardan istifadə
edərkən nəzarətin həssaslığı məftilin ən böyük diametrinə
əsasən təyin olunur. Məftilvari etalonların konstruksiya və
ölçüləri Ģəkil 2.7-də verilmiĢdir.

Şək. 2.7. Məftilvari həssaslıq etalonu.
1-qoĢma; 2-örtük.
Nəzarət olunan sahələri nömrələməkdən ötrü
istifadə olunan niĢanlama iĢarələri obyektə və yaxud
birbaĢa kassetlə elə qoyulmalıdır ki, niĢanlayıcı iĢarələr
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Ģəkillərdə tikiĢin və yaxud tikiĢyanı zonanın təsvirlərinə
yaxılmasın. BaĢqa sözlə, təsviri örtməsin.
Həssaslıq etalonlarını bir qayda olaraq qaynaq
birləĢməsinin nəzarət edilən sahəsinə elə yerləĢdirirlər ki,
Ģüalanma mənbəinə yanaĢma tərəfində olsun. Radioqrafik
Ģəkillərə baxmaq (gözdən keçirmək) və Ģifrəni açmaq
üçün xüsusi iĢığasalma qurğusundan – tutqun iĢıqlanan
ekranlı neqatoskoplardan istifadə edilir. ġəkildə uzunu və
eni ölçü xətkeĢi və yaxud ölçü lupası ilə təyin olunur.
ĠĢığa salınmada tikiĢ zədələrinin dərinliyi densitometr
vasitəsilə Ģəkilə qaralma (sıxlığı) ilə təyin edilir.
Nəzarət zamanı istifadə olunan densitometrlər,
optik sıxlıq dəstləri, həssaslıq etalonları və ölçü alətləri
vaxtaĢırı (dövrü) metroloji yoxlamadan keçirilməlidir.
Radioqrafik nəzarətdən daxili zədələri təyin
etməklə yanaĢı konstruksiyaların qalınlıqlarını ölçmək
məqsədilə də istifadə edilə bilər. Bunun üçün nəzarət
edilən məmulatın eninə kəsiyinin Ģəklində ölçünün sıxlığı
aparılır. Divarın qalınlığının sərhəddini Ģəkildə birdən
dəyiĢən sıxlıqla müəyyən edirlər.
Bir çox hallarda radiasiya qalınlıq ölçmə üsulu
konstuksiyanı dağıtmadan onun qalınlığını təyin etmək
üçün yeganə vasitə hesab edilir. Məsələn, «boruda boru»
tipli qarıĢıq (sökülməmiĢ) istilikkeçiricisi, izolyasiyadakı
borular, metalla örtük çəkilmiĢ borular (bimetal) və s. belə
vasitələrdəndir.

51

Ш. DAĞITMADAN MAQNĠT NƏZARƏTĠ
3.1. Ġstifadə sahələri və təsnifatı
Maqnit sahəsi cismin molekulyar quruluĢundan
kənarda onun maddi davamıdır və çoxsaylı təzahürlərlə
aĢkar edilir. Onlardan ən çox məlum olanları onun
induksion və elektrik təsiridir ki, dağıtmadan nəzarət
məqsədilə ölçmək və istifadə etmək olar.
Dağıtmadan nəzarətin maqnit halından əsasən
ferromaqnit materiallardan olan məmulatları yoxlamaq
üçün istifadə olunur. Belə materialların maqnit xarakteristikaları məlumat verən parametrlırdir və onların fizikikimyəvi xüsusiyyətlərindən, kimyəvi tərkibindən, mexaniki və termiki emal etmənin bütövlüyündən asılıdır.
Dağıtmadan maqnit nəzarətində istifadə edilən
informativ parametrlərə: koersitiv qüvvə Hc, maqnitlənmə
M, qalın maqnit induksiyası Br, baĢlanğıc və yaxud
maksimum maqnit nüfuzluğu  , histerezis ilgəyinin
parametrləri B(H), Barkqauzen sıçramalarının parametrləri, maqnitooptik effektin parametrləri və s. daxildir (bax
cədvəl 1.2).
Ġlk informasiyanın alınma üsullarına görə maqnit
nəzarəti aĢağıdakılara bölünür:
 maqnit tozu (MT) - zədə üzərində maqnit
sahəsinin səpələnməsinin qeydə alınmasına əsaslanır ki,
maqnit indikatoru kimi ferromaqnit tozundan və yaxud
maqnit suspenziyadan istifadə edilir;
 maqnitoqrafik (MQ) - maqnit səpələnməsinin
qeydə alınmasına əsaslanır ki, indikator kimi ferromaqnit
plyonkadan istifadə olunur;
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 ferrozond (FZ) - maqnit sahəsinin intensivliyini
ferrozondla ölçməyə əsaslanır:
 Holl effekti (XE) - maqnit sahəsini Holl ötrücüləri
ilə qeyd edilməyə əsaslanır;
 induksion (Ġ) - maqnit səpələnməsinin
böyüklüyünə və yaxud yaranan ehq-nin fəzasının qeydə
alınmasına əsaslanır;
 ponderomotorlu (PM) - nəzarət edilən obyekdə
sabit maqnitin və yaxud elektromaqnit nüvəsinin aralanma
(cəzbetmə) qüvvəsini qeydə alınmasına əsaslanır;
 maqnitrezistorlu (MR) - maqnit səpələnməsinin
maqnitrezistoru ilə qeydə alınmasına əsaslanır;
 maqnitoptik (MO) - materialın quruluĢunun fezzitqrant plyonkası ilə vizuallaĢdırılmasına əsaslanır.
Sadalanan üsullardan (MT, MQ, FZ, XE, Ġ, MR,
MO) bütövlüyü, ölçüləri (FZ, XE, Ġ, PM), quruluĢları və
fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinə (FZ, XE, Ġ, MO) nəzarət
etmək mümkündür.
AĢağıda maqnit nəzarətinin fiziki mahiyyəti və
neftqaz sənayesinin obyektlərinin texniki diaqnostlaĢdırılmasında praktik tətbiq edilən bəzi üsullar nəzərdən
keçiriləcək.

3.2. Ferromaqnetiklərin maqnit xarakteristikaları
Ferromaqnit materiallar o cisimlərə aid edilir ki,
xarici maqnit sahəsinin (maqnitləndirici) təsirilə maqnitləĢsin. Bu halda onlar özləri əhatə olunan mühitdə maqnit
sahəsi yaradırlar.
Maqnitləndirmənin dərəcəsi maqnitləndirici M
vektoru ilə təyin olunur ki, bu da ferromaqnetikin
yaratdığı H gərginlik vektoruna mütənasibdir. Ədədi
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qiymətcə maqnitləndirmə A/m, aĢağıdakı ifadədən təyin
olunur:
  lim
v 0

m ,
V

burada V - cismin həcmini, m - elementar maqnit mometini göstərir.
Müxtəlif materiallar üçün maqnitlənmə dərəcəsi M,
eyni bir maqnitləndirici H sahə gərginliyinin təsir
etməsinə baxmayaraq eyni deyildir. O, materialın
görünüĢündən və onun halından (temperatur, quruluĢundakı zədələrin olması və s.) asılıdır. Maqnit sahəsində
cisimlərin maqnitlənməsi qabiliyyətlərini ədədi qiymətləndirmək üçün ölçüsüz xarakteristika - m maqnitlənmə
qabiliyyəti
daxil
edirlər.
Bütün
istiqamətlərdə
xüsusiyyətləri eyni olan izotop cisimlərdə maqnitlənmə M
və maqnit sahə gərginliyi H arasındakı asılılıq
m 

M
,
H

münasibəti ilə müəyyən olunur.
Maqnit sahə gərginliyi H (vektor kəmiyyətdir)
qüvvə adlanır ki, fəzanın verilmiĢ nöqtəsində tək bir qütb
itələyir və yaxud cəzb edir. Maqnit sahə gərginliyi tək bir
qütbə aid olan H=F/m qüvvəsinə bərabərdir. BS ölçü
sistemində A/m ilə ölçülür. Cisimlərdə yaradılan sahə
onun elementar elementlərini əhatə edir və əhatə olunan
fəzada maqnit induksiyası (təsiri) B yaranır.
Maqnit induksiyası maqnit sahəsinin güc (vektor)
xarakteristikası adlanır, xarici maqnitləndirici sahənin
(  0 ) induksiyasından və ferromaqnetikin (  0 )
yaratdığı sahənin induksiyasından ibarıtdir:
   0 (  ),
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burada  0  4  10 7 Hn/m- maqnit sabitidir (boĢluğun
maqnit nüfuzluğunu ifadə edir).
Maqnit induksiyası B maqnit sahəsinin əsas
xarakteristikası olub, onun qiymət və istiqamətini təyin
edir. BS beynalxalq ölçü sistemində maqnit induksiyası
tesla (T2) ilə ölĢülür və maqnit selinin sıxlığını təyin edən
tənliklə ifadə olunur:
B=F/S,
burada F - konturdan keçən maqnit seli, Veberlə (Vb)
ölçülür; S- maqnit seli F -ə perpendikulyar konturun
sahəsi, m2.
Nəzərə alsaq ki, M=mH, onda
  0 (   m)0 (1  Xm)  0 .

  1   m kəmiyyəti nisbi maqnit nüfuzluğu adlanır
və ölçüsüz fiziki kəmiyyət olub, ferromaqnetiklərin
maqnit xüsusiyyətlərini xarakterizə edir. Maqnit
nüfuzluğu - nə qədər çox olarsa, maqnit müqaviməti Rbir o qədər az olar. Belə ki, o maqnit nüfuzluğunun tərs
qiyməti ilə mütənasibdir, yəni R  1 /  .
m,  və R kəmiyyətləri konstant deyildir və
mürəkkəb asılılıqlara təyin olunur. Maqnit nüfuzluğu
Ģəkil 3.1 [2]-də verilmiĢ əyri üzrə təyin olunur.
B
;
H 0  H
0

 baş  lim

d 

dB
.
 0 dH

55

Şək. 3.1. Maqnit sahə gərginliyi H- dan asılı olan
  maqnit nüfuzluğu (1) və d differensial
maqnit nüfuzluğu (2)
m kəmiyyətinin qiymətindən asılı olaraq bütün
cisimlər üç sinfə bölünür: diomaqnetiklər, paramaqnetiklər
və ferromaqnetiklər.
Diomaqnetiklərdə m«0; paramaqnetiklərdə m >0;
ferromaqnetiklərdə m»0 (104 və daha çox).
Ferromaqnetiklər paramaqnetiklərdən bir çox
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər:
 H və B arasındakı asılılığı ifadə edən maqnitlənmə
əyrisi paramaqnitlər üçün düz xətt, ferromaqnitlər üçün
  ün sabit olmadığından mürəkkəb xarakterli olur;
Küri temperaturu (küri nöqtəsi) adlandırılan bir sıra
temperaturda yox olur: ferromaqnitik maqnitsizləĢir və
paramaqnitikə çevrilir;
 ferromaqnetikin maqnitlənmə və yenidənmaqnitləmə əyriləri uyğun gəlmir - maqnit sahə gərginliyinin
dəyiĢməsi ilə induksiya özünəməxsus gecikmə ilə dəyiĢir.
Bu hadisə histerezis adlanır, yenidən maqnitlənmədə B-
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nin H-dan asılılığından alınan qapalı əyri isə histerezis
ilgəyi adlanır (Ģəkil 3.2).
B-nin H-dan asılılığında bir sıra xarakterik
nöqtələrin uyğun adları vardır.
Bs maqnit induksiyasının doyması olub M-in
maksimum qiymətinə uyğundur. B- nin sonrakı artımı Hın artmasının hesabına olur, necəki B   ( H  M ) .
Yenidən maqnitlənmədə induksiyanın əldə edilən
qiymətlərindən asılı olarq son həddinə çatdırılmıĢ və
xüsusi histerezis ilgəklərinə ayrılırlar. Son həddinə
çatdırılmıĢ ilgək materialın maqnitlənməsinin Bs doyma
həddinə qədərki halına uyğun gəlir. Qalan digər xüsusi
histerezis ilgəkləri Hmax-dan kiçik qiymətlərə uyğun gəlir.

Şək. 3.2. Maqnit histerezis ilgəyi.
1-2-maqnitsizləĢdirilmiĢ vəziyyətdən ilkin maqnitləndirmə əyrisi; 1-2- alçalan budaq (qol); 4-1yüksələn budaq; 1-2-3-4-1- histerezis ilgəyinin son
həddi.
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Br- qalıq maqnit induksiyası elə induksiyaya deyilir
ki, maqnit sahəsini götürdükdən sonra materialın doymaya
qədərki maqnitlənməsindən qalmıĢ olsun.
Hc- koersitiv qüvvə (coercitio latın sözü olub, –
saxlama deməkdir) - maqnit sahə gərginliyi, ferromaqnitin
doymaya qədər əvvəlcədən maqnitlənməsini tam
maqnitsizləĢdirmək üçün lazımdır (son hədd histerezis
ilgəyində B=0 almaq üçün). Ferromaqnitlərin maqnit
xüsusiyyətləri (ilk növbədə poladın) onların kimyəvi
tərkibləri ilə təyin edilir. Belə ki, nikelin, marqansın,
karbonun, azotun və misin daxil edilməsi  baş baĢlanğıc
maqnit nüfuzluğunu azaldır və Hc koersitiv qüvvəni
çoxaldır. Eyni vaxtda silisium, xromu, molibdeni,
niobiumu, volfromu və vanadiumu daxil etdikdə  baş
artırır və Hc azalır. BaĢlanğıc maqnit nüfuzluğu  baş ilə
koersitiv Hc qüvvəsi arasında, polad üçün əks
mütənasiblik asıllığı mövcuddur. Belə ki, Hc=0,2…5
kA/m və   10...270 qiymətləri arasındakı diopozonda
baş  (0,17 H c )1 asılılığı müəyyən olunmuĢdur.
Ferromaqnitlərin xüsusiyyətləri onunla izah olunur
ki, onlarda bərabər miqdarda doymaya qədər özbaĢına
maqnitlənmiĢ və keçid qatı ilə hüdudlanmıĢ domenlərin
(həcmlərin) olmasıdır (domen- fransızca domiane- sahib
olma deməkdir). Domenlərin ölçüləri (0,005...0,5)10-3m,
sərhəd qatının qalınlığı isə (0,25...0,35)10-7m həddə
dəyiĢir. Domenlərin hər birinin maqnitlənmə vektorları
necə deyərlər yüngül maqnitlənmə boyunca yönəlmiĢdir.
QonĢu domenlərin maqnitlənməsi ya qarĢı-qarĢıya, ya da
900 bucaq altında yönəlmiĢdir. Bu onunla əlaqədardır ki,
ferromaqnetiklərdə yüngül maqnitlənmə istiqaməti kristal
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qəfəsdə kubun qabırğası və yaxud kubun fəzavi dioqanalı
(nikel üçün) hesab olunur. Bu vektorların xaotik
istiqamətlərinin nəticəsidir ki, xarici maqnit sahəsinin
olmadığı halda materialın ümumi maqnitlənməsi sıfıra
bərabər olur.
Ferromaqniti maqnit sahəsində yerləĢdirdikdə
domenlər arasındakı sərhədlər qarıĢır və onların
maqnitlənmə vektorları maqnitləndirici sahə istiqamətində
dönürlər ki, nəticədə ferromaqnit maqnitləĢir.
Maqnitləndirici sahəni dəyiĢdirdikdə demon sərhədləri sıçrayıĢla yerlərini dəyiĢirlər, belə yerdəyiĢmə bəzi
energetik səviyyəni dəf etmək üçün vacibdir. Bu halda,
enerjinin itməməsi qanununa əsasən domenlər arası qatın
enerjisi çoxalır. Bu sıçramaları daha böyük həddə (109)
maqnitlənmə əyrisində görmək olar (bax Ģəkil 3.2). Bu
effekt 1919-cu ildə alman alimi Henrix Barkqauzen kəĢf
etmiĢdir və onun adını daĢıyır. Barkquzen sıçramalarının
parametrlərindən (onların sayı, forma və müddəti, spektral
paylanması) materialın keyfiyyətinə və xüsusiyyətlərinə
nəzarət etmək üçün istifadə olunur. Bu metoddan nazik
zolaq və təbəqə materiallarda istifadə edilir, çünki böyük
kütləli maqnitləĢən materiallarda sıçramalar bütöv səsə
qarıĢır. Bununla yanaĢı təyin edilmiĢdir ki, yenidən
maqnitləĢmədə maqnit gurultusunun e.h.q-si nəinki
maqnitləĢən materialın kütləsindən asılıdır və həm də ona
təsir edən gərginliyin səviyyəsindən asılıdır. Bu asılılıqdan
ferromaqnit detalla da qalıq və ona tətbiq edilmiĢ
gərdinliyin səviyyəsinə nəzarət etdikdə istifadə olunur.
Məsələn, PĠON-01 maqnit gurultu cihazında yenidən
maqnitləĢmədə maqnit səs-küyünün qeydə alınması,
tətbiqi çevirici vasitəsilə yerinə yetirilir. Cihaz nəinki
gərginlikli-deformasiyalı vəziyyətdə olan və həmçinin
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döymə-özüllü KCU polad yeraltı qaz kəmərlərinin nəzarət
olunmasında da müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur.
Bs əhatəsinə yaxınlaĢdıqca, domenlər arasındakı
qarıĢma və onların maqnitlənmə vektorlarının fırlanması
qurtarır və sonralar Bs-in cüzi artımı maqnit sahəsinin
təsiri ilə atomların maqnit momentlərinin dönməsi
hesabına yaranır. Dağıtmadan maqnit nəzarəti zamanı
ilkin informativ parametrlər kimi, hər Ģeydən əvvəl, Bs, Br
və Hs istifadə olunur.
3.3. Maqnit çeviriciləri
Bir çox hallarda maqnit nəzarəti zamanı məmulatın
səthi yaxınlığında maqnit sahəsini ölçmək və yaxud
indikasiya (qeyd etmək) etmək lazım gəlir. Bunun üçün
müxtəlif maqnit çeviriciləri tətbiq edilir [2]. Bunlardan ən
çox yayılanları induksion, ferrozond, Holl və maqnitrezistorlu çeviricilərdir. Maqnitozlu və maqnitoqrafik
qurğularada müxtəlif tozlar və lentlər tətbiq edilir.
İnduksiya çeviriciləri. Ġnduksion çeviricinin iĢləmə
prinsipi qapalı konturda yaranan ehq-ə əsaslanır ki, bu da
zamana görə dəyiĢərək bu konturun maqnit seli ilə
iliĢməsinə mütənasibdir (maqnit seli H sahə gərginliyi ilə
H vektoruna perpendikulyar səthin vurma hasilinə
bərabərdir H kəmiyyəti S sahəsi həddində sabit (bircinsli)
və dəyiĢən ola bilər). Ən sadə passiv induksion çevirici W
sarğılar sayı olan sarğıdan (kontur) ibarətdir. Sarğını
dəyiĢən maqnit sahəsində hərəkət etdirdikdə onun
uclarında yaranan anı elektrik hərəkət qüvvəsi (ehq)
  w
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d
dt

düsturu ilə təyin edilir. Burada d  iliĢən maqnit selinin
kiçik dt- zamanında dəyiĢməsidir.
Sarğıdan keçən tam maqnit seli:
  BS cos    0 HS cos  ,

burada S - sarğının sahəsi;   sarğının oxu ilə B - maqnit
induksiya vektoru arasındakı bucaqdır. Buradan
   w 0 S cos 

dH
dt

Axırıncı düsturdan göründüyü kimi, həssaslığı
artırmaq üçün sarğılar sayını və yaxud sarğının sahəsini
artırmaq lazımdır. Lakin sarğının ölçüləri kifayət qədər
kiçik olmalıdır ki, onlardakı maqnit sahəsi bircinsli hesab
olunsun və ölçmənin dəqiqliyi itməsin. Ona görə də belə
sarğılar bir qat nazik məftillə sarıyırlar ki, onun qalınlığı
sarğının diametrilə müqayisədə nəzərə alınmasın. Zəif
maqnit sahələrində ehq-ni artırmaq üçün sarğının
daxilində ferromaqnit nüvə yerləĢdirilir (maqnit
induksiyasını artırmaq üçün).
Bununla bərabər, maqnit sahə gərginliyinin qradienti
olmadıqda (dH/dt=0 halında), yəni sabit və bircins sahədə
passiv induksion çeviricilər istifadə oluna bilməz.
Ferrozondlar. Passiv induksion çeviricilərdən fərqli
olaraq ferrozondlu çeviricilər (ferrozondlar) aktiv tipli
quruluĢlardır. Onlarda gedən proseslər həmiĢə iki sahənin
qarĢılıqlı təsiri ilə əlaqədardır. Xarici ölçülən sahə və
dolaqların birindən axan cərəyanın yaratdığı əlavə ən sadə
ferrozond iki dolaqlı (təsirləndirici və indikator) nüvədən
ibarətdir. Belə ferrozondun sxemi, tətbiqi transformator
çeviricisinin sxemi ilə analojidir. Birinci dolağın sahə61

sində Hu(t) təsirlənmə sahəsi yaradılır, nüvədə B(t)
induksiyası yaranır ki, bu da maqnit ehq induksiyalayır:
e   wu S

dB
dt

burada wu - ölçü dolağının sarğılar sayı; S-nüvənin sahəsini göstərir.
Nüvənin ölçülərini və təsirlənmə sahəsinin maksimal
gərginliyini seçməklə, ölçünün sahəsinin lazımı həssaslığı
ya da ölçülən sahənin lazımi diapazonu əldə olunur.
Ġmpuls təsirləndirmədə təsirlənməni və induksiyanı bir
dolaqla yerinə yetirmək olar.
Dolaqların sayına, yerləĢdirilməsinə və quruluĢuna
görə müxtəlif tipli və modifikasiyalı ferrozondlar mövcuddur.
Maqnitdomenli çeviricilər. Maqnitdomenli çeviricinin iĢi Faradeyin maqnitoptik effektinə əsaslanır. Çevirici
müəyyən qalınlıqlı bircinsli maqnit mühitindən ibarət
olub, eyni bircinsli domen maqnitlənmə sahəsidir. Bu cür
keyfiyyətə malik mühit kimi güzgülü astarlı ferritqranat
təbəqədən istifadə olunur. Maqnitdomenli çeviricidə
informativ parametr təbəqədə domen quruluĢunun
görünən təsviridir.
Ġlkin maqnitsizləĢmiĢ vəziyyətdə domenlər təbəqə
üzərində xaotik yerləĢirlər. Ferromaqnit materialdan ibarət
nəzarət edilən məmulatın səthində təbəqəni yerləĢdirən
zaman domenlər defektin yaratdığı səpələnmə maqnit
selindən asılı olaraq təbəqənin müstəvisində yerlərini
dəyiĢirlər. Domen quruluĢunun topoqrafiyası təbəqədə
optik qurğu vasitəsilə niĢanlanır.
Hazırda maqnitdomenli çeviricilərin tətbiq sahəsi
məhduddur.
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Holl çeviricisi. Holl çeviriciləri çox vaxt Holl
generatorları adlandırılır və cərəyan daĢıyıcılarının metal
və yarımkeçiricilərdə yolunun əyilməsi nəticəsində ehq
yaranması prinsipi əsasında iĢləyirlər. 1879-cu ildə
amerikalı fizik Edvin Q.Holl müstəvi naqilin ensiz
tərəflərindəki A və B nöqtələri arasında potensiallar
fərqinin (Ģəkil 3.3) yarandığını aĢkar etmiĢdir. Holl effekti
lorens qüvvələrinin təsir etməsi ilə izah olunur. A və B
nöqtələri arasındakı (Ģəkil 3.1) gərginlik
Uy 

R H I X BZ
,
h

düsturu ilə təyin edilir.
Burada RH - materialın sabiti olub, Holl sabiti kimi
tanınır, Om m/T1; Ġx- idarəedici cərəyan - A; Bz - maqnit
induksiyası, TL; h- çeviricinin müstəvisinin qalınlığı, m.

Şək. 3.3. Holl çeviricisinin iş sxemi
Holl çeviricisini hazırlamaq üçün adətən yarımkeçiricilərdən istifadə edilir ki, orada RH maksimum qiymətə
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malik olsun. Sənayedə seriya ilə silisium, germanium və
qallium- arsenid Holl çeviriciləri istehsal olunur.
Maqnitrezistorlar. Manitorezistorlarda cərəyanlı
naqildə və yaxud yarımkeçiricidə maqnit sahə gərginliyinin müəyyən qiymətində ona təsir etməklə müqavimətin
dəyiĢməsi effektindən istifadə olunur. Bu cür effektə bir
sıra materiallar malikdir: ĠnSb, ĠnAs, GaSb, GaAs, Ge, Bi,
Te, HgSe və.s.
Bu çeviricilərin həssaslığı Holl çeviricilərinə
nisbətən kiçik olduğundan, maqnit sahəsinin induksiyası
0,2TL-dən böyük olan hallarda istifadə edilir.
Maqnit tozu. Maqnit tozundan istifadə edilən obyektin zədə zonasının səthində maqnit sahəsinin səpələnməsini müĢahidə etmək məqsədilə istifadə olunur. Ferromaqnit tozunun hissəciklərini belə bir zonada yerləĢdirdikdə, qüvvə təsir edəcəkdir. Bu qüvvə dH/dx maqnit
sahəsinin səpələnmə gərginlik qradiyenti ilə düz
mütənasibdir:
F=mVHdH/dx,
burada m- materialın tozunun maqnit həssaslığı, V- toz
hissəciklərinin həcmidir.
Defektoskopiyada istifadə olunan maqnit tozu quru
və nəm halında ola bilər ki, bu da su mühitində və yaxud
az özüllü neft və yağ mühitində istifadə edilməsi ilə
əlaqədardır.
Maqnit tozu istifadə yerinə və hazırlanma texnologiyasına görə bir neçə yerə ayrılır. Ən çox yayılmıĢları
dəmir oksidindən hazırlanmıĢ qara toz (Fe2 O3) və qonurqırmızı dəmir okisindən (  Fe2O3 ) hazırlanmıĢ tozdur.
64

Maqnit tozunun rəng çalarlarının artırılması üçün
ona lüyminafor və ya zəif alüminum tozu əlavə olunur.
Maqnit lentləri. Maqnitoqrafik defektoskopiyada
maqnit lentlərindən istifadə olunur. Lentlər bir və çoxqatlı
olurlar. Ən çox ikiqatlı lentlərdən istifadə edilir. Maqnit
lentləri eni 50 və 75 mm halında buraxılır və uc-uca
qaynaq birləĢmələrinin nəzarət edilməsində istifadə
olunur. Maqnit lentlərində yazılmıĢ maqnit sahəsinin
səpələnməsi maqnitoqrafik defektoskop vasitəsilə
öyrənilir.
3.4. Maqnit defektoskopiyası, maqnit tozu metodu
Maqnit defektoskopiyası - dağıtmadan maqnit
nəzarətinin xüsusi bir halı olub, ferromaqnit materiallarda
zədənin təyin edilməsi üsuludur. Üsulun mahiyyəti zədə
ətrafında maqnit sahəsinin qeydə alınmasıdır. Zədəsi
olmayan və forması birdən dəyiĢən nəzarət edilən obyekti
bircinsli maqnit sahəsində yerləĢdirdikdə  m  maqnit seli
praktiki olaraq obyektdən kənara çıxmadan (Ģəkil 3.4, a)
ən az müqavimətli yoldan keçəcəkdir.
Maqnit seli  0 -nin az bir hissəsi havadan keçə bilər.
Bu onunla əlaqədardır ki, materialın maqnit müqaviməti
havanın müqavimətindən çox azdır (  dəfə). Maqnit
selinə perpendikulyar istiqamətdə çat (yarıq) olduqda hava
boĢluğunda yaranan maneyədən bu hissədə maqnit
müqaviməti birdən çoxalır. Ona görə də  m  maqnit seli
çatı aĢağıdan əyilərək keçəcəkdir. Bununla yanaĢı selin
müəyyən hissəsi çatın üstündən, havada qapanaraq  a
(Ģəkil 3.4, b) səpələnmə selini əmələ gətirəcəkdir.
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a)
b)
Şək.3.4. Maqnit defektoskopun iş prinsipi
Çox böyük maqnit nüfuzluluğu və az maqnit
müqaviməti olan materiallarda bütün maqnit seli çatın
altından keçən  d seli praktik olaraq olmayacaqdır. Bu
maqnit defektoskopiyası ilə nəzarət etmənin həssaslığlnın
çox aĢağı olduğunu bildirir.
  kəmiyyəti nəinki ferromaqnitin formasından və
həmçinin maqnitləndirici sahənin gərginliyindən asılıdır.
Ona görə də maqnitləndirmənin optimal rejiminin düzgün
seçilməsi  d səpələnmə selini zədə üzərində gücləndirir
və metodun həssaslığını artırır.
Zədələr o halda optimal təyin edilir ki, nəzarət edilən
detalın maqnitləndirilməsi zədənin istiqamətinə perpendikulyar olsun. Nəzarətin optimal Ģəraitini yaratmaq üçün
maqnitləndirmənin üç üsulundan istifadə olunur: dövrü;
uzununa (qütblər üzrə) və kombinə olunmuĢ.
Dövrü maqnitlənmədən silindrik formalı cisimlərdə
(detallarda) istifadə olunur. Uzununa maqnitlənmədən
elektromaqnitlərdə, sabit maqnitlərdə və yaxud solenoidlərdə istifadə olunur. KombinəolunmuĢ üsulda detalı eyni
vaxtda iki və bir neçə üsulla maqnitləndirirlər.
Dağıtmadan maqnit nəzarətinin növləri, üsulları və
maqnitləndirmə sxemləri cədvəl 3.1-də verilmiĢdir.
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Cədvəl 3.1.
Maqnitləndirmə üsulları

Maqnitləndirmə sxemi

1

2

3

Uzununa
(qütblər üzrə)

Sabit maqnitlə

Maqnitləndirmə
növləri
(maqnit selinin
formasına görə)

Elektromaqnitlə

Solenoidlə
Dövrü

Detaldan cərəyanın
keçirilməsi ilə
Detalın ( fırlanan)
dəliyinə keçirilən
cərəyanlı məftilin
köməyi ilə
Detalın (fırlanan)
üzərində quraĢdırılan
əlaqələrlə
Detalda cərəyanın
induksiyası (əmələ
gəlməsi) ilə
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1

2

Kombinə
olunmuĢ

Detaldan cərəyanın
keçirilməsi və
elektromaqnit vasitəsilə

3

Kombinə
olunmuĢ

QarĢılıqlı perpendikulyar
istiqamətlərdə fazaya
görə sürüĢdürülmüĢ iki
(yaxud daha çox)
cərəyanın detaldan
keçirilməsi yolu ilə
Detalda induksiya
olunan cərəyan vasitəsilə
əmələ gələn və detalın
dəliyindəki məftildən
keçən cərəyan vasitəsilə

Ferromaqnit materiallar maqnitə görə yumĢaq və sərt
olaraq iki qrupa ayrılırlar. Maqnitə görə yumĢaq
materiallar sahəni götürdükdən sonra maqnitsizləĢirlər
(polad CT3, CT10). Maqnitə görə sərt materiallar isə
sahəni götürdükdən sonra da maqnitlənmiĢ halda qalırlar.
Maqnitə görə sərt materiallar nəzarət olunduqdan sonra
maqnitsizləĢdirilməlidir. Maqnitləndirmə zamanı onlara
yapıĢmıĢ metal qırıntıları yastıqlar və diĢli ötürmələri
sıradan çıxara bilər. MaqnitsizləĢməni maqnitometr,
maqnit əqrəbi və yaxud sapa bağlanmıĢ üzqırxan ülgüclə
yoxlamaq lazımdır. MaqnitləĢdirmənin üç üsulu mövcuddur: statik, dinamik və termiki.
Statiki maqnitsizləĢdirmə xarici sahənin vasitəsilə
aparılır. Bu zaman maqnitləndirilən materialdan sahəni
götürdükdə onun qiyməti sıfra bərabər olmalıdır. Dinamik
maqnitsizləĢdirmədə detal dəyiĢən amplitudlu maqnit
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sahəsində yerləĢdirilir və onun qiyməti tədricən sıfra qədər
azaldılır (Ģəkil 3.5).

Şək. 3.5. Dinamiki maqnitsizləşmə sxemi
Digər hallarda maqnitsizləĢdirmək üçün detalı Küri
nöqtəsi adlandırılan temperatura qədər qızdırmaq lazımdır.
Bu üsul çox məhdud hallarda istifadə olunur, çünki bu
zaman materialın mexaniki xüsusiyyəti dəyiĢə bilər.
Maqnit defektoskopları aĢağıdakı əsas hissələrdən
ibarətdir: cərəyan mənbəyi, detala cərəyanı vermək üçün
tərtibat, maqnit çeviricisi, iĢıqlandırma quruluĢu, cərəyanı
və yaxud maqnit sahə gərginliyini ölçən cihaz.
Defekteskopun vəzifəsindən asılı olaraq göstərilən
hissələrdə dəyiĢikliklər və əlavələr ola bilər.
Defektlərdə maqnit səpələnmə sahəsini qeyd etmək
üçün ən çox istifadə ediləni maqnit tozudur ki, bu zaman
həssaslıq daha çox olur. Maqnit tozu defektoskoplarında
nəzarət aĢağıdakı əsas mərhələrdən ibarətdir:
- detalın üz səthinin hazırlığı;
- detalın maqnitləndirilməsi;
- quru toz ilə və yaxud suspenziya ilə təmizləmə;
- detala baxıĢ, zədəni qiymətləndirmə və lazım
gələrsə, onu maqnitsizləĢdirmə.
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Maqnit tozu metodu ilə detalın səthindəki və çox da
dərində olmayan zədələr təyin olunur. Nəzarətin həssaslığı
bir sıra faktorlarla təyin olunur: materialın maqnit
xarakteristikası, tətbiq olunan tozun xüsusiyyətləri və s.
Nəzarət zamanı detalın üst səthi tamamilə təmizlənməlidir. Qaynaq tikiĢlərinin nəzarət edilməsi zamanı isə
mexaniki cilalama aparilmalıdır.
Maqinit tozu metodu ilə defektoskopiyada nəzarət
təbii və yaxud süni zədə nümunəsində təyin edilir. Maqnit
tozu ilə nəzarət zamanı əsas üç tip defektoskopdan istifadə
edilir:
- stasionar universal;
- hərəkət edən və gəzdirilən unversal;
- xüsusiləĢdirilmiĢ (stasionar, hərəkətedən, gəzdirilən).
Neftqaz avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının
məsələlərinin həlli zamanı əsasən gəzdirilən defektoskoplardan istifadə olunur. Buna misal olaraq gəzdirilən
PMD-70 maqnit tozu deffektoskopunu göstərmək olar.
3.5. Polad kanatların defektoskopiyası
Neft-qaz sənayesinin bir çox obyektlərində əsas və
köməkçi mexanizm kimi müxtəlif quruluĢlu qaldırıcı
quruluĢlardan istifadə olunur. Qaldırıcı quruluĢların əsas
elastik qaldırıcı elementi polad elastik kanatlar hesab
olunur. Dağıtmadan maqnit nəzarəti ilə ferromaqnit
materiallarından hazırlanan kanatların defektlərinin aĢkar
edilməsində geniĢ istifadə edilir.
Bunlardan əlavə uzun polad sterjinlərin nəzarət
edilməsində də bu avadanlıqlardan istifadə olunur
(məsələn dərinlik nasoslarının stqanlarında).
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Maqnit defektoskopiyasinin prinsipi ondan ibarətdir
ki, bütün kanat boyu maqnit selinin dəyiĢməsini
qiymətləndirsin. Bu dəyiĢmə bir sıra səbəblərlə əlaqədardır: kanatın en kəsik sahəsinin dəyiĢməsi, məftillərin
maqnit xüsusiyyətlərinin dəyiĢməsi, məftillərin qırılması
və s.
Polad kanatların defektoskopiyasi dəyiĢən və sabit
maqnitlərdən istifadə edilməsinə əsaslanır.
DəyiĢən maqnit sahəli maqnitdən istifadə etdikdə
nəzarət olunan kanatın oxu boyunca dəyiĢən maqnit sahəsi
yaranır. Ölçü kanatı kanatı əhatə edir və onda ehq
induksiyalayır. Bu metoddan kanatın en kəsiyindəki
dəyiĢikliyi ölçdükdə istifadə olunur. Sabit maqnit sahəsi
metodundan isə həm kanatın en kəsiyindəki itgiləri, həm
də lokal defektləri təyin etmək üçün istifadə olunur. Bu
zaman ölçmə Holl çeviricisi və yaxud digər çeviricilər
vasitəsilə aparılır.
Kanatdakı lokal defektlər, məsələn məftilin qırılması
zamanı qüsurların yaxınlığında maqnit selinin səpələnməsini Holl çeviricisi və yaxud digər çevirici qeydə alır.
Çeviricilərin siqnalları nəinki lokal defektlərin ölçülərindən, həm də onların növündən, vəziyyətindən asılı
olduğundan defektlərin keyfiyyətli təyin olunması çətinlik
yaradır.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində 15-ə yaxın maqnit
defektoskopunun modeli buraxılır. Rusiyada UDK-3 və
«Ġntros» modelli defektskoplar buraxılır. Defektskoplar
içərisində Rusiya istehsalı olan defektskoplara daha çox
üstünlük verirlər.
“Ġntros” defektoskopu elektron blokdan (EB) və
maqnit baĢlığı (MB) ilə birgə çevirici blokdan (ÇB)
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ibarətdir. Dairəvi kanat üçün blokla birlikdə maqnit
baĢlığının prinsipal sxemi Ģəkil 3.6-da verilmiĢdir.

Şək. 3.6. Dairəvi kanat üçün «İntros» defektoskopu maqnit
başlığının sxemi
1- metrölçən (metraj) sayğac; 2- maqnit baĢlığı;
3- lokal qüsur; 4- çeviricilər bloku; 5- kanat.
MB-nın maqnit sistemi kanatın nəzarət edilən
hissəsini maqnitləndirir. Kanatın zədəsi nəticəsində yaranan səpələnmə maqnit seli çeviricilərin blokunun çıxıĢında
elektrik siqnalı yaradır ki, bu da gücləndirilib və rəqəm
Ģəklinə salınır. Mikroprosessora həmçinin uzunluqölçən
sayğacdan impuls daxil olur. AlınmıĢ informasiya yadda
saxlanılır və EB-nun iĢıq indikatoruna, həmçinin xarici
kompüter sistemində saxlanmaq və analiz etmək üçün
verilir.
MB konstruktiv olaraq ÇB ilə birlikdə sabit sökülübyığıla bilən halda hazırlanır. MB elə hesablanıb ki, nəzarət
edilən kanat əvvəlcədən doyma həddinə qədər maqnitləndirilmiĢ olsun. Kanat yeyilən və en kəsiyinin diametri
azaldıqda histerezis ilgəyinin parametrləri və Bs kəmiyyəti
azalmıĢ olur. B - induksiyasının dəyiĢməsi Holl çevirici
vasitəsilə ölçülür. Kanatdan keçən maqnit seli, kanatın en
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kəsiyi azaldığından o da azalmıĢ olur, havadan keçən isə
artmıĢ olur. Belə ki, MB-nin sabit maqnitinin sahə
gərginliyi sabit qalır. Holl çeviriciləri F0 maqnit selini və
həmçinin FA səpələnmə maqnit selinin tangensial
toplananını ölçür. Çeviricilərin bloklarından alınan
informasiyalar iki kanalla: en kəsiyin itkisi kanalı (EKĠ)
və lokal zədələr (LZ) kanalı ilə əldə edilir.
Kompüterdə emal edilən və zədələrin analiz edilməsi
nəticəsində alınanlara əsasən kanatın en kəsiyinin ümumi
itkisi və kanatın xarici və daxili lokal zədələrini
qiymətləndirmək mümkündür.
Polad kanatların defektoskopiyasında ən mürəkkəb
məsələ, kanatların muftaya kip bağlandığı yerdə (məftillərin ən çox korroziyaya uğradığından) onlara nəzarət
olunmasıdır. Bunların yaranma səbəblərinin ən baĢlıcası
bir neçədir. Əvvəla muftanın tez əriyən ərintilərlə (sink,
babbir və s.) uc hissəsinin doldurulması zamanı turĢularla
aĢınmasıdır, ikincisi muftaya kanatın daxil olduğu hissədə
5...10sm uzunluğundakı hissənin yumĢaq məftillə sarındığından oraya toz və nəm yığılmasına səbəb olur.
3.6. Maqnit yaddaşı metodu
Avadanlıqların lokal sahələrinin ekspress- diaqnostikası üçün ən geniĢ yayılan üsul metalların maqnit
yaddaĢı (MMY) metodu adlanır. Əslində maqnit yaddaĢı
fiziki effekt olub, nümunənin əvvəlcədən deformasiyaya
uğramasını bərpa etməklə əlaqədar olduğundan, onun
MMY metodunun bu deffektə heç bir aidiatı yoxdur.
Metalların maqnit yaddaĢ metodu (MMY) dağıtmadan nəzarət etmə metodu olub, texnoloji və istismar
faktorları nəticəsində metalın zədələnmiĢ hissəsində
73

(yüksək maqnit müqaviməti zonası) qalıq maqnitlənməni
qeydə almağa əsaslanır. Bir sıra ədəbiyyat mənbələrində
bu metod maqnitometrik metod adlanır. Qalıq maqnitlənmənin yayılması xüsusiyyətinə görə bu metod,
məmulatın üst səthindəki deformasiyaları və yarıqları
aĢkar etməyə imkan verir. Ġlk dəfə bu metodu Volqoqradın SES-də V.M Tilimonov 12 tapmıĢ və istifadə
etmiĢdir. O, göstərmiĢdir ki, paslanmayan borular
maqnitlənmiĢ halda sıradan çıxırlar. Gərginliyin konsentrasiyası çox olan zonada səpələnmə sahəsi yaranır ki,
bunuda maqnifometr vasitəsilə ölçmək mümkündür. Daha
sonralar bu mefod A.A.Dubovun 6 iĢlərində daha geniĢ
yayılmıĢdır. Ferromaqnetiklərin maqnitlənməsi nəinki
təkcə xüsusi xarici maqnitləndirici sahənin təsirindən və
yaxud texnoloji konstruktiv və istismar faktorların təsiri
ilə və həm də təbii Ģəraitdə yerin maqnit sahəsinin təsiri ilə
də baĢ verə bilər. Bu sahə çox az gərginliyə malik
olduğundan, maqnitlənmə uzun zaman periodunda yaranır
ki, bu zaman məmulat maqnit sahəsi istiqamətində
hərəkətsiz vəziyyətdə olmalıdır. Məmulat fəzada müxtəlif
istiqamətlərdə hərəkət etdikdə, Yerin təbii maqnit sahəsi
ilə maqnitlənmir. Bu effekt o zaman daha güclü olur ki,
boru nəqli yerə döĢənmiĢ halda olsun. Onda boru nəqlində qaynaq iĢləri apararkən elektrik qövsündə kifayət
dərəcədə elektirik qövsünün kənara çıxması baĢ verir
(maqnit üfürməsi) ki, bu da qaynaq prosesini çətinləĢdirir.
Metalın maqnit yaddaĢı məmulatın istismarı zamanı
iĢçi yükün həddən artıq təsiri nəticəsində onun maqnitlənməsinə o dərəcədə təsir göstərir ki, onun yenidən bərpa
olunması mümkün olunmur. Təyin edilmiĢdir ki,
məmulatın gərginlik konsentrasiyası zonasında Yerin
təbii maqnit sahəsi ilə maqnitləĢməsi istismar zamanı
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yükün təsiri nəticəsində mikroçatların yaranması və
dislokasiyası (yerdəyiĢməsi) intensivləĢir, maqnit müqaviməti artır və qalıq maqnitlənmə sahəsı kəskin dəyiĢir.
Qalıq maqnitlənmə gərginliyinin Hp normal hissəsi
sıçrayıĢvarı iĢarəsini dəyiĢir, bununla da gərginliyin
konsentrasiya zonasının mərkəzində (KH) Hp=0, gərginliyin H, toxunan mürəkkəbəsi isə maksımum olur.
Anoloji effekt səthi deformasiya və çatlar olduqda da
yaranır. Maqnit selinin KH zonasında (böyük maqnit
müqaviməti zonası) paylanması normal və toxunan
mürəkkəbələrinin dəyiĢmə xarakteri Ģəkil 3.7-də göstərildiyi kimidir. KH xətti boyunca metalın mökəmliyinin
dəyiĢməsi tez-tez baĢ verir. Bu halda metalloqrafik
tədqiqatlar metalın quruluĢundakı zədələnmələri bu və ya
digər dərəcədə aĢkarlayır.

Şək. 3.7. Qalıq maqnitləndirilmə sahəsinin gərginlik
konsentrasiyası zonasında paylanma xarakteri
Hp=0 normal mürəkkəbənin qiymətinin və onun
sıçrayıĢvari dəyiĢməsini KH zonasının vəziyyəti təyin
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edir və tətbiq olunan normativ sənədlərdə MMY-nin
əsas dioqnasik əlamət kimi qəbul olunur. Hp sahəsinin KH zonasında dəyiĢmə xarakteri bu günə qədər
kifayət dərəcədə öyrəniləməyib Belə hesab
edilir
ki, dislokasyanın dəyiĢəməsi və plastik deformasiyaların
yaradılması KH zonasında maqnitoelastik və maqnitomexaniki effektin hesabına olub, eyni vaxtda domenlərin dönmələri ilə yaranır ki, bu da qalıq maqnitlənmə
sahəsinin dəyiĢməsinə gətirib çıxarır. Defektlərin konsentrasiyası çox olan yerlərdə və quruluĢ strukfurunun
eyni cinsli olmayan yerlərində domen divarları
möhkəmlənir ki, bu da səthə Hp 6 sahəsinin iĢarəsinin dəyiĢməsi Ģəklində biruzə verir. Bu halda Hp=0
xətti detalın en kəsiyinin maksimum maqnit müqavimətinə uyğun gəlir. Bu cür qalıq maqnitlənmə səpələnməsi yük altında olan konstruksiyalarda yalnız kiçik
xarici sahədə yaranır ki, bu da Yerin maqnit sahəsində
olduğu kimi, deformasiya enerjisinin xarici maqnit
sahəsinin enerjisindən dəfələrlə çox olduğunu göstərmiĢ
olur.
Hp sahəsinin paylanma xarakterini
universal
maqnitomer və yaxud xüsusi hazırlanmıĢ ĠKN-1M tipli
gərginlik maqnitomer-indikator vasitəsilə
qiymətləndirmək mümkünündür. Əlavə olaraq konsentrasiyanın
səviyyəsini adətən qiymətcə təyin etmək üçün Hp=0
 un 

 p
2lk

düsturu ilə təyin etmək olar. Burada Hp - Hp
sahəsinin iki nəzarət nöqtələri arasında sahə fərqinin
modulunu göstərir. Nəzarət edilən obyekt üçün aĢkar76
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 un

Əgər m-in
qiyməti
mnp-dən artıqdırsa, onda
nəzarət olunan obyektdə zədələnmədə metalın son həddi
haqqında nəticə çıxarılır. mnp kəmiyyəti metalın deformasiya qabiliyyətini xarakterizə edir və xüsusi metodika ilə
təyin edilir. Müasir sənaye və magistral boru xəttində və
neft anbarlarında ən qorxulu element onların qaynaq
birləĢmələridir. Qaynaqdan sonra qaynaq tikiĢində qalıq
termiki gərginlik nəticəsində bir sıra texnoloji surlar
(biĢməmiĢ kəsik yeri, Ģlak birləĢmələri və s.) yaranan bilər
ki, bu da gərginlik konsentrasiyasının yaranmasına Ģərait
yarada bilər. Qaynaq birləĢmələrində hər Ģeydən öncə
zədələnmələr mexanizmin yorulmasından, sürtünməsindən, korroziyadan, yenidən qızdırılmaqdan və s. yarana bilər.
MMY ilə nəzarətin əsas məqsədi nəzarət edilən
obyekin KH zonasını xarakterizə edən ən təhlükəli
sahə və yerlərin təyin
etməkdir. Sonra isə digər
dagilmadan nəzərət üsulları ilə KH sonasındakı konkret
deffektin olmasını təyin edirlər. Dağıtmadan nəzərət
etmənin yeni metodunun əsas üstünlükləri məlum
metodlara nəzərən aĢağıdakılardır:
- xüsusi maqnitləndirici quruluĢun tələb edilməməsi,
nəzarət edilən səthin və metalın təmizlənməsinin tələb
olunmaması;
- nəzarətin yerinə yetirilməsi üçün istifadə olu77

nan cihazların kiçik ölçülü olması, avtonom qida
mənbəyi və qeydedici qurğunun olması.
MMY-metodunun tədbiqini məhdudlaĢdıran faktorlara aĢağıdakılar aiddir:
- metalın süni maqnitlənməsi;
- nəzarət obyektində kənar ferromaqnit məmulatların olması;
- nəzarət obyektinin yaxınlığında (1 m-dən yaxın)
xarici maqnit sahəsinin olması;
- nəzarət obyektinin yerin maqnit sahəsinin istiqamətinə nəzərən yerinin dəyiĢməsi.
3.7. Maqnit strukturoskopiya
Materialın
hazırlanması emalı prosesi zamanı
yaranan və inkiĢaf edən zədələr onun struktur quruluĢundakı bütün dəyiĢikliklər uyğun maqnit və elektrofiziki
parametrlərində əks olunur. Bu dəyiĢmələrin yaranmaları
domenlərin dönmələri və yerdəyiĢmələri ilə materialın
bütün domenlərinin struktur cəmi kimi izah edilir.
Maqnit strukturoskopiyaları metodlarının əsasını bəzi
materialların maqnit və fizika mexaniki xüsusiyyətləri
arasında korrelyasiya olması təĢkil edir. Onlar eyni
zamanda bu və ya digər faktorlardan - kimyəvi tərkibindən, emal rejimdən, gərginlik vəziyyətindən, yorulma
zədələrinin toplanmasından və s. asılıdır.
Ġstifadə edilən maqnit informativ parametrlərdən
asılı olaraq aĢağıdakı maqnit strukturaskopiyaları mövcuddur:
- ferritometriya;
- koersitimetriya;
- qalıq maqnitlənməyə görə nəzarət;
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- maqnit nüfuzluluğuna görə nəzarət;
- maqnit gurultularına görə nəzarət.
Strukturoskopiyanın göstərilən ilk iki növü çox
geniĢ yayılmıĢdır.
Ferritomeriyadan ferrit fazasına nəzarət etmək
üçün istifadə olunur. Bu fazanın tərkibi
materialın
maqnit nüfüzluluğunu təyin edir. Ona görə də onu
təyin etmək üçün maqnit müqavimətini ölçürlər.
Ferritomerin ölçü mexanizimi bir və ya ikiqütblü
ferrozondlu maqnit çeviricisidən ibarətdir (təsirləndirici
və ölçü sarğıları). Ferrozondun təsirləndirici sarğısı
vasitəsilə yaradılan maqnit seli, nəzarət obyekti sahəsinin
maqnit müqavimətindən asılı olur ki, bu da ferrit fazasının
tərkibini təyin edir. Ona görə də ölçü sarğısında yaradılan ehq-nin qiyməti ilə təyin olunur. Ferritomerin
dərəcələnməsi ferrit fəzasına uyğun etalon vasitəsilə
aparılır. Ölçü zamanı böyük xəta nəzarət obyektinin
səthi ilə çevirici arasındakı boĢluq yarada bilər və
həmçınin bu səthin geometriyası (kənarları, əyrilik) da
yarana bilər.
Strukturoskopiyada ən çox bərk karbonlu və az
legirləĢdirilmiĢ polad və onların koersitiv qatı arasındakı
asılılıqdan istifadə olunur. Son illərdə koersitimetriyadan
müxtəlif məqsədəli təhlükəli metalkonstruksiyalı obyektlərin gərginlik vəziyyətinin nəzarət olunmasında geniĢ
tətbiq edilir ki, bu da texniki diqnostikanin aktuallığını artırır. Bu metodika imkan verir ki, koersitiv
qüvvətinin qiyməyinə görə elastik-plastik sahəyə təsir
edən gərginliyi, deformasiyanın dərəcəsini və metalkonstruksiyada tsikl yüklənmədə qalıq ehtiyatları təyin
edilsin. Təyin edilmiĢdir ki, mikro və makro quruluĢlu
oksigenli və azleqirlənmis polodlarda tsikilk yüklənmə79

lərdə informasiyani yığır və saxlayır. Nəticədə domenlərin quruluĢları metalın zədələnməsinin maqnit yaddaĢı
funksiyasını yerinə yetirmiĢ olur. Əsasən daxili gərginliyin dəyiĢməsi və onunla əlaqədar materialın deformasiyası domenlərin sərhədlərinin yerdəyiĢməsinə səbəb olur
və dönməyən maqnitlənmə koersitiv qüvvənin onunla
mütənasib dəyiĢməsini xarakterizə edir:
s

 c 
 BH
s  s
L
burada s - maqnitkonstruksiyanin xətti ölçülərinin
dəyiĢməsi; S - mütləq maqnit nüfuzluluğu; Ms - maqnitlənmə; BH - daxili gərginliyin orta amplitud quyməti;
B - domenlərin sərhəd qalınlığı; L - metalda gərginlik
dalgasının uzunlugunu göstərir.
Hc - koersitiv qüvvəsi maqnit sahə gərginliyi olub,
maqnitlənməni sıfra qədər azaltmaq üçün gərəklidir və
daha informativ parametrdir. Çünki maqnit enerjisi və
daxili anizotrop sahəsi ilə əlaqədardır və müxtəlif tip
polodlar üçün müxtəlifdir.
Hc kəmiyyəti ilkin və tətbiq olunmuĢ gərginliklə
yanaĢı, metalın nazik təbəqəli quruluĢunda təyin olunur
ki, bu da dənəciyin ölçüsündən, kimyəvi və faza tərkibindən, dislokasiyanın sıxğılından və daxili gərginlikdən
asılıdır.
Hc ilə plastik qalıq deformasiyası Epl arasında
korrelyasion asılılığın olması koersitiv qüvvənin qiymətinə görə metalda yiğılan elastik-plastik deformasiya və
zədələnmələrə və həmçinin konstruksiyanın möhkəmlik
yorgunluğuna nəzarət etməyə imkan verir. Çalalara
nəzarət obyektlərinin və eyni dərəcədə neftqaz sənayesi
obyektlərində ənənəvi istifadə olunan azkarbonlu və
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azlegirlənmiĢ poladlar möhkəmləndirilmiĢ sinfə aid olub,
onlarda Hc-in qiyməti çox da böyük olmayıb (2…6
A/sm), istismar zamanı Hc-in qiyməti dağılma həddinə
çatana qədər 2-3 dəfə artıqdır. Bir qayda olaraq bu
cür poladlarda maqnit və mexaniki xüsüsiyyətlərin
möhkəm ələqaləri olur ki, korrelyasiya əmsalı 0,9-dan
az olmur. CtZ Ct20 O9QC2 və buna bəzən poladlarda
onu aĢağıdakı xətti asılılıq Ģəklində göstərmək olar:
 с   0с  AE

burada Hc - göndərilmə vəziyyətində koersitiv qüvvənin
qiyməti; A - hər marka polad üçün xarakterik əmsal;
E- deformasiyanı göstərir.
Hc - () asılılığı da anoloji görkəmə malikdir.
Nümunələrin gərilməsi və statik yoxlanmasının analizi
nəticəsində koersitiv qüvvələrin qiymətlərinə əsasən
gərginliyə nəzarət etmək
məqsədilə nomoqranmalar
tərtib olunur (Ģəkil 3.8). Hc () xətti asılılıq Ģəklində
olan nomoqranma operativ surətdə metal konstruksiyalardakı gərginliyin konsentrasiyasını 5%-ə qədər xəta ilə
hesablamağa imkan verir.
Konstruksiya poladlarının bütün
tipləri üçün
koersitiv qüvvələr və yaxud E deformasiyası arasında
eksperimental asılılıqlar qurula bilər (Ģəkil 3.9) Ct3, Ct
20 09q2C polodların timsalında görünür ki, boĢalmadan
sonra Hc kəmiyyəti sabit qalır və hətta T metalın
həddinə qədər  0с -in ilkin qiymətinə bərəbər olur.
Metalda axma və boĢalma oblastında domen quruluĢundan bərpa olunmaz dəyiĢikliklər domen sərhəddinin
900 və 1800 döməsi nəticəsində baĢ verir. Elastik81

plastik sahə Hc keçdikdən sonra  bс qiymətinə qədər
xətti artır, bu artım metalın b möhkəmlik həddinə
uyğun gəlir.

Şək.3.8. Konstruksiya poladların səthi nümunələrinin
biroxlu uzanması zamanı cərəyanın koersitiv gücünün
nəzarət nomoqramması
Yük altında Hc kəmiyyəti yüklənmə baĢladıqdan
sonra Hc qiymətinə qədər artır.
Hc kəmiyyəti təsir edən birinci, ikinci və üçüncü
növ gərginliklərin vektor cəmi ilə təyin edilir. Ona
görə də gərgin deformasiyalı vəziyyətdə olan metalkonstruksiyalarda maqnit nəzarəti zamanı nəinki gərginliyin
mütləq qiymətini həm də nəzarət edilən yerdə maqnit
qüvvə xətlərinin yerləĢmə istiqamətində nəzərə almaq
lazımdır. Üçüncü növ gərginlik metalın struktur və kimyəvi tərkibi ilə təyin olunur. Ġkinci növ gərginlik
baĢlanğıc olub konstruksiya hazırlanan zaman forma82

laĢır. Onlar korsitiv qüvvətləri təĢkil edir və metalda
müəyyən iĢarəli qalıq sahəsini yaradır. Birinci növ
gərginlik
istismar yüklərinin təsirilə Ģərtlənir. Bu
gərginliklər əvvəlkilərlə cəmləĢərək elastik deformasiya
oblastında axırıcının istiqaməti təsirindən asılı olaraq
Hc-i azalda da bilər, artırada. Lakin elastik-plastik oblastı
keçid zamanı birici növ gərginlik üstünlük təsirinə
malikdir və onların təsıirilə korsitiv qüvvə verilmiĢ
materialın möhkəmliyinə uyğun olaraq  bс həddinə
qədər xətti qanunla artır.

Şək.3.9. Müstəvi polad nümunələri üzərində yüklü və
yüksüz halda koersitiv gücün ölçülməsi
Koersitiv qüvvələri ölçmək üçün əlavə elektromaqnitli koersitimerlərdən istifadə olunur. Əvvəllər bir
çox illər ərzində sənaye istehsalı olan KĠFM-1 koersitimerlərindən istifadə olunmuĢdur. 1998-ci ildən MNPOSpektr (Moskva Ģəh.) xüsusi elmi iĢləmələr firması ilə
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birlikdə KRM-UK-2 yarımavtomat rəqəmli n-Ģəkilli
elektromaqnitdə Holl çeviricisindən istifadə olunur.
KRM-UK-2 modelin portativ akkumulyatorlu
avtonom qida mənbəyi və ölçü bloku olduğundan
ondan müxtəlif səhra və partlama-yanma qorxulu
Ģəraitdə müxtəlif obyektlərin diaqnostikasında istifadə
etmək olar. Cihazın iĢ prinsipi əlavə elektromaqniti
maqnit naqilindən və nəzarət edilən məmulatdan qapanan
qalıq maqnit induksiyasının ölçülən cərəyana görə
kompensasiya edən koersitiv qüvvəni hesablamağa
əsaslanır. Ölçmə tsiklinə bu mərhələlər daxildir:
- nəzarət edilən məmulatın maqnitləndirilməsi;
- qalıq maqnitləndirmənin kompensasiyası koersitiv
qüvvələrin hesablanması;
- ölçmənin nəticələrinin qeyd olunması (indikasiyası).
Maqnitləndirmə əlavə elektromaqnitin təsirləndirmə dolağından sabit cərəyan impulslarının buraxılması
ilə yerinə yetirilir (Ģəkil 3.10).

Şək. 3.10. Köməkçi elektromaqnit sxemi
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Bu zaman məmulatın qütb ucluqları arasındakı
hissəsi
doyma
həddinə
qədər
maqnitləndirilir.
Elektromaqnitin maqnit dövrəsindən cərgəyanı açdıqadan
sonra qalıq maqnit induksiyasının hesabına nəzarət
edilən məmulatda qalıq induksiyası mövcud olur ki,
bu da Holl çeviricisinin çıxıĢında
siqnal yaradır.
Daha sonra cərəyan dolağında əks istiqamətdə cərəyan buraxmaqla, avtomatik olaraq qalıq maqnitlənmə
kompensasiya edilir. Kompensasiya cərəyanı o vaxta
qədər artırılır ki, maqnit seli dövrədə sıfıra bərabər olsun. Bu vəziyyətə Holl çeviricisindəki çıxıĢdakı
siqnal kəsilmiĢ olsun, yəni Holl çeviricisi
sifir indikatoru rolunu oynayır. Hc-in qiyməti nə
qədər çox olarsa o, qədər də maqnitsizləĢdirici kompensasiya cərəyanı çox olacaqdır Maqnit sahəsini
kompensasiy edən cərəyanın böyüklüyü ilə koersitiv
qüvvələrin qiymətləri hesablanır daha sonra koersitiv
qüvvələrin rəqəmli induksiyasını iĢə salınır. Nəzarət
edilən obyektin metal konstuksiyasındakı gərginlik
deformasiya
vəziyyətini
diaqnosika etmək
üçün
kifayətdir ki, Hc kəmiyyətinin paylanma obyektin üst
səthində vəziyyəti analiz edilsin. Ən çox yüklənmiĢ
element (  сMAX ) aĢkar edilsin, bu qiymələr  Тс və
yaxud  TC qiymətləri ilə müqayisə edilsin ki, obyekt
hansı metaldan hazılanıb. Əgər metal obyektin elastik
və yaxud elastik-plastik oblasında
iĢləyirsə, Hc-in
qiyməti yenidən nomoqramma üzrə poladın həmən
markasına əsasən hesablanır və  gərginliyi buraxılabilən (bur.b) gərginliklə müqayisə edilir. ġəkil 3.11-də
bir çox sənaye obyektlərində, o cümlədən də neftqaz
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sənayesində iĢlədilən damarlı-hava birləĢməli B-10-ya
nəzarət edilməsinin nəticələri verilmiĢdir.
Koersitimetrik metodun əsas üstünlüyü onun sadəliyidir, çatıĢmayan cəhəti - həll edilən məsələlərin və
ferromaqnit motorların məhdudluğudur. Bu metodun mənfi cəhəti birbaĢa qaynaq Ģovlarına nəzarət edilməsində
məlumatların olmamasıdır.

Şək.3.11. Koersitiv gücə nəzarətin nəticələri və damarlıhava birləşmələrinin gərginlik vəziyyəti
Metal konstruksiyaların dağılması həmiĢə təsir
edən gərginliyin maksimal səviyyədə təsir edən zonasında
baĢ verir. Belə zonada gərginliyin konsentratoru olduqda
situasiyanı kəskin surətdə Ģiddətləndirir. Konsentratorların
kənarlarında gərginlik dəfələrlə metalın kənarlarında
axma və yorulma prosesini sürətləndirir. Onu görədə
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onların vaxtında aĢkarlanması birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Poladdan hazırılanan metal konstruksiyaların dağılma Ģərti, konsentrator zonasında maksimal
gərginliyi (KMG) qiyməti və əsas mexaniki
gərginliyin
qradiyent fərqidir (MGQF). Materiallar
müqavimətindən məlumdur ki, elastik əlaqəli konstruksiya
poladın möhkəmliyinin üçüncü
kriteriyası ən dəqiq
hesab olunur və uyğun olaraq çatlar üçün zəruri
Ģərt
 3
 1
  
2

max

hesab olunur. Burada  - toxunan gərginliklər; (1-3) əsas mexaniki gərginliklərin fərqi;   - buraxılabilən
toxunan gərginliyi göstərir.
BaĢqa sözlə, konstruksiyaların
cari
texniki
vəziyyətini qiymətləndirmək üçün KMG-lə
yanaĢı
MGQF qradiyentinidə bilmək vacibdir. Məlumdur ki,
mexanki gərginliyi və deformasiyanın təsiri nəticəsində
materialın
maqnit xüsusiyyəti qeyri bərabər dəyiĢir.
Metalın surukturunda konsentratlar zonasında gərginliyin
və maqnitlənmə vektorunun istiqamətləri qonĢu zonadan
fəqlənirlər. Bu dəyiĢməni ancaq dağıtmadan nəzarət
metodu ilə aĢkar etmək olar
ki, bu
metalın
maqnitomexaniki anizotropiyasına əsaslanır.
Metalın verilmiĢ gərginlikli - deformasiyalı vəziyyətində onun ümumi maqnit xarakteristikası son həddə
çatdırılmıĢ histerezis ilgəyidir (Ģəkil 3.2) ki, parametrləri
Bs induksiyası, maqnit sahəsinin Hmax doyma gərginliyi,
Bc maqnit induksiyası və H koersitiv qüvvəsi ilə təyin
olunur. Histerezis ilgəyinin hər hansı ayrıca bir parametri və konstruksiyanın gərginlikli-deformasiyalı
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vəziyyəti arasında eynimənalı fuksional asılılığın
qurulması əmələ gəlir. Bu parametrlər arasındakı əlaqə korrelyasion asılılqla müəyyən səhihliklə təyin
olunur. Texniki diaqnostika problemləri institutunda
(Sankt-Peterburq Ģəh.) dağılmadan sınaq metodu tədqiqatlarının nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, konstruksiyanın səthində gərginlik vəziyyətinin müxtəlif vəziyyətdə paylanması maqnit ilgəyinin uyğun kompleks
paramerləri ilə funksional surətdə əlaqədardır. Histerezis ilgəyinin bir sıra parametlərini ölçməklə təyinetmənin (müəyyənləĢdirmənin) səhihliyi artır. Bundan
əlavə, eyni zamanda maqnit induksiya
vektorunun
dönmə bucağı ölçülür. Sadalanan maqnit parametrlərinin ölçülərinin
nəticələri uyğun
alqoritm üzrə
riyazi
iĢlənilərək
konstruksiyanın nəzarət
edilən
hissəsində
gərginliyin faktiki paylanması müəyyən
olunur.
Maqnit parametrləri (Kompleks 2.05) maqnitanizatorlu skaner-defektoskopu cihazı vasitəsilə yerinə
yetirilir.
Ölçmənin
nəticələri
xüsusi
proqramlı
kompüterdə iĢlənməklə əsas mexaniki gərginliklər fərqinin kartoqrammasını almaga imkan verir (ƏMG).
Nəzarət olunan səthin təhlükəli sahəsi KMG-dən
alınan görüntülər və izotress xətləridir (MGQF).Bu
kartoqramma üzrə aĢkarlanmıĢ qüsüurların təhlükəlilik
dərəcələri təyin olunur. Ümumi halda
qüsurları
aĢkar edən və ölçən cihaz defektoskop adlanır. Bu
mənada (Kompleks 2.05) cihazı defektoskop deyildir.
Onu yaradanların fikrincə, bunu texniki diaqnostikanın
yeni sinfinə aid edirlər. Əgər bu cihazla nəzarət
edilən zonada qüsur vardırsa, sahə gərginlik qasırğası
yaratmırsa və gərginlik konsentratı deyildirsə, bu qüsur
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MGQF və
KMG-ın
kartoqrammalarında qeyq
olunmayacaq. Belə qüsurların olması metal konstruksiyaların təhlükəsiz istismar edilməsi üçün
təhlükəli
deyildir. Eyni zamanda istənilən gərginlikli konsentratın qüsur Ģəklində, hətta çox kiçik ölçüdə olsa
belə, və, ümumiyyətlə, mühitin bütövlülük xəttinin
qırılması olmadıqda və defektoskopun ənənəvi üsulla
təyin etmədiyi zədə MGQF və KMG-in kartında aĢkar oluna
bilər. Bunlara nazık çatları,
qorxulu
qüsurları aid etmək olar.
(Kompleks 2.05) cihazı hər Ģeydən əvvəl metal
konsturuksiyalı boru kəmərlərinin neft və
metal
rezervuarlarını, təzyiq altinda olan qabların qaynaq
birləĢmələrinə nəzarət etmək üçündür.
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IV. NƏZARƏTĠN BURULĞANLICƏRƏYAN,
ELEKTRĠK VƏ ĠSTĠLĠK NÖVLƏRĠ
4.1. Nəzarətin burulğanlıcərəyan növü
Dağıtmadan nəzarətin burulğanlıcərəyan növü,
nəzarət edilən obyektdə yaradılan xarici elektromaqnit
sahəsi ilə burulğanlı cərəyanın qarĢılıqlı
təsirinin
analizinə əsaslanır. Yaradılan sahənın parametrləri
nəzarət olunan obyektin geometrik və elektromaqnit
xarakteristikaları ilə təyin olunur. Bu qarĢılıqlı təsirin
nəticələri xarici sahə ilə yanaĢı yaradılmıĢ sahənin
böyüklüyü və xarakterindən asılıdır. Xarici elektromaqnit
sahəsinin yaradılması üçün hər Ģeydən əvvəl induktiv
sarğıdan istifadə
olunur ki, bunun üçün ondan
müvafiq tezlikli dəyiĢmə cərəyanı buraxılır. Bir və
yaxud bir neçə
induktiv sargıdan təĢkil
edilmiĢ
nəzarət edilən obyektdə burulğanlı cərəyan yaratmaq
və obyektin elektromaqnit sahəsinin parametrlərindən
asılı olaraq onu elektrik siqnalına çevirən quruluĢa
burulğanlı cərəyan
çeviricisi
deyilir. Burulğanlı
cərəyanlar elektriki keçirən cisimlərdə xarici maqnit
sahəsinin dəyiĢməsi təsirilə yaranır. Bu dəyiĢmə həm
maqnit sahəsinin zamana görə dəyiĢməsi və həm də
elektriki keçirən cismin maqnit sahəsinə nəzərən
dəyiĢməsinin nəticəsində baĢ verir.
Ġlk dəfə burulğanlı cərəyan fransız fiziki Y.Fuko
(1819-1868) tərəfindən ətraflı tədqiq edilmiĢ və çox
zaman onun adı ilə adlandırılır (Fuko cərəyanları).
Elektriki keçirən cisimlərdə burulğanlı cərəyanlar
qapanaraq, elektrik konturu yaradır və xarici maqnit
sahəsi ilə iliĢən qarĢılıqlı maqnit sahəsi yaradır. Bu
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maqnit sahələrinin qarĢılıqlı təsirləri nəticəsində çeviricinin induktiv sarğısında ehq-in və yaxud sarğının
tam elektrik müqavimətinin dəyiĢməsinə səbəb olur.
Bu kəmiyyətlərin dəyiĢmə böyüklüyü ilkin informativ
parametr olub, nəzarət edilən obyektin parametrlərinin
xarici elektromaqnit sahəsinin Hi gərginliyindən və
nəzarət edilən obyektə qədər olan a məsafəsindən
asılıdır. Hazırda çoxlu miqdarda müxtəlif konstruksiyalı
çeviricilər hazırlanmıĢdır ki, onları aĢağıdakı əlamətlərinə
görə fərqlənirlər:
- nəzarət
edilən obyektin
parametrlərinin
burulğanlı cərəyan çeviricisinin çıxıĢında çevrilən siqnalın
tipinə görə;
- çeviricinin sarğılarının birləĢdirilmə üsüluna
görə;
- çeviricinin nəzarət obyektinə nəzərən yerləĢdirilməsinə görə.
Birinci əlamətə görə çeviricilər parametrik və
transformatorlu olurlar. Parametrik çevirici yalnız bir
təsirləndirici induktiv sarğıya malik olub, aktiv və
induktiv müqavimətləri obyektin parametrlərindən və
nəzarətin Ģərtlərindən asılıdır. Tansformatorlu buruğanlı
çevirici ən azı iki induktiv əlaqəli sarğılardan (təsirləndirici və ölçü) ibarətdir və nəzarət edilən parametri
ölçü sarğısının ehq-nə çevirir.
Ġkinci əlamətə görə, burulğanlı cərəyan çeviriciləri
mütləq və differensial yerə ayrılırlar. Mütləq burulğanlı
çeviricidə siqnal nəzarət obyektinin parametrlərinin mütləq qiymətlərinə əsasən, differensial çeviricidə isə siqnal
obyektin parametr artımı ilə təyin edilir.
Nəzarət obyektinə nəzərən çevricilərin yerləĢdirilməsinə görə - keçid, taxma və kombinəli olurlar.
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Öz növbəsində keçid çeviriciləri xarici, daxili, yüklənmiĢ və ekranlı olurlar.
Neftqaz avadanlıqlarının diaqnostikasında burulğanlı
cərəyan növü ilə nəzarət adətən qələm tipli taxma
transformatorlu çeviricidən istifadə olunur.
Bu cür çeviricidən istifadə etməklə nəzarətin sxemi
Ģəkil 4.1-də verilmiĢdir. Nəzarət obyektində burulğanlı
cərəyanlar induktiv sarğıların köməyi ilə təsirləndirilir.
Ġnduktiv sarğının yaratdığı maqnit sahəsinin gərginliyi Hu,
burulğanlı cərəyanın yaratdığı qarĢıdurma maqnit
sahəsinin gərginliyi Hb-dir. Bu sahələrin bir-birinə
təsirinin nəticələri ölçü sarğısı vasitəsilə qeydə alınır.

Şək. 4.1. Burulğanlı cərəyanla nəzarət sxemi
1-qüvvə xətləri; 2-induktiv sarğı; 3-ölçü sarğısı;
4-nəzarət edilən obyekt.
Nəzarət
obyektində
burulğanlı
cərəyanların
paylanma sıxlığı qeyri müntəzəmdir. Obyekt konturu
səthində sıxlıq maksimaldır, diametri təsirləndirici

92

sarğının diametrinə bərabər olur və r məsafəsinin artması
ilə sarğının oxunda sıfıra qədər azalır.

Şək. 4.2 Burulğanlı cərəyanların paylanma sıxlığı.
1-burulğanlı cərəyanlar; 2-nəzarət obyekti.
ġəkil 4.2-də nəzarət obyektinin təsirləndirici sarğının
oxu boyunca kəsiyi verilmiĢdir və uyğun olaraq burulğanlı
cərəyanların sarğının oxundan r məsafəsinin aralanmasına
görə epürası verilmiĢdir.
Nəzarət edilən obyektin dərinliyinə burulğanlı
cərəyanların nüfuz etməsi, burulğanlı cərəyan çeviricisinin
konstruksiyasından, obyektin formasından və dərinlikdə
intensivliyin sönməsindən asılıdır. Taxma burulğanlı
çeviricilərdə dərinliyə nüfuzetmə  nəzarət obyektindəki
dərinlikdə burulğanlı cərəyanların sıxlığı 2,7183 dəfə (e
dəfə) səthdəkindən azdır və təxmini olaraq,
 2

r


düsturu ilə təyin edilir. Burada r - çeviricinin sarğısının
ekvivalent radiusu;  - burulğanlı cərəyanla nəzarətin
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ümumiləĢdirilmiĢ əmsalı olub, çeviricinin xüsusiyyətlərini
və nəzarət Ģərtini xarakterizə edir:
  R w0  ,
burada w - təsirləndirmə cərəyanının dairəvi tezliyi;
sabiti;
maqnit
 0  4  10 6  maqnit
  mühitin
nüfuzluluğu;   mühitin nisbi elektirik nüfuzluluğu:
Burulğanlı cərəyanların dərinliyə nüfuz etməsi
uyğun olaraq aĢkar edilən qüsurun maksimal dərinliyi ilə
Ģərtlənir. Burulğanlı cərəyanla nəzarət zamanı ən çox,
elektrik
keçirən
materiallarda
səthi
çatların
aĢkarlanmasına imkan yaradır, o halda ki, burulğanlı
cərəyanlar maksimaldır, həmçinin səthi çatların boĢluqlar
dərinliyi 3-4 mm-dən çox olmur.
Dağıtmadan nəzarət etmədə burulğanlı cərəyanla
qüsurların tapılması ilə yanaĢı, obyektin fiziki-mexaniki
xüsusiyyətlərinin nəzarətində struktoskopiyada geniĢ
tətbiq edilir. Bundan əlavə burulğanlı cərəyan cihazları və
qurğularından obyektin olçülərinə nəzarət edilməsində,
vibrasiyaların parametrlərini, elektrik keçirən obyektlərin
(metal axtarıcıları) aĢkarlanması və digər məqsədlər üçün
də istifadə olunur.
Burulğanlı cərəyanla nəzarətin üstünlüyü müqayisədə onun sadəliyi, yüksək məhsuldarlığı və həssaslığıdır.
Çeviricilərin həssaslığını yoxlamaq və aparatların
sazlanması üçün defektlə bərabər standart nümunələrdən
istifadə olunur ki, bunlar da QOST 8.315-83-ə əsasən hər
bir yoxlanılan məmulat üçün hazırlanır və metroloji
attestasiyaya əsasən təsdiq olunur. Burulğanlı cərəyanla
nəzarətin mühüm üstünlüyü, ondan çevirici ilə nəzarət
obyekti arasında birbaĢa kontakt olmadan istifadə etməyin
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mümkün olmasıdır. Ġzoləedici və lak örtüklərinin olması,
qalınlığın buraxılan həddi keçmədiyi halda və hətta səthin
çirkli olması nəzarətin aparılmasına maneçilik törətmir.
Burulğanlı cərəyan metodundan texnoloji avadanlıqların metal konstruksiyalarında gərginliyin konsentrasiyası çox olan zonalarda, ilk növbədə qaynaq tikiĢlərində,
həmçinin valları, Ģtokların, gilizlərin və digər buna bənzər
detalların nəzarət edilməsində effektiv surətdə istifadə
edilir. Bununla bərabər bu metod birbaĢa qaynaq tikiĢinə
nəzarət etmək üçün istifadə olunmur. Ona görə də neftqaz
sənayesində qabları və aparatları diaqnoz etdikdə
burulğanlı cərəyanla nəzarəti ultrasəs, radiasiyalı və yaxud
akustikoemission üsullarla birgə istifadə etmək
məqsədəuyğun deyildir.
4.2. Nəzarətin elektrik növü
Dağıtmadan nəzarətin elektrik növü (QOST 2531582) nəzarət edilən obyektlə qarĢılıqlı təsirdə olan və yaxud
xarici təsir nəticəsində nəzarət obyektində yaranan elektrik
sahəsinin parametrlərini qeyd etməyə əsaslanır. Nəzarətin
elektrik metodunun əsas növləri cədvəl 1.2-də verilmiĢdir.
Neftqaz avadanlıqlarının texniki diaqnostikasında
elektrik metodlarından ilk növbədə izolyasiya örtüyünün
bütövlüyü qiymətləndirilir. Vaxtından əvvəl avadanlığın
korroziyaya uğraması baĢlıca olaraq örtüyün dağılması,
onlarda mikrodeĢiklərin olması, nazikləĢmə, qabarcıqlanma və digər bütövlüyü pozan əlamətlər nəticəsində
yaranır. Ġzolyasiyaya nəzarət adətən elektroparametrik və
elektrik qövsü (yüksək gərginlikli) metodlarla aparılır.
Elektrik qığılcımı metodu yüksək gərginlik
mənbəyinin bir qütbünə bağlanmıĢ Ģup və yaxud fırçalı
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elektrodla quru izolyasiya örtüyünün üst səthi və mühafizə
olunan obyektin (məsələn, yeraltı rezervuar) yüksək
gərginlikli mənbəyin digər qütbünə birbaĢa və yaxud
torpaqlayıcı vasitəsilə torpaqdan keçməklə hava
boĢluğunun deĢilməsinə əsaslanır. Bu metodun əsasında
bir sıra elektroqığılcım defektoskoplarının modelləri
hazırlanmıĢdır.
ġəkil 4.3-də elektrik qığılcımı defektoskopunun
KRONA-2Ġ modelli AO*ĠNTROSKOP+ hazırlanmıĢdır.
Bunlardan epoksidli, bitumlu, aĢkarlı və emallı boru
kəmərlərinin örtüklərinə nəzarət edilməsində istifadə
olunur. Bu cihaz qeyri-elektriki keçirməyən örtüklü
istənilən konfiqurasiyalı məmulatlara nəzarət etmək üçün
istifadə oluna bilər.

Şək.4.3. KRONA-2İ - elektrik qığılcımı defektoskopu
Ġzolyasiya örtüklərinin vəziyyətini kəmiyyət cəhətcə
qiymətləndirmək üçün elektroparametrik nəzarət metodundan geniĢ istifadə olunur. Ġzolyasiya örtüyü üçün əsas
parametr, örtüklə əsas metal arasındakı keçid müqavimətidir. Ġzolyasiya örtüyünun kecid müqavimətinin
ölçülməsinin elektrik sxemi Ģəkil 4.4-də verilmiĢdir.
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Şək. 4.4. Boru kəmərinin izolyasiya örtüyünün
keçid müqavimətinin elektrik ölçü sxemi
Qaz borularında izolyasiya örtüklərini sınaqdan
keçirməzdən əvvəl keçid müqavimətinin ölçüləcək
sahəsində səth əsaslı surətdə çirklənmədən və nəmdən
təmizlənməlidir. Distillə edilmiĢ suda sodanın (Na2CO3)
3%-li məhlulunu hazırlayır və parça
(3) örtüyünü
isladaraq izolyasiya örtüyünün (4) bütün perimetri
boyunca sərirlər. Üstündən metallik elektrod-bandaj (2)
parçaya sıx quraĢdırılır. ġəkil 4.4-də göstərilən sxemə
uyğun elektrik dövrəsi yığılır. 6-qida mənbəyinin mənfi
qütbü 1-mexaniki kontakt vasitəsilə 5-metal borunun
təmizlənmiĢ hissəsinə birləĢdirilir.
R rezistoru ilə G qida mənbəyindən 10...30V
həddində gərginlik ötürülür. U voltmetri gərginliyi, A
ampermetri isə cərəyan Ģiddətini göstərir.
Keçid R müqavimətinin qiyməti Om.m2-lə
R

US
I
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düsturu ilə hesablanır. Burada U-iĢçi gərginlik, S-metal
elektrod – bondajın sahəsi , m2; I- cərəyan Ģiddəti, A.
ġəkil 4.4-də verilmiĢ sxem ilə ölçmə ən azı üç
müxtəlif rejimdə aparılır. Keçid müqavimətinin qiyməti
ölçülən cərəyanın hər bir qiyməti üçün hesablanır. Qalıq
resersunu hesabat zamanı nəzərə almaqla R faktiki üçün,
üç ölçmənin nəticələrinin orta qiyməti götürülür.
Yuxarıda qeyd olunan dağıtmadan nəzarət
metodlarının elektrik növü ilə, digər hallarda da istifadə
olunur; məsələn: zond metodu ilə müqavimətin ölçülməsi
və yaxud vertikal yerləĢdirilmiĢ polad rezervuarların
oturacaqlarının altındakı qruntun elektrik tutumunun
dielektrik anomaliyanın yerinin təyin edilməsində xüsusi
keçiriciliyin və yaxud dielektrik nüfuzluluğunun
yüksəlmiĢ anomaliyası paslanmasının və yaxud su
yığımının toplandığına dəlalət edir. AzalmıĢ anomaniya
isə neft və neft məhsullarının rezervuarlarının oturacaq
qruntuna yığıldığına dəlalət edir.
Bu metod imkan verir ki, rezervuarlar 14 oturacaqlarında neft məhsullarının sızma zonasını, oturacağın
yüksəlmiĢ korroziyaya uğraması və həmçinin batma,
sızma, yüksəlmiĢ korroziyanı identifikasiya olunsun.
Qazıma avadanlıqlarının elektroparametrik metodla
diaqnostikasında batırılmıĢ boruların korroziyaya uğramasının nəzarət edilməsində əsasən bu üsuldan istifadə
olunur. Bu halda korroziyanın dərəcəsi kimi quyuya
salınmıĢ kontakt zondu vasitəsilə uzununa (boyuna)
elektrik müqavimətinin dolayısı metodla ölçülməsilə
qiymətləndirilir. Yeraltı boru kəmərlərinin diaqnostikasında izolyasiyanın zədələnməsini təyin etmək üçün ANPĠ
aparatlarından istifadə olunur.
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Dağıtmadan nəzarət metodlarının elektriki üsulundan
rezervuarların və borukəmərlərinin elektrik təhlükəsizliyini, həmçinin onların elektro-kimyəvi mühafizə
örtüyünün polyarizasiya potensialını [19] ölçməklə
nəzarət etmədə istifadə olunur.
4.3. Nəzarətin istilik növü
Nəzarətin istilik növünün metodları (QOST 2348379) obyektin istilik sahəsinin termometrik həssas
elementlərin (termocütlə, fotorezistorla, termoindikatorla
və s.) qarĢılıqlı təsirinə və sahə parametrlərinin
(intensivlik, temperatur qradiyenti, parlaqlıq, Ģüalanma və
digər), elektriki parametrlərə və yaxud digər siqnala
çevirmək və onu qeydedici cihaza ötürməyə əsaslanır.
Səthin istilik sahəsi istilikötürmə prosesinin xüsusiyyətləri
ilə təyin olunur ki, bu da özlüyündə nəzarət obyektinin
konstruktiv hazırlanmasından, xarici və daxili defektlərin
olmasından asılıdır. Istilik sahəsinin əsas xarakteristikasıdefektliyin indikatoru kimi istifadə edilən lokal temperatur
qradiyentinin qiyməti hesab olunur.
Nəzarət üçün passiv və aktiv metodlardan istifadə
olunur. Aktiv nəzarətdə obyekt xarici enerjinin təsirinə
məruz qalır, passiv nəzarətdə isə belə təsir olmur. Ümumi
halda passiv nəzarətdən obyektin istilik rejiminə və
nəzarət obyektinin verilmiĢ forma və geometrik ölçülərdən
kənara çıxmasını təyin etmək üçün istifadə olunur. Öz
növbəsində aktiv nəzarətdən bütövlüyün pozulmasına (çat,
boĢluq, laylara ayrılma, qeyri-bircins bağlanmalar)
qüsurları aĢkarlamaq, həmçinin struktur dəyiĢikliyini və
nəzarət obyektinin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə (strukturun qeyri-bircinsliyi, strukturun istilik keçirməsi, istilik
99

tutumu və Ģüalanma əmsalı) nəzarət etmək üçün istifadə
olunur.
Ġnformasiyanın alınması üsuluna görə kontaktlı və
kontaktsız üsullara ayrılır. Texniki diaqnostika prosesində
ən çox kontaktsız üsullar istifadə olunur ki, bu da onun
yüksək operativliyi və minimal əmək sərfi ilə əlaqədardır.
Kontaktsız istilik metodu ilə nəzarətdə alınan informasiya,
infraqırmızı oblastda optik elektromaqnit Ģüalanmaya aid
edilir. Ġnfroqırmızı Ģüalanmanın intensivliyi və tezliyi
obyektin molekul və atomlarının rəqsi və fırladıcı enerjisi
ilə təyin olunur və onun temperaturundan asılıdır.
Ġnfraqırmızı Ģüalanmanı generasiya etməyin əsas
üsulu obyektin qızdırılmasıdır. Ona görə də bu Ģüalanma
hər Ģeydən öncə istilik üsulu adlanır. Bu Ģüalanmanı qeydə
alan əsas cihazlar kimi, hazırda ən geniĢ istifadə edilən
distansion infraqırmızı pirometrlər və teplovizolardır.
Daha çox perspektivləri olanı teplovizorlardır ki, obyektin
istilik təsvirini görünən Ģəklə çevirsin. Teplovizion nəzarət
metodu imkan verir ki, obyektin həm lokal, həm də
ümumi istilik təsvirini-termoqrammaları səthin müxtəlif
temperaturlu sahələrini aĢkar etsin. Teplovizion metodla
alınmıĢ termoqram Ģəkil 4.5-də göstərilmiĢdir. ġəkil 4.6da mühəndis mərkəzi AQTU-da tətbiq olunan gəzdirilən
«FLĠP System» firmasında buraxılan ThermaCAM E25
teplovizionun ümumi görünüĢü verilmiĢdir. Bundan sonra
termoqrammalar kompüterdə iĢlənilir ki, istifadə olunan
proqramın mürəkkəbliyindən asılı olaraq, nöqtələr üzrə
temperaturun ölçülməsi, izotermin qurulması, müxtəlif
oblastlarda orta, maksimal və minimal temperaturların
qradientinin qiymətləndirilməsi və s. həyata keçirilir.
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Şək.4.5. Elektrik mühərrikinin və aralıq
podşipnikin qızmasına nəzarət

Şəkil 4.6. Therma CAM E25- teplovizion kamerası
Dağıtmadan nəzarətin distansion metodun istilik
növü neft-qaz avadanlıqlarının texniki diaqnostikasında
geniĢ tətbiq olunur. Belə ki, onların vasitəsilə neft-qaz
məhsullarının çənlərdən, rezervuarlardan və boru kəmərlərindən sızması aĢkarlanır, onların izolyasiya örtüyünün
vəziyyəti qiymətləndirilir və divarların nazikləĢməsi, boru
kəmərlərinə aidiyyatı olmayan qoĢulmaların aĢkarlanması
və onların qrunta oturmalarının pozulması (bastırmaların
pozulması, boruların qızması və çılpaqlaĢması, torpaq
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yerdəyiĢməsi nəticəsində borunun deformasiyası və s.)
metalın gərginlik vəziyyəti nəzarət edilir, maĢın
avadanlıqlarının, elektrik avadanlıqlarının və s. daha çox
istilik gərginlikli sahələri aĢkar edilir.
Rezervuarların, aparatların, boru kəmərlərinin izolyasiya ortüklərinin nəzarət edilməsində ən effektiv
teplovizionlardan istifadə olunur. Qüsurlu sahələrdə istilik
itkilərinin artmasının təyin edilməsi imkan verir ki, səbəb
aĢkarlansın və öz vaxtında izolyasiya təmir edilsin və
yaxud dəyiĢdirilsin.
Teplovizion nəzarət çox sayda olmayan ekspresmetodlardan biridir ki, böyük qabarit ölçülü texnoloji
tutumlu avadanlıqlarda defekti aĢkarlamaq mümkün olsun
və gərginliyin konsentrasiyası təyin edilsin. Belə nəzarətin
metodikası vertikal yerləĢdirilmiĢ polad neft məhsulları
rezervuarlarının diaqnostikasında tətbiq olunur. Rezervuarlarda gərginlik konsentratının yerləĢdiyi yeri, artmıĢ
infraqırmızı Ģüalanma ilə təyin edirlər. Rezervuarın
divarlarının yüksəlməsi tsiklik olaraq onun maye ilə
doldurmaqla yerinə yetirilir. Belə ki, yüklənmədən əvvəl
divarların istilik sahəsi qeydə alınır- «sıfır kadrı». Bundan
sonra rezervuar sınaq yükü ilə doldurulur və uyğun
termoqram ilə qeydə alınır.
Gərginlik
konsentrasiyasının
əmsalı,
defekt
oblastında temperaturun maksimal artımının defektsiz
sahədə temperatur artımının nisbi və yaxud mütləq ölçmə
qiymətindəki olan nisbəti təyin olunur.
Teplovizon təsvirdə temperaturun mütləq qiymətinin
alınması üçün proqrama obyektin səthinin Ģüalanma və
ətraf mühitin temperatur əmsalı daxil edilir. Teplovizon
təsvirin iĢlənməsi zamanı obyektin özünəməxsus istilik
sahəsindən «sıfır kadrı» çıxılır. Doldurmadan əvvəl
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alınmıĢ, sonuncudan sınaq yükləmədən sonra və ancaq
doldurulmuĢ sınaq yükündən yaranan temperatur artımını
analiz edirlər.
Qüsur sahəsində gərginliyin konsentrasiya əmsalı,
konsentrasiyanın temperatur artımının və defektsiz
oblastına olan nisbətilə təyin olunur:
 ıt 

tg
to

burada tg – qüsur sahəsində temperatur artımı; t0 qüsursuz sahədə temperatur artımıdır. Bu metod imkan
verir ki, qüsurları və gərginlik
konsentorlarının o
zonada sınaq yükləmədə axarlığı 0,9 və daha çox
həddə dayanıqlığı aĢkar edilsin.
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V. DAĞITMADAN ULTRASƏS NƏZARƏTĠ
Utrasəs nəzarəti (USN) dağıtmadan nəzarətin
akustik növünə aiddir (bax cədvəl 1.2). Dağıtmadan
nəzarətin bütün akustik metodlarının hamsı elastik
mühitin (maye bərk və qazabənzər) akustik rəqslərin və
dalğaların qarĢılıqı təsirinə əsaslanır. Onlar rəqslərin təsirləndirilməsi və onların qeyd olunması üsullarına
görə fərqlənirlər. Akustik metodlardan ən çox ultrasəs
defektoskopiyası (USD), ultrasəs qalınlıq ölçmə (USQ)
və akustik-emission dağıtmadan
nəzarətdən istifadə
olunur. Hazırda dünya praktikasında dağıtmadan nəzarətin 60%-i USD-in payına düĢür. Neftqaz sahəsində
USD geniĢ tətbiq edilir. Məsələn, fırlanğıcların
gövdələri, tal bloklarının oxları, qazma boruların açarları,
rezevuarların və
boruların qaynaq birləĢmələri və
digərlərinə nəzarət olunur.
USQ - neftqaz avadanlıqlarının divarlarının qalıq
qalınlığını təyin etmək üçün ən əsas metod hesab
olunur. Akustiko-emission nəzarət texniki vəziyyəti
müxtəlif
olan avadanlıqlarda qüsurların təhlükəlilik
dərəcəsini qiymətləndirmək üçün ilk növbədə tutumlu
qablarda, boru kəmərlərində və müxtəlif təyinatlı
rezervuarlarda geniĢ istifadə olunur.
Akustik ultrasəs dalğasından istifadə
etməklə
dağıtmadan nəzarət metoduna birinci patent (№11371)
2 fevral 1928- ci ildə Leninqrad elektrotexnika institutunun professoru S.Y.Sokolova verilmiĢdir. Elə həmin
tarixdən dünya ictimaiyyəti USQ-in istifadə
olunduğu tarix kimi qeyd olunur. Dağıtmadan nəzarətin
USQ-in istifadəsi digər metodlarla
müqayisədə
defektin istənilən formada hansı dərinlikdə olmasından
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asılı olmayaraq aĢkar edilməsinə imkan verir. Yüksək
məhsuldarlığa, aĢağı qiymətə, məmulatın birtərəfli giriĢindən nəzarətin mümkünlüyünün olmasıdır. ÇatıĢmayan
cəhətlərinə nəzarətin iridənli materialların və həmçinin qalınlığı 4 mm və az olan nazik divarlı məmulatların nəzarət edilməsinin çətinliyidir. Mürəkkəb formalı
məmulatların nəzarəti xüsusi metodun
və yaxud
texnoloji təlimatın iĢlənməsini tələb edir.
5.1. Akustik rəqslər və

dalğalar

Akustik rəqs elastik mühit
zərrəciklərinin
mexaniki rəqslərindən ibarətdir. Bu rəqslərin mühitdə
yayılma proseslərinə akustik dalğa deyilir. Dalğanın
yayılma istiqamətini göstərən xətt şüa adlanır. Rəqsedən
zərrəcikləri, rəqs etməyən zərrəciklərdən ayıran
bölmənin sərhəddinə
dalğanın hüdudu deyilir.
Akustik rəqslər tezliyi, intensivliyi və görünüĢü
ilə xarakterizə olunur. Rəqslərin görünüĢləri elastik
mühitin xüsusiyyətləri və onların yaradılma üsulları
ilə təyin olunur. Həcmi elastikliyə malik maye və
qazlarda
akustik rəqslər bütün istiqmətlərdə eyni
sürətlə yayılır. Bərk cismlərdə isə elastik həcmlə
yanaĢı həm də forma elastikliyi (dönən elastiklik) və
qeyri-bərabər deformasiya dartılma-sıxılmanın müxtəlif
istiqamətlərdə olması (anizotrop
cismlər), akustik
dalğaların yayılma qanunauyğunluğunu kifayət dərəcədə
mürəkkəbləĢdirir. Tezliyi 16…20 Hs-ə qədər olan
rəqslər infrasəs adlanır. Tezliyi 16…20-dək (15…20)
10 Hs olan rəqslərin diapazonu insan qulaqları ilə
eĢitməni təĢkil edir. Səs rəqslərinin təzliyini 20 k Hsdən çox artırdıqda, o, ultrasəsə keçir, bu zaman onun
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yayılma
qabiliyyəti
dəyiĢir. Havada
yayılma
qabiliyyəti azalır, bərk və maye cisimlərdə artır. Metal
materiallarda dağıtmadan nəzarət zamanı
tezliyi
0,5…25 MHs olan ultrasəsdən istifadə olunur. Materialda akustik ultrasəs dalğaları müəyyən sabit C
sürətilə paylanır ki, bu mühitin xüsusiyyətləri ilə (C
ultrasəs sürətini, elastik zərrəciklərin rəqslərin fazasından
asılı olan  sürətindən fərqləndirmək lazımdır) təyin
olunur. Dalğaların materialda yayılması zona yaranması
ilə müĢaiyət olunur və zərrəciklər eyni rəqs vəziyyətində
(fazada) yerləĢirlər. Belə zonalar arasındakı minimal
məsafə  dalğa uzunluğu adlanır.  kəmiyyəti C
yayılma sürəti və rəqs tezliyindən asılıdır:
 C/F.

Konkret olaraq hər hansı materialda ultrasəs dalğasının uzunluğunu dəyiĢmək üçün təsirləndirilən rəqsin
f tezliyini dəyiĢməklə mümkündür.
Bərk cismlərdə zərrəcik rəqslərinin istiqaməti
dalğanın yayılma istiqamətinə nəzərən
müxtəlif ola
bilər. Zərrəciklərin yerdəyiĢmə xarakterinə və rəqslərin
yayılmasına görə dalğalar bir neçə növ olurlar. Bərk
cismlərdə deformasiyanın xarakterini onlarda elastik
dalğaların yayılmasını aydınlaĢdırmaq üçün cismin yan
səthinə simmetrik Ģəbəkə çəkirlər. Elastik rəqs (dalğa)
cisimdə paylanarkən ona çəkilmiĢ Ģəbəkə ilə birlikdə
deformasiya olur. Cismin deformasiyaya uğramasının
xarakteri
onlarda paylanan elastik dalğalarla birlikdə
bir neçə növü Ģəkil 5.1-də verilmiĢdir 5.
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Şək.5.1. Elastiki dalğaların bəzi növlərinin yayılma
zamanı deformasiyanın xarakteri:
a) uzununa (dartılma-sıxılma); b) eninə (tərpənən);
c) qeyri-simmetrik (əyilmə); ç) normal simmetrik
(normal geniĢlənmə-sıxılma)
Bu halda deformasiyanın qiyməti ĢiĢirdilmiĢmiĢ
halda göstərilmiĢdir (əslində deformasiya çox azdır və
dalğanın uzunluğuun bir neçə faizini təĢkil edir). Nə
zaman ki, elastik mühitin zərrəcikləri dalğanın yayılma
istiqamətində rəqs edir, bu halda onlar növbə ilə
dartılma-sıxılmaya məruz qalır ki, belə dalğaları uzununa
dalğalar adlandırırlar. Uzununa dalğalanın C sürətini
C1 

E 1  v 
 1  v 1  2v 

düsturu ilə təyin edirlər.
Burada E-elastiklik modulu: - Puasson əmsalı;
 - mühitin sıxlığını göstərir.
Əgər mühitin zərrəcikləri yayılmanın istiqamətinə perpendikulyar rəqs edərək, yerdəyiĢmə deformasiyasına məruz qalarsa, belə dalğaları eninə və ya
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yerdəyişən dalğalar adlandırırlar. Eninə dalğaları ancaq
elastik bərk cisimlərdə yarana bilər. Eninə dalğanın sürəti
Ct0,55Cl olacaqdır.
Bərk cismin səthində səthi dalğalar (Releya dalğaları) paylana bilər. Onlar uzununa və eninə dalğaların kombinasiyasından ibarətdir və paylanma sürəti
Cs=0,93Ct. Zərrəciklərin tərpənməsi elliptik trayektoriya
üzrə baĢ verir. Bu zaman ellipsin böyük oxu səthə
perpendikulyar olur. Metallarda səthi dalğalar praktik
olaraq dərinliyi n 1,5-dan artıq olmayan dərinlikdə
sönürlər. Bununla yanaĢı səthi dalğalar səth əyintiləri
ilə çox böyük məsafələrə paylanırlar. Əgər mühit iki
səthlə hüdudlanıbsa, onlar arasındakı məsafə dalğa uzunluğuna nəzərən ölçüləndirsə, onda belə nazik lövhədə
normal
lövhəĢəkilli dalğalar (onları həmçinin
Lemba dalğaları adlandırırlar) paylanacaqdır. Dalğaların
əsas növlərinin xarakteristikaları cədvəl 5.1-də verilmiĢdir 2.4.
Cədvəl 5.1
Yayılma
mühiti

Dalğanın növü
(adı)

Dalğanın
xüsusiyyəti

Yayılma
sürəti

1

2

3

4

Maye və
ya qaz

Uzununa
(dartılma-sıxılma)

Sərhədsiz
cisim

Uzununa
(dartılma-sıxılma,
burulğansız)
Eninə
(tərpətmədə,
ekvivalyuminal)

Mühitin dövri
geniĢlənmə və
sıxılması
Zərrəciklər
dalğanın yayılma
istiqamətində rəqs
edirlər
Zərrəciklər
dalğanın yayılma
istiqamətinə
perpendikulyar
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C

Cl

C1~0,55Cl

1

Yarımsərhədsiz
cismin
səthi
h qalınlıqlı
sonsuz
lövhə

2

Səthi (Reley)
BaĢlıqlı (...)

Qeyri-simmetrik
normal (döngəli,
Lemba)
Simmetrik normal
(geniĢlənmə və
sıxılma, Lemba)
normalları
d diametrli Əyilmə
sonsuz
çubuq
Uzununa
(dartılma-sıxılma)
Sonsuz
EĢmə
çubuq və
yaxud boru

3

olan müstəvidə
rəqs edirlər
Dalğa səthi yayılır
ÇoxĢüalanma
nəticəsində səth
boyunca sönür
TərpədilmiĢ
lövhənin
əyilməsi
En ölçüləri
dəyiĢilmiĢ uzununa
rəqslər
Yerindən
tərpədilmiĢ
çubuğun əyilməsi
En ölçüləri
dəyiĢilmiĢ uzununa
rəqslər
Elementlərin öz
oxu ətrafında
fırlanması

4

CS~0,93Ct
Cl

h / λ  0 ol
duqda
Cpq0→0
Cbs~0,86C1

h/λ 0
olduqda
Cbq0→0

C bs ~ 0,86C1
C bt  C t

Təsirləndirmə mənbəyindən asılı olaraq dalğaların digər növləri də yarana bilər: nöqtəli mənbə ilə təsirlənən və ölçüləri dalğa uzunluğundan kiçik olan sferik
dalğalar, uzunluğu en kəsiyindən çox olan və silindrik
mənbə - çubuqla təsirlənən silindrik dalğalar və s.
USN və USD ilə metal və qaynaq birləĢmələrində əsasən eninə və uzununa dalğalardan istifadə
olunur.
5.2. Ultrasəsin sönməsi
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TəsirlənmiĢ zərrəciklərin rəqsləri ilə yaranan
ultrasəs dalğalarının yayılması onlar arasındakı elastik
qüvvələrin olması ilə enerjinin köçürülməsi müĢayət
olunur. 1 san ərzində 1sm2 sahədən yayılmanın istiqamətinə perpendikulyar köçürülən enerjinin miqdarına
utrasəsin intensivliyi deyilir. Ultrasəs zərrəcikləri rəqslərinin intensivliyi adətən böyük olmur (dalğanın enerjisi
100Vt/sm2-dən böyük deyildir) və elastik deformasiyanın
həddindən kənara çıxmır, gərginlik və deformasiya xətti
asıllıqlı olur.
Ultrasəsin intensivliyi
keçdikcə
z dalğa
müqavimətinin hesabına azalır. Bu müqavimətin
qiymətini adətən xarakterik impedens adlandırırlar ki,
mühitin  sıxlığından,
dalğanın paylanma
c
sürətindən asılı olub
z=c
ifadəsi ilə təyin edilir.
Dalğavari müqavimətin ölçüsü:

z   kq3  m ;
m

с

kq 

H  с2
m

z   H2 с  Pa  s / m
mm

Ultrasəsin J intensivliyi elastikdəyiĢmənin amplitudu və rəqs tezliyinin kvadratı ilə mütənasibdir:
J  2 2 zU 2 f 2
burada U - mühitin zərəciyinin elastik dəyiĢməsinin
amplitudu; f - rəqslərin tezliyidir.
Axırıcı ifadədən göründüyü
kimi, mühit nə
qədər böyük akustik müqavimətə malikdirsə, onda
verilmiĢ tezlikli və amplitudlu təsirlənmə almaqdan
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ötrü o qədər də böyük enerji tələb olunur. Dalğaların
Ģüalanma
mənbəyindən keçdiyi zaman zərrəciklərin
elastik dəyiĢmələrinin amplitudu azalır və ultrasəsin
intensivliyi zəyifləyir.
Ġntensivliyin
sönməsinin
əsas
iki
səbəbi
vardır: udulma və səpələnmə. Sönmə  əmsalı iki
toplanandan ibarətdir:
  ud   sep
,
burada ud - udulma əmsalıdır mühitin özlülüyü və
rəqslərin tezliyi ilə təyin edilir; səp - səpələnmə əmsalıdır.
Kristalın strukturdan, dənəciklərin paylanmasından və
ölçülərindən asılıdır.
Udulma - rəqs enerjisinin istiliyə keçməsi prosesidir ki, rəqs edən zərrəciklərin sürtünməsi ilə Ģərtlənir.
Rəqslərin tezliyi nə qədər çox olarsa,
udulmada
bir o qədər çox olacaqdır. Səpələnmə zamanı ultrasəs
dalğalarının sınması və transformasiysaı baĢ verir.
Səpələnmə metal və ərintilərin struktur quruluĢları ilə
Ģərtlənir. Ultrasəs dalğaları kristalın sərhəddini keçdikdə
qismən qayıdır sınır və transformasiya olur. Bu
səbəbdən də səpələnmə xeyli dərəcədə ola bilər. Maksimal səpələnmə   1...4D ola bilər, burada D - dənəciyin
orta ölçüsüdür. Karbonlu poladlarda
dənəciklər çox
miqdarda xaotik yerləĢdirilmiĢ kiçik perlit və semensit
(Fe3C)-dən ibarətdir. Onların ölçüləri dalğa
uzunluğunun ölçülərindən kifayət qədər
azdır və
ultrasəsin
sönməsi əsasən udulma ilə təyin edilir. Austenit poladlarda və xüsusən də qaynaq birləĢmələrində kristalların
səmtləĢməsi qaydaya düĢür və onların ölçüləri dalğa
uzunluğuna görə ortaq ölçülü olub, dalğanin uzunluğu ilə müqayisə edilə bilir. Ona görə də səpələnmənin
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artması ilə USN-in aparılması bu cür poladlarda çox
zaman çətindir və yaxud mümkün deyildir. Ultrasəsin
sönməsilə əlaqədar intensivliyin enməsi materialda
gedilən məsafədən asılı olaraq eksponensial qanunla
dəyiĢir:
J  x   J 0 'е 2 ax

burada J(x) - Ģüalanma
mənbəyindən x
məsafədə
ultrasəsin intensivliyi, səpələnmənin intensivliyi J0;  sönmə əmsalıdır.
Sönmə əmsalı nə qədər böyük olarsa, ultrasəs bir
o qədər zəifləyər, buna görə də onun nüfuzetmə
dərinliyi kiçik olacaqdır. Nə qədər ki, dalğa amplitudu
ultrasəs intensivliyinin kvadrat kökü ilə mütənasibdir,
sönmənin amplituda təsiri
U x  U o е х

düsturu ilə ifadə olunacaqdır.
Bəzən zəifləməni qiymətləndirmək üçün J intensivliyi və U amplitudu mütləq vahidlərlə təyin etməyə
ehtiyac
yoxdur. Cox zaman o kəmiyyətlərin nisbi
qiymətlərini bəzi sabit səviyyədə (Jo;Uo) təyin etməklə
kifayətlənirlər. Bu halda kəmiyyətlərin nisbi ifadəsini
J/Jo = U/Uo kimi
xüsusi
vahidlə - desibel ilə
göstərirlər. Desibel N ədədi
N  10 lg

J
U
; N  20 lg
Jo
Uo

düsturları ilə təyin olunur.
USN praktikasında, nə zaman ki, dalğanın amplitud
ilə qarĢılıqlı münasibəti nəzarət edilir, adətən N-i təyin
etmək üçün ikinci düsturdan istifadə olunur. Desibel Ģkalası çox münasibdir, nə qədər ki amplitudlar 1...3 qədər yəni 10, 100, 1000 dəfə fərqlənə
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bilərlər. Ölçü vahidlərində bu böyütmələr uyğun olaraq
20, 40, 60 dB təĢkil edir. Yəni kəmiyyətlər eyni
sıradandır. Bundan əlavə bu kəmiyyətləri loqarifmanın
əsas xüsusiyyətlərinə ğörə toplamaq və
çıxmaq olar.
Məsələn, əgər ultrasəsin sönməsi (zəyifləməsi) keçilən
yolun müəyyən hissələrində desibellə məlumdusa, onda
sönmənin nəticəsi
kimi, hər bir sahədəki sönməni
toplamaqla təyin edilir.
Nisbi kəmiyyətlərin U/Uo desibellə və əksinə
yenidən hesablanması üçün cədvəl 5.2-dən istifadə
etmək olar.
Cədvəl 5.2.
dB
60
50
40
30
20
10
6
5

Nisbi
vahidlər
1000
316
100
31,6
10
3,16
2
1,78

dB

Nisbi
vahidlər
1,58
1,41
1,26
1,12
1
0,89
0,79
0,63

4
3
2
1
0
-1
-2
-4

dB
-5
-6
-10
-20
-30
-40
-50
-60

Nisbi
vahidlər
0,56
0,5
0,316
0,1
0,0316
0,01
0,00316
0,001

5.3. Ultrasəs dalğalarının transformasiyası
Ultrasəs dalğalarının transformasiysı (parçalanması
nə növünün dəyiĢməsi) iki mühitin Ģərti sərhəddini
müəyyən bucaq altinda keçdikdə baĢ verir. Dalğaların
mühit sərhəd bölümündə düĢməsi ümumi halda
enerjinin
bir hissəsi ikinci mühitə keçir, bir hissəsi
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isə ilk növbədə əks olunur. Normal düĢmədə (bölmənin
səthinə perpendikulyar) yarılma və dalğanın növünün
dəyiĢməsı baĢ vermiĢ və enerjinin ikinci mühitə keçən
hissəsi onda həmin istiqamətdə yayılır. Əks olunma R
əmsalı, dalğanın əks olunma intensivliyini xarakterizə edir və z1 birinci və z2 ikinci mühitin akustik
müqavimətlərindən asılı olub
2

 z  z    С   z С2 

R   1 2    1 1
 z1  z2   1С1  2С2 

2

düsturu ilə təyin edilir.
Əks olunma R əmsalı dalğanın düĢmə bucağından
asılı deyildir və mühitlərin akustik
müqavimətləri
fərqinin artması ilə artır. Ultrasəs
dalğalarını kiçik
akustik müqavimətli mühitə keçməsində əks olunma
hadisəsindən ultrasəs defektoskoplarında geniĢ istifadə
olunur. Məsələn, ultrasəs dalğalarının poladdan havaya
keçdikdə əks olunan intensivliyi 90%-dən çox olur.
Analoji effekt metalın daxilində kiçik akustik müqavimətli
sahələr - qaz köpücüyü, boĢluqlar, qeyri-bircins birləĢmələr aĢkar edildikdə və digər qeyri-bütövlülük olduqda
baĢ verir. Kifayət qədər əks olunma üçün tələb olunur ki,
qeyri-bütövlüyün ölçüləri dalğa uzunluğu ilə ortaq
ölçülü olsun. Kiçik ölçülərdə dalğa əks olunmadan
qeyribütövlüklə yan keçir. Ultrasəs dalgaları iki mühit
bölüm sərhəddini müəyyən bucaq altında keçdikdə əks
olunmuĢ sınma və transformasiya ilə qarĢılamaqla
yanaĢı düĢən dalğanın yarılması və yeni növ dalganın
yaranması ilə nəticələnir. Belə ki, birinci mühitdən
uzununa düĢən Cl1 dalğası, l1 bucaq altında olan mühit
bölümünün sərhəddində ümumi halda yenə dörd dalğa
yarana bilir. Onların yaranma sxemi Ģəkil 5.2-də
114

verilmiĢdir. Burada Cl1 - düĢən və uzununa (boyuna)
əks olunan dalğa; Ct1- əks olunan uzununa (transformasiya
olunmuĢ) dalğa; Cl2 uzununa sınan dalğa, Ct2 eninə sınan
dalğanı göstərir.
Bütün bucaqlar perpendikulyardan bölüm nöqtəsi
sərhəddinə qədər hesablanir. Ġkinci mühitdə dalğanın
keçmə
bucaqları (sınma bucaqları) onun akustik
müqavimətilə təyin olunur.  m düĢmə bucağının böyüməsi ilə iz və n sınma bucaqları da böyüyür. Əks olunma
və sınma bucaqları bu dalğaları yayılma sürətləri ilə
əlaqədardır (Snelius qanuna görə):
Sin l1 Sin t1 Sin l 2 Sin t 2
Cl1



Ct1



Cl 2



Ct 2

.

12 bucağı 900 qədər
artırdıqda
uzununa
dalğa ikinci mühitdə yox olur. DüĢmə 12 qiyməti
bu halda birinci kr kriterik bucaq adlanır (Ģəkil 5.3)

Şək. 5.2

Şək. 5.3

Uzununa dalğaların
əks etmə, sınma və
transformasiyası

Birinci böhran
bucağının yaranma
sxemi
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DüĢmə bucağının qiyməti, hansıki ikinci mühitdə
yox olur və uzununa dalğanı 12  90 0  ikinci kr2
kriterik bucaq adlandırırlar.
5.4. Ultrasəs rəqslərin alınma və daxiletmə üsulları.
Pyezoçeviricilərin konstruksiyaları
Ultrasəs dalğalarını almaq üçün bir sıra üsullar
mövcuddur. O cümlədən mexaniki, radiasiyalı, lazer,
maqnit və digər 2,4,5 çöl Ģəraitində diaqnostikləĢdirmə
praktikasında ultrasəs dalğalarını almaq və
daxil
etmək
üçün xüsusi quruluĢlar - elektromaqnit-akustik
çeviricilər (EMA) və pyezoçeviricilər tətbiq olunur.
EMA çeviricisinin əsas üstünlüyü-nəzarətin kontaktsız
metodla izolyasiya qatından aparmağın mümkünlüyüdür.
Bununla birlikdə bu cür çeviricilər, konstruktiv
cəhətlərinə və kiçik çevirmə əmsalına malik olduqlarından,
uzununa və eninə dalğalarla nəzarət obyektinin normalı
istiqamətində üst səthinin səsləndirilməsi üçün və metal
konstruksiyalarda qalınlıq ölçən kimi istifadə olunurlar.
Ən çox yayılan üsul, pyezoelektrik effektinə əsaslanan üsul hesab olunur. Bu effektin fiziki mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bəzi bərk materiallardan olan lövhənin
mexaniki dartılma və sıxılmasından onun səthində
bir-birinə əks iĢarəli elektrik yükləri meydana çıxır.
BirbaĢa pyezoffekt
yaranır. Əksınə, lövhənin səthinə
dəyiĢən elektrik yükləri verdikdə, lövhə sıxılmağa və
dartılmağa baĢlayır - bu halda əks pyezoeffekt yaranır.
Bu cür xüsusiyyətlərə malik bir sıra təbii və süni
materiallar: kvars, turmalin, seqnetduzu, barium titanatı,
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qurğuĢun-sirkonat-titanat və digərləri vardır. Düz və əks
pyezoeffektin yaranma sxemi Ģəkil 5.4-də verilmiĢdir.

a)

b)

Şək. 5.4. Pyezotəbəqənin iş cxemi:
a) birbaşa pyezoeffekt; b) əks pyezoeffekt
Əks pyezoeffekti həyata keçiriləndə mexaniki
vibrasiya edən pyezolövhə “çəkiç” rolunu oynayaraq
nəzarət edilən materiala elastik rəqslər dəstini göndərir.
Eyni zamanda həmən lövhə düzünə pyezoeffektdə
mexaniki rəqsləri elektrik siqnallarına çevirən çevricilər
ola bilər. Pyezolövhələr pyezoelektrik çevricilərində
(PEG) əsas element hesab olunurlar. Onlar ulturasəs
dalğalarını təsirləndirmək və qəbul etmək üçündür. PEGin əsas üstünlükləri: çeviricinin yüksək effektivliyi
(yüksək həssaslığı) və konstuksiyanın sadəliyidir.Bu
səbəbdən onlar geniĢ tətbiq olunurlar. Kontaktlı PGP-in
konstruktiv hazılanmasında üç əsas sxemdən: düzünə,
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mailli və əlahiddə (ayrıca) uyğunlaĢdırılmıĢ sxemlərindən
istifadə olunur.
1 - peyzolövhənin səthinə oturtma və tozlandırma ilə
gümüĢ və yaxud mis elektrikkeçirici örtük çəkilir, onların
biri 7 naqili vasitəsilə PEG-in sökülə bilən elektrik ucuna,
digəri isə PEG-in 5 metal gövdəyə birləĢdirilir.
Pyezolövhənin pyezamaterialında dalğa uzunluğunun tam
yarısı qədər PEG-in iĢçi tezliyində qəbul edilir.
Düz PGP-də (Ģəkil 5.5,a) pyezolövhə bir
tərəfdən 6 dempferə, digər tərəfdən isə 2 protektoruna
yapıĢdırılır. Protektor pezolövhəni mexaniki zədələnmədən qorumaq üçündür və aĢınmaya çox yüksək
davamlı olmalıdır. Dempfer öz növbəsində pyezolövhənin sərbəst rəqslərini söndürmək və qısa dalğalar
almaq üçündür.
Maili PGP (Ģəkil 5.5, b) düz PGP-dən bucaq
altında elastik dalğaları məmulatın səthinə daxilindən 8
prizmasının olması ilə fərqlənir. Maili çeviricinin
prizma bucağı elə secilir ki, məmulatdan birinci və
ikinci kritik bucaqlar arasındakı intervalda bir növ
dalğalar keçsin. Adətən prizmanı
pleksiqlasdan,
kaprolondan və yaxud ultrasəsi yüksək
dərəcədə
söndürən digər materiallardan hazırlayırlar ki , dalğanın
məmulata keçməmiĢ sönməsini təmin etsin.
Əlahiddə-uyğunlaĢdırılmıĢ PEG (Ģəkil 5.5, v) özlüyündə ikiqat mailli PEG-dən ibarət olub, kiçik
prizma bucağına (adətən 100-dən böyük olmur) malikdir.
Əlahiddə uyğunlaĢdırılmuĢ PEG-in bir yarısı Ģüalanmaya, ikinci yarısı isə qəbula iĢləyir. ġüalandırıcıdan siqnalların birbaĢa qəbulediciyə öturülməsinin
qarĢısını almaq üçün akustik bölücü 9 ekran vardır.
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Şək.5.5. Pyezoçeviricilərin əsas tipləri:
a – düz; b – maili; c – ayrı-ayrı uyğunlaşdırılmış
Prizmanın 8 bucağı 0…100 diapazonunda götürülür
ki, bu da imkan verir ki, məmulata transformasiya
olmadan eyni növ dalğalar daxil edilsin. Prizmanın
bucaqlarını onların hündürlüklərini və aralarındakı
məsafəni dəyiĢməklə, məmulatın maksimum və minimum
dərinliklərində səsləndirməni dəyiĢdirilir. ƏlahiddəuyğunlaĢdırılmıĢ PEG-lər konstruksiyası mürəkkəbdir,
universal deyildir (müəyyən dərinlikdə səsləndirmə aparmaq üçündür), lakin kifayət qədər daha az maneələrə
malikdir.
Yuxarıda nəzardən keçirilənlərlə yanaĢı çox
sayda müxtəlif xüsusi pyezoçevricilər mövcuddur.
Məsələn, boruları nəzarət etmək (əsasən də nazik divarlı)
üçün əlahiddə-uyğunlaĢdırılmıĢ xordalı növ pyezoçeviricilər tətbiq olunur. Onların istifadəsi imkan verir ki,
boruların qaynaq tikiĢlərinə daha etibarlı nəzarət edilsin,
bu isə özlüyündə neft-qaz sahəsi üçün çox aktualdır.
PEG-dən nəzarət obyektinə ultrasəs rəqslərini daxil
etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur: kontaksız
hava üsulu, kontakt üsulu və immersion üsul. Kontaksız
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hava üsulundan bəzən plastmas və kompozit materiallara
nəzarət etmək üçün istifadə olunur. Bu üsuldan metalların
nəzarət edilməsində istifadə olunmur, çünki dalğa
müqavimətində böyük fərq yaranır. Ġmmersion üsul
mayenin qatından keçməklə akustik kontakt yaradılmasına
əsaslanır. Bunun üçün nəzarət olunan məmulatı maye (su)
doldurulmuĢ vannada yerləĢdirmək lazımdır.
Bir çox hallarda kontakt yağlamanı (mayeni) tətbiq
edərək kontakt üsulundan istifadə olunur. Kontakt 4
yağlaması (Ģəkil 5.5) akustik kontakt yaratmaq və
ulturasəs dalğalarını 3 obyektə və əksinə ötürmək üçündür. Yağlamanın qalınlığı ondakı dalğanın uzunluğundan
az olmalıdır. Bu PEG-i nəzarət obyektinin üst səthinə
sıxmaqla əldə olunur. Yağlama kontaktının qalınlığının
dəyiĢdirilməsi nəzarətin say nəticəsinə təsir edir, ona görə
də kontakt üsulun da nəzarətin nəticəsinin stabil olması
üçün nəzarət olunan səth əvvəlcədən Rz4O- dan az
olmayaraq təmizlənməlidir.
Ultrasəs dalğaları difraksiya (əyilmə) və interferensiya (toplama) hadisələrinə uyğun paylanmanın ümumi
qanunauyğunluğuna tabe olaraq paylanır. ġüalandırıcının
ölçülərində, kiçik uzunluqlu dalğalar, ondan sferik
dalğalar yayılır və Ģüalanma istiqamətləndirilməmiĢ olur.
Əgər Ģüalandırıcı pyezolövhənin ölçüləri dalğa uzunluğundan kifayət qədər böyükdürsə, onda ultrasəs dalğaları
istiqamətləndirilmiĢ dəst halında yayılacaqdır. ġüalandırıcının bir baĢa yaxınlığında (Frenel zonasında) dalğa Ģüası
aralanmadan yayılır, əyilmələrin intensivliyi dəst boyunca
sabit qalmayıb sıçrayıĢlı xarakterdə olur. Yaxın dalğanın
boyu ryax rəqsin yayılma c sürətilə və Ģüalandırıcı lövhənin
a ölçüsü ilə təyin edilir:
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ryax 

a2 f
c

ġüalandırıcı r>ryax məsafədə yerləĢdirdikdə titrəyiĢlər
dəsti  r bucağı altında fərqlənəcəkdir:
 r  arcsin( 0,61

c
).
af

Bu zonada (Fraunqofer zonası) titrəyiĢlərin
intensivliyi dəstin oxu boyunca sönmə qanununa uyğun
olaraq monoton azalacaqdır. Ultrasəs titrəyiĢlərinin dəst
intensivliyi af hasilinin artması ilə yaxĢılaĢacaqdır. Uzaq
zonalarda en kəsik sahələrində titrəyiĢlərin intensivliyi
sabit qalmır və dəst oxu istiqamətində azalır. ġüa və dəst
oxları arasındakı bucaqdan asılı olaraq intensivliyin
dəyiĢmə xarakteri Ģüalandırıcının istiqamətləndirici
diaqramı ilə təyin edilir. ġüanın uzunluğu, dəstin oxuna
nəzarən müəyyən bucaq altında istiqamətlənmiĢ,
istiqamətləndirilmiĢ diaqramın o istiqamətdə titrəyiĢin
amplituduna mütanasib götürülür. Ona görə də
qaytarıcılardan (qüsurlardan) eyni məsafədə yerləĢdirmiĢ,
lakin dəstin oxuna nəzarən müəyyən bucaq altında olan
Ģüalandırıcılardan gələn siqnallar müxtəlif amplitudlu
olurlar. Dəstin oxu üzərində yerləĢdirilən qaytarıcılardan
gələn siqnalın amplitudu maksimal olur. Disk Ģüalandırıcının istiqamətlənmə diaqramı Ģəkil 5.6-da verilmiĢdir.
Səs təzyiqi amplitudunun ölçü vahidi kimi dəstin oxu
üzərində U0 götürülür.
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Şək. 5.6. Dairəvi şüalandırıcının istiqamət diaqramı
Aralanma  r bucağı azaldıqca ryax yaxın zonanın
uzunluğu çoxalır. af/c  0,6 olduqda istiqamətlənmə
diaqramında yan ləçəklər yaranır ki, buna da enerjinin
20% - qədəri sərf olunur. Bəzi hallarda yan ləçəklər
defektlərdən qayıdaraq müvafiq siqnallar verə bilər.
5.5. Ultrasəs nəzarət aparatları, metodları və
texnologiyası
Konstruksiyada olan qüsurların aĢkar edilməsi və
ölçülməsi xüsusi, yaxud ümumi təyinatlı ultrasəs
defektoskopları vasitəsilə yerinə yetirilir. Ümumi təyinatlı
impuls ultrasəs exo-defektoskopun quruluĢ sxemi Ģəkil
5.7-də verilmiĢdir.
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ZondlaĢdırıcı impuls
Qüsura görə impuls
Zirvə impulsu

Şək. 5.7. Ultrasəs defektoskopunun sxemi
Nəzarət edilən məmulata göndərilən ultrasəs
rəqslərin mexaniki impulsu pyezoçeviricidə əks
pyezoffekt
hesabına
yaradılır.
Bunun
üçün
pyezoçeviricinin pyezoelementinə zond impulsları hasil
edən generatordan qısa elektrik impulsları verilir. VerilmiĢ
səthdən və yaxud qüsurlardan əks olunan ultrasəs rəqslərin
mexaniki impulsu qəbul rejimində iĢləyən həmin və yaxud
digər pyezoçevirici tərəfindən qəbul edilir və düz
pyezoeffektlə elektrik siqnalına çevrilir. Bundan sonra,
gücləndirici tərəfindən gücləndirilən siqnal ekranın
vertikal yayılan elementinə verilir ki, bununla da
defektoskopun ekranı hündürlüyü ilə Ģüanın vəziyyəti
təyin olunur. Zond impulsları generatoru ilə bərabər açılıĢ
generatorları da buraxılır ki, bunlar da miĢarĢəkilli
impulslar hasil edilir. Bu impulslar ekranın harizontal
dəyiĢən elementinə verilir ki, harizontal müstəvi üzərində
Ģüa açılsın. Defektoskop (D)-dən və yaxud məmulatın əks
tərəfindən olan impulsu gələn siqnallar zond impulsları ilə
bərabər defektoskopun ekraninda uyğun amplitudlu
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Ģəkildə görünürlər. Horizontal ox üzərində bu zirvələrin
vəziyyəti ilə onların zamana görə gəlməsi təyin olunur və
ultrasəs (US) titrəyiĢlərinin sürətindən asılı olarq qüsurun
hansı dərinlikdə olması və yaxud məmulatın qalınlığı
təyin olunur. Dərinlikölçənin vasitəsilə impulsların
zamana görə gəlmələrinə və titrəyiĢlərin məlum yayılma
sürətinə əsasən uyğun olaraq qüsurun hansı dərinlikdə
olması və məmulatın qalınlığı təyin olunur.
Avtomatik qüsur siqnalizatoru (AQS) yuxarıda
göstərilən qüsur səviyyəsindən yuxarı qüsurların olduğunu
səs impulsları və yaxud iĢıq siqnalları vasitəsilə bildirir.
Müxtəlif
dərinliklərdə yerləĢən qüsurlarda sönməni
kompensasiya etmək və impuls amplitudlarını ölçülərinə
görə düzəltmək üçün həssaslığı müvəqqəti tənzim edən
(BP4) bloku vardır. Sinxronizator-zond impulsları
generatorlarının və açılıĢ generatorunun sinxron iĢini
təmin etməklə bərabər AQS, BP4 bloklarının və
dərinlikölçənin iĢlərini idarə edir.
Müasir ultrasəs defektoskopları ekranda müxtəlif tip
açılıĢların alınmasına imkan verir ki, bu da nəzarətin
informasiya nəticələrini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. A tip
açılıĢı ən əsas hesab olunur. Onun sxemi Ģəkil 5.7-də
verilmiĢdir. B tip açılıĢ məmulatdakı qüsurun yerini təyin
etməyə imkan verir. C tip açılıĢ qüsurun nəzarət edilən
zonasında yerləĢməsini göstərir.
Yuxarıda sadalanan defektoskopların ayrılmaz
hissəsi yüksək məhsuldarlıqlı və uyğun proqramla təmin
olunmuĢ mikroprosessordur. Mikroprosessor texnikası
bazasında hazırlanan son nəsl ultrasəs defektoskopları
böyük funksional imkanlara malikdir. Onların elektron və
defektoskopik parametrləri çox yaxındır. Belə ki, bütün
cihazlarda praktik olaraq eyni cür elektron kompo124

nentlərdən istifadə olunur. Funksional imkanları ilə yanaĢı
cihazın qabaritləri və çəkisi də əhəmiyyət kəsb edir. Ən
yüngül və kiçik ölçülü ümumi məqsədli defektoskoplar
içərisində nəinki təkcə Rusiyada və bütün dünyada bu
günə qədər buraxılanlardan ümumi məqsədli A1212
rəqəmli ultrasəs defektoskopudur.

Şək. 5.8. A1212 defektoskopu və CO-1 standart çeviricisi
AxtarıĢın səviyyəsi və brak həssaslığının sazlanması,
eləcə də ultrasəs defektoskoplarının əsas parametrlərinin
etalonlaĢdırılması üçün QOST 14782 – 86-dan və yaxud
digər standart nümunələrdən istifadə olunur.

Şək. 5.9. KOY-2 standart komplektin ümumi görünüşü
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Ultrasəs nəzarətin müxtəlif metodları Ģüalandırıcı
qurğuların və ultrasəs titrəmələrinin sxemləri, onların
nəzarət obyektinə nəzərən vəziyyətləri ilə fərqlənirlər.
Kölgəli, güzgülü-kölgəli, exo-güzgülü və digər metodlar
tətbiq olunur.
Ġmpuls exo-metodu daha geniĢ yayılmıĢdır. Bu
metod ultrasəs titrəmələrinin qeyri bütövlükdən əks
olunmasına və əks olunmuĢ exo-siqnalların qəbul
edilməsinə əsaslanır. Bu halda defektoskopun ekranında
exo-siqnalın amplitudası defektin ölçülərinə münasib
olacaqdır.
Exo-metodda
pyezoçeviricilər
üç
üsulla
quraĢdırılır:
 bölünmüĢ sxem üzrə, bu halda iki pyezoçeviricidən
istifadə edilir. Bunlardan biri Ģüalandırıcı, digəri qəbuledici funksiyasını yerinə yetirir.
 bölünmüĢ uyğunlaĢdırılmıĢ sxem üzrə, Ģüalandırıcı
və qəbuledici bir gövdədə quraĢdırılır (Ģəkil 5.5, b və 5.7).
 uyğunlaĢdırılmıĢ sxem üzrə, bu halda bir
pyezoçevirici eyni zamanda Ģüalandırıcı və qəbuledici
funksiyasını yerinə yetirir.
Axırıncı üsul daha çox istifadə olunur.
Pyezoçeviricinin yerləĢdiyi vəziyyətdən asılı olaraq
nəzarət (səsləndirmə) düzünə, həmçinin bir və neçə kərə
qaytarılmıĢ Ģüa ilə yerinə yetirilə bilər. Misal olaraq Ģəkil
5.10-da bəzi qaynaq birləĢmələrinin en kəsiklərinin
səsləndirmə sxemləri verilmiĢdir. Pyezoçeviricinin qaynaq
tikiĢindən (l1, l2) aralanması uyğun geometrik hesablama
ilə təyin edilir. Qaynaq tikiĢinin bütün boyu uzununa
nəzarət olunması pyezoçeviricinin uyğun yerdəyiĢməsi
(köçürülməsi) yerinə yetirilir. MexanikləĢdirilmiĢ nəzarət
zamanı yerdəyiĢmə mexaniki quruluĢ vasitəsilə aparılır.
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Əl ilə yerdəyiĢmə zamanı eninə-uzununa və yaxud
uzununa-eninə yerdəyiĢmə üsulu tətbiq olunur. Eninəuzununa
üsulda
pyezoçevirici
qayıdan-irəliləyən
istiqamətdə, tikiĢin oxuna perpendikulyar və yaxud çox da
böyük olmayan istiqamətdə t addımı ilə yerdəyiĢdirmə
aparılır. YerdəyiĢmənin t addımı adətən pyezoçeviricinin
lövhəsinin diametrinin yazısına bərəbər götürülür.
Uzununa-eninə üsulda pyezoçevirici tikiĢ boyunca
yerdəyiĢdirilir. Müxtəlif yerdəyiĢmə üsulları Ģəkil 5.11-də
verilmiĢdir. YerdəyiĢmə prosesi zamanı pyezoçevirici
fasiləsiz olaraq 10…150 bucaq altında döndərilir.
Daxili defektləri təyin edən zaman ən dayanıqlı üsul
nəzarət obyektinin düz Ģüa ilə səsləndirilməsidir (bax Ģəkil
5.10).

Şək. 5.10. Qaynaq birləşmələrin səsləndirmə
sxemləri:
a – uzaqlaĢdırılmamıĢ qücləndirmə ilə olan uc-uca
calaq qaynaq tikiĢin səsləndirilməsi; b – bucaq altında
qaynaq tikiĢin səsləndirilməsi.
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Şək. 5.11. Əl üsulu ilə köçürülmə
Bununla bərabər qaynaq tikiĢlərindən aralamadan
səsləndirilməsini ancaq tikiĢin bünövrəsi (kökü) və ona
yaxın zonada almaq mümkündür. Qaynaq tikiĢinin sıxma
mütəkkəsi nə qədər enli olarsa, nəzarət zonası bir o qədər
az olar. Bu problem az qalınlıqlı qaynaq tikiĢlərini nəzarət
etdikdə daha kəskinləĢir.
Son illər boruların uc-uca qaynaq edilmiĢ
birləĢmələrinə nəzarət etdikdə daha çox bölünmüĢuyğunlaĢdırılmıĢ «xordan» tipli pyezoçeviricilərdən geniĢ
istifadə edilir (məsələn, NPP «Politest» (Q.A.Qiller,
L.Y.Moqilner)-in istehsalı). Bu pyezoçeviricilər imkan
verir ki, ultrasəs dəstinin aralanması nəticəsində divarın
qalınlığı həddində praktik olaraq eyni həssaslıqlı bütün
qaynaq kəsiyində səsləndirməni təmin etsin və kifayət
dərəcədə maniələrdən azad olunsun.
Nəzarətin bu kimi Ģəraiti ona görə təmin olunur ki,
əlhiddə-uyğunlaĢdırılmıĢ
pyezoçeviricinin
prizması
borunun oxuna nəzarən müəyyən bucaq altında mailləndirilir və onlar arasındakı 2L (xordın uzunluğu) məsafəsi
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2L  4R   2 bərabərliyindən təyin olunur ki, burada R
və   uyğun olaraq üst qat əyrisinin radiusu və borunun

divarının qalınlığını göstərir. Bu tip pyezoçeviricinin
sxemi Ģəkil 5-12-də verilmiĢdir.

Şək. 5.12. Xorda tipli pyezoçevirici vasitəsilə calaq
qaynaq birləşmənin səsləndirməsi
1 – Ģüalandırıcı çevirici; 2 –qəbuledici
Ultrasəs titrəmənin pyezoçevirici tərəfindən
Ģüalandırılması borunun A nöqtəsində daxil edilir (Ģəkil
5.13).

Şək. 5.13. Xorda tipli pyezoçeviricinin daxiletmə
(köçürmə) bucağının təyin etmə sxemi
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Məmulatda qüsurlar (D əksetdiricisində) olduqda
ona düĢən dalğa güzgü kimi düz istiqamətdə qəbuledici
çeviricinin B nöqtəsinə əks olunur. Ultrasəs dalğasının
daxil edilmə  bucağı və mərkəzi Ģüanın  dönmə
bucağı elə seçilir ki, istiqamətləndirici diaqramın mərkəzi
Ģüaları Ģüalandırıcı və qəbuledici çeviricilərin və A və B
nöqtələri eyni müstəvi üzərində olsunlar. Uyğun bucaqlar
L
;
m
L
 0  arccos ;
m
L2
  arcsin
( L2  m 2 ) .

  arctg

düsturları ilə təyin olunurlar.
Burada, m - AB xordalar və D - əksetdiricisi
arasındakı məsafəni göstərir.
Uc-uca qaynaq olunmuĢ boruların calaqlarının
əlahiddə-uyğunlaĢdırılmıĢ xorda tipli pyezoçevirici
vasitəsilə nəzarət, pyezoçeviricini ancaq calaq boyunca
yerdəyiĢmə aparmaqla eyni vaxtda çox da böyük olmayan
(2mm-ə qədər) geriqayıtma-irəliləmə yerdəyiĢməsi
aparılır. Nəzarət qaynaq tikiĢinin hər tərəfində yerinə
yetirilir.
Ultrasəs nəzarətinin müxtəlif metodiki üsullarla
müxtəlif detal və elementlərdə aparılması onların cürbəcür
(müxtəlif) konstruktiv hazırlanmaları ilə əlaqədardır.
Neftqaz avadanlıqlarının daha məsul detal və elementləri
üçün uyğun texnoloji təlimatlar, metodikanı Ģərtləndirən
nəzarət (məsələn vertlyuqların lüləsi, kranblokun oxu,
qazıma boruların açarları, truboburun valları və digər)
iĢlənib hazırlanmıĢdır.
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Magistral boru kəmərlərində mexanikləĢdirmiĢ
nəzarət aparıldıqda borudaxili cihazlar - defektoskoplar
tətbiq olunur ki, bunlar çoxsaylı çeviricilərə malik olub.
Bu çeviricilər dairəvi olaraq müəyyən addımda (adətən
8mm-ə qədər) yerləĢdirilir. Bu cür cihazların ölçməqeydetmə sistemləri hərəkətin hər 3mm-də ölçmə tsikli
yerinə yetirilir ki, nəticədə boru kəmərinin nəzarət olunan
hissəsində milyonlarla ölçmələr aparılır. Ölçmələrin
nəticələrinin kompyuterdə iĢlənməsi nəticəsində boru
kəmərinin divarının nazikləĢməsi və xarici, daxili
defektlərin aĢkarlanması imkanları yaranır.
Ultrasəs qalınlıq ölçənlər əsasən məmulatın
qalınlığını təyin etmək üçündür və defektoskopdan fərqli
olaraq əsaslı surətdə sadə quruluĢa, kiçik qabaritə və
çəkiyə malikdir. Məsələn, onlarda həssaslığı nüvə qatı
yoxlayan bloklar, defektlərin avtomatik siqnallaması və
digər bloklar yoxdur (Ģəkil 5.7). Konstruksiyanın
qalınlığına nəzarət etdikdə, kükürdlü oksigenli dağılma
(çatlaq-çatlaq olma) və yaxud duzlaĢma və həmçinin
tərkibində çox sadə sulfidin birləĢmələri olan poladlara
nəzarət edərkən tez-tez səhvə yol verilir. Çünki hər bir
qalınlıq ölçən ona qüsurdan və yaxud duzlaĢmadan gələn
ilk siqnala əsasən qalınlığı təyin edir. Ona görə də ultrasəs
qalınlıq ölçənlərinin təkmillləĢdirilmiĢ modelləri A tipli
açılıĢ aparan ekranla təchiz olunur. Bu imkan verir ki, bu
vaxta qədər gələn siqnalı aĢkar etsin və bunun
duzlaĢmadan gələn siqnaldan fərqləndirsin. Qalınlıq
ölçmələrinin əksər modellərində qalınlıqla yanaĢı ultrasəs
dalğalarını, yayılma sürətini və yaxud yayılma vaxtını
ölçməyə imkan verir. Bu parametrlərin dəqiq ölçülməsi
ultrasəs qalınlıq ölçənlərindən digər məqsədlər üçün də
istifadə edilməsinə imkan verir: məsələn ultrasəsin
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yayılma sürətinə əsasən metalın markasının ekspess-analiz
olunması. Gələcəkdə yüksək dəqiqli qalınlıq ölçənlərdən
məsul avadanlıqların və aqreqatların bolt bərkidilmələrinin gərginlik və sıxma gücünün təyin edilməsində
istifadə edilməsidir. Məlumdur ki, akustik-elastik effektə
əsasən ultrasəs dalğalarının yayılma sürəti, nəinki
obyektin materiallarından və həm də onun gərginlik
vəziyyətindən asılıdır. Biroxlu gərginlik vəziyyətdə və
dəyiĢmə temperaturda nəzarətin məsələsi xeyli sadələĢir.
Belə ki, ultrasəs impulslarının məlum zamanda boltun
uzunluğu boyu sıxılmamıĢ t və sıxılmıĢ t0 vəziyyətində
yayılması zamanı yaranan gərginliyin qiymətini
  E(t  t0 ) /(t0k (1  E))
düsturu ilə hesablamaq olar.
Burada, E-bolt materialının elastiklik modulu;
  ultrasəs dalğalarının yayılma akustik-elastik əmsalı; kboltun hamar və yiv olan hissələrdə gərginliyin
yayılmasını nəzərə alan əmsaldır:
K  (l0  i p (d 0 / d p ) 2 ) / l.

burada l- boltun ümumi uzunluğu; l0 və lp- hamar və digər
sahələrin uzunluğu; d0 və dp - onların diametrlərini
göstərir. Boltun sıxılma qüvvəsi
F3  0,25d 02  0,25d 02 E(t  t 0 ) /(t 0 k (1  E)
düsturu ilə təyin olunur.
F3-ün təyin edilməsinə bu cür yanaĢma hazırda
daha geniĢ yayılmıĢdır [17,T.4.C 183].
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6. TĠPĠK TEXNOLOJĠ AVADANLIQLAR
DĠAQNOSTĠKASININ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Müxtəlif tip avadanlıqların diaqnostikası xüsusi
proqramlar (alqoritmlər) əsasında aparılır. Texniki diaqnostikanın fərdi proqramı tipik proqram (bax 1.6) əsasında
konkret avadanlığın konstruktiv xüsusiyyətlərini nəzərə
alaraq iĢlənir. AĢağıda neftqaz sənayesinin əsas texnoloji
qurğularının bəzi tipləri üçün proqramlar və diaqnostikasının xüsusiyyətləri göstərilmiĢdir.
6.1. Qazıma qurğularının diaqnostikası
Qazıma qurğuları özündə maĢın, mexanizm və
qurğuları birləĢdirən mürəkkəb texniki sistemlərdən
ibarətdir. Qazıma qurğusunun texniki vəziyyəti onu təĢkil
edən hissələrin, o cümlədən, əsas yükqaldırıcı mexanizmlərin (bucurqad, gediĢ sistemi), buruğun metal konstruksiyasının, qazıma sahəsində endirib-qaldırılma əməliyyatlarını yerinə yetirən mexanizmlərin vəziyyəti, qurğunun
pnevmatik avadanlığının təzyiq altında iĢləyən boru
sisteminin, məhlulun hazırlanması və verilməsini təmin
edən dövri sisteminin, qazıma rotorlarının və digər
avadanlığın intiqallar kompleksinin vəziyyəti ilə təyin
edilir.
Diaqnostika hesablanmıĢ iĢləmə müddəti dövründə,
həmçinin, bu müddəti ötmüĢ qazıma qurğularının texniki
vəziyyətinin qiymətlədirilməsi məqsədilə aparılır.
Ġstismarın normativ müddəti ötmüĢ quyularda
müayinə mütləq prosedur hesab olunur və müəyyən dövrlə
aparılır.
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Müddəti ötmüĢ qazıma qurğularının müayinəsi üç
tip nəzərdə tutulur: ilkin, təkrar və növbədənkənar.
Ġlkin müayinə qurğunu hazırlayan zavod tərəfindən
təyin olunmuĢ normativ müddət (adətən, istismara baĢladıqdan 7 il) bitdikdən sonra aparılır. Qazıma qurğusunun
iĢləmə müddətinin artırılması müddəti, normativ sənədlərin təlabatlarından və qurğunun taktiki vəziyyətindən
asılı olaraq təyin olunur.
Təkrar müayinə ilkin müayinənin təyin etdiyi
müddət keçikdən sonra aparılır. Bu müayinələrin sayı
qeyri – məhduddur. Bu müddət üç ildən çox olmur.
Istismarın sonrakı mümkünlüyü qazıma qurğusunun
ümumi vəziyyətindən, iqtisadi götəricilərdən və təmir
xərclərindən asılı olaraq təyin olunur. Növbədən kənar
müyinə aĢağıdakı hallarda aparılır:
 istismar zamanı metal konustruksiya düymələrində
və mexanizmlədə eyni deffektin çox dəfə təkrarlanması
müĢahidə olunduqda;
 yüksək dinamik yüklənmə, yenidən qaldırma,
yanğın və i. nəticəsində əmələ gələn deformasiya olduqda,
qazıma qurgusunu yenidən quraĢdırıldıqda və ya
rekonstruksiyaya məruz qaldıqda.
Müayinə olunan qazıma qurğular bunlardır: iĢlək
vəziyyətdə və istismar yerində quraĢdırılmıĢ qazıma
qurğuları, həmçinin, qazıma buruqları, qazıma qurğusunun
özülü, bunların üzərində quraĢdırılmıĢ avadanlıq,
buruqları və eləcədə, elektrik avadanlığı və cihazlarını
qaldıran qurğu. Buruğu həm vertikal, həm də horizontal
vəziyyətdə müayinə etmək olar. Bu qərarı ekspert
komissiyası qəbul edir.
Müayinə zamanı aĢağıdakı əsas iĢlər yerinə yetirilir:
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 qazıma qurğusunun texniki istismar və təmir
sənədləri ilə tanıĢlıq və onun analizi;
 qazıma qurğu kompleksinə zahiri baxıĢ. Bu
kompleksin metal konstruksiyalarının, mexanizmlərinin,
aqreqatlarının, elektrik, hidro və pnevmo qurğularının
ümumi vəziyyətini və qazıma qurğusunun tam komplektliyini xarakterizə edir;
 dağıtmadan nəzarət metodlarını tətbiq etməklə
metal konstruksiyaların əsas aparıcı elementlərinin
vəziyyətinin yoxlanması;
 mexanizmlərin iĢlənmə kəmiyyətini lazım olan
ölçmələr aparmaqla, mexanizmlərin, aqreqatların, kanat və
kanatbloku sistemlərin və digər düyün və detalların
vəziyyətinin yoxlanması;
 elektrik avadanlıq və aparatlarının, təhlükəsizlik
cihazlarının, hidro və pnevmoqurğularının vəziyyətinin
yoxlanması;
 kimyəvi analiz üçün nümunələrin seçilməsi ehtiyac
olduqda və metal konustruksiyaların aparıcı elementlərinin mexaniki xassələrinin yoxlanması.
Metalın kimyəvi tərkibinin və mexaniki xassələrinin
müəyyənləĢdirilməsi aĢağıdakı hallarda lazım olur:
 qazıma qurğusu konustruksiyalarının pasportlarında metal konustruksiyaların əsas aparıcı və köməkçi
elementlərinin metallarının markasını, kimyəvi tərkibi və
mexaniki xassələrini təsdiqləyən sənədin olmaması;
 qazıma qurğusu istismarınnın, konustruksiya pasportunda göstərilən temperatur rejiminin, poladın markası
verilən sənəddə göstərilən temperatur rejiminə uyğun
olmaması;
 yoxnalılan elementdə çatlar əmələ gələrsə;
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 metalın yorğunluğunu qiymətləndirmək üçün
konstruksiyalarda metalın taktiki vəziyyətini təyin etmək
ehtiyaçı olduqda.
Qazıma qurğusunun texniki vəziyyətini müayinə
etdikdən sonra və aĢkar olunmuĢ nasazlıqları aradan
qaldırdıqdan sonra (komissiya qərar qəbul edərsə)
qurğunun nəzarət statik sınaqları keçirilir. Qazma
qurğusunun balka, ferma və digər elementlərinin vizual
baxıĢ zamanı aĢkarlanan deformasıyasını ölçmək üçün
tarıma çəkilmiĢ simdən istifadə olunur.
Deffekt və ya onların əlamətləri göründükdə,
həmçinin, köməkçi qaldırıcı qurğularının nəzarət statik və
dinamik (metal konustruksiyaların elementləri və ya
qaynaq tikiĢlərində) bu zona palçıq, rəng, toz, eləcə də
korroziya məhsullarından metal parıltısı əmələ gələnədək
təmizlənir. Deffekt haqqında daha obyektiv məlumat əldə
etməkdən ötrü, dağıtmayan nəzarət metodlarından istifadə
olnur.
Çatlar aĢkarlanan zaman, onların inkiĢaf istiqaməti
və aĢağıdakı elementlərə keçməsinə daha çox diqqət
yetirmək lazımdır:
 birləĢmə;
 konustruksiya elementlərinin qovuĢma düyünləri;
 dartılmıĢ təzyiq elemenrtlərinə eninə təsir
yerlərində qaynaq tikiĢi;
 bir-birinə 50 mm-dən az məsafədə yaxınlaĢma
zonası;
 bolt birləĢməsi.
Qazma qurğusunun istismarı zamanı qaynaqla təmirə
məruz qalmıĢ yerlərə xüsusi diqqət yetirirlər. Qaynaq
tikiĢi və onun ətraf zonasının (20......30 mm enində)
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vəziyyəti nəzarət altında saxlanılır, çünki qaynaq zamanı
narahatçılıq üzündən alınan keyfiyyətsiz tikiĢlərdə təkrar
çatlar əmələ gələ bilər.
Metalın korroziyaya uğrama dərəcəsi, konustruksiyanın korroziyaya uğramıĢ yeri ilə zədələnmiĢ hissənin
en kəsiyini müqayisə etməklə təyin olunur. Bu zaman
nəzarət, elementin açıq en kəsiyinin standart ölçü alətləri
ilə və ya qapalı en kəsiklərini ölçən ultrasəs qalinliq
ölçənlər vasitəsilə yerinə yetirilir. Divarların minimal
buraxıla bilən qalınlığı nominal qalınlığın 80%- dən az
olmamalıdır.
Bolt birləĢmələrinə nəzarət zamanı, birləĢmə yerində
ara məsafəsinin olmasına, boltların sıxılmasına (100%
nəzarət), elementlərin burularaq açılmasının qarĢısını alan
yaylı saybaların, qatlanma Ģaybaların, kontrqaykaların,
Ģplintlərin və s., bərkidici detalların korroziyaya uğraması
dərəcəsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Boltlarda çatların olması vizual və ya xarici
əlamətlər olmadıqda isə, dağıtmayan nəzarət vasitələri ilə
təyin olunur. Bir boltda çat aĢkarlanarsa, qalan bütün
boltlar yerindən açılaraq yoxlanır.
BoĢalmıĢ bolt aĢkarlanarsa, dinamometrik açar və ya
fırladıcı momentə nəzarət yetirən xüsusi açarla onun
sıxılması yerinə yetirilir.
Metal konustruksiyanın aparıcı elementlərinin hər
bolt birləĢməsində bütün boltlarının sıxılmasına nəzarət
olunur.
Barmaqlar və oxlar, metal konustruksiyaların
birləĢdirici elementləri, birləĢdirici elementlərdə (rigel,
Ģaybalarda, qaykalarda və s.) zədələr aĢkarlandıqda
deffektlərin aĢkarlanması üçün yerlərindən açılaraq
müayinə olunurlar.
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Metal konustruksiyalarla birlikdə qazıma qurğusu
aĢağıdakı əsas obyektlərdə müayinə olunmalıdır:
 qazıma bucurqadı, barabanlar, vallar, reduktorlar;
 əyləc qurğuları (lentvari, hidrodinamik və elektromaqnit əyləclər, əyləc dəstəkləri);
 sistemin aqreqatları (kronbloklar, bloklar, Ģkivlər,
xüsusi asqılar, tal kəndirin hərəkətsiz qolunu bərkitmək
üçün qurğular);
 tal kəndiri;
 metallar (daimi, zəncirli, elektromaqnit);
 zəncirli ötürmələr;
 kardan valları;
 vertlyuq;
 transmissiyalı qazıma rotorları;
 manifold;
 dövri sistem avadanlığı;
 dizel-hidravilik intiqal kompleksi;
 endirmə-qaldırma əməliyyatlarını təmin edən
əlavə mexanizmlər (Ģamların açılıb bağlanması üçün
açarlar, qazıma borularının çıxarılması üçün qurğular,
pnevmobağlayıcılar, köməkçi bucurqadlar)
 qazıma nasosları;
 qazıma qurğusu intiqalı (mexaniki, hidravilik və
pnevmatik);
 köməkçi yük qaldırıcı qurğuların tal sistemi;
 köməkçi bucurqad;
 pnevmoidarə sistemi;
 montaj kompensatorları;
 təzyiq altında iĢləyən boru kəmərləri, çənlər və s.
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Mexanizlərin, kanat-blok sistemlərinin yük saxlayıcı
qurğuları və avadanlığın digər obyektlərinin vəziyyətinin
müayinəsi aĢağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
 bütün aqreqatların, avadanlığın obyeklərinin düyün
və detallarının vizual baxıĢı və sökülmədən
vəziyyətlərinin yoxlanması;
 aqreqat və onların elementlərinin sökülərək deffekt
və nasazlıqların alətlərlə ölçməklə vəziyyətlərinin
yoxlanılması;
 tapılmıĢ nasazlıqların analizi və müayinənin
əsasında nəticələrin tərtib olunması.
Aqreqat, düyün və baxıĢ üçün açıq olan detalları
yoxlandıqdan sonra, bağlı qapaqlar açılır və ya
mexanizimlər sökülərək onların vəziyyətləri yoxlanır və
aĢkarlanmıĢ nasazlıqların alətlərlə ölçülməsi yerinə
yetirilir.
Mexanizmlərin sökülmə səbəblərindən onlarda
səslərin və vibrasiyanın artması, qızıma temperaturunun
yüksəlməsi ola bilər.
Yastıqların
vəziyyəti
onların
vibrasiyasının
yoxlanmasının nəticəsi əsasında effektiv qiymətləndirilir.
Qazıma qurğularının hidro və pnevmo avadanlığının
müayinəsi müəssisələrin tərtib etdiyi təlimatlara
əsaslanırlar.
Elektrik avadanlıqları və aparatlarının müayinəsi
aĢağıdakı mərhələlərdə aparılır:
 elektrik avadanlıqları və aparatlarına baxıĢ və
təhlükəsiz iĢ təmin edən yoxlamaların aparılması;
 elektrik avadanlıqları və aparatlarının funksional
iĢləməsinin yoxlanması;
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 elektrik avadanlıqları və aparatlarının normal
istismarının mümkünlüyünün təsdiqi üçün sökülür elektrik
və mexaniki olçmələr aparılır.
Elektrik avadanlığının və iĢçi personalın təhlükəsiz
iĢini təmin etmək üçün izolyasiyanın müqaviməti eləcə də,
elektrik mühərriklərinin uyğun xarakteristikalarla təmin
etmək uçun rezistorların müqavimətləri ölçülür. ĠĢəburaxma qurğularının əsas və köməkçi kontaklarının
batmasının, idarəetmə panelinin kontaktorlarının və relesinin yoxlanması ölçülmüĢ qiymətin yoxlanılan cihazlar
üçün təlimatlarda və texniki sənədlərdə verilmiĢ qiymətlə
müqayisə yolu ilə aparılır.
ĠĢəburaxma qurğularının, rele və kontaktorların əsas
və köməkçi kontaktorların iĢləmə dərəcəsi kontaktın ilkin
qalınlığının 50%-dən artıq olmamalıdır.
Fırça quraĢdırılması və yerinə kip oturması vizual
yoxlanılır. Yerinə normal yerləĢdirilmiĢ fırçanın kontakt
halqalar ilə toxunan səthi olmalıdır.
Zahiri müayinənin nəticələri tələb olunan ölçmələrin
əsasında qazıma qurğusunun gərginlik altında iĢgörmə
qabiliyyətinin, eləcə də qurğunun pasportunda nəzərdə
tutulan bütün növ müdafiələrin və məhdudlaĢdırıcıların,
həmçinin, sonuncu açarların, sıfır, qəza və maxsimal
müdafiəsinə ən yüksək yükləmənin məhdudlaĢdırıcıların,
qazıma nasoslarının bağlı (buz bağlamıĢ, məhlulla
dolmuĢ) manifolda iĢləməsi barədə qərar qəbul olunur.
Elektrik cihazlarının tənzimlənməsi və qurulmasının
yoxlanmasına, maksimal və istilik relelərinin, zaman relesi
və s. qoĢulma parametrlərinin qiymətinə nəzarət daxildir.
Bu qiymətlər elektrik prinsipial sxemlərin cədvəllərində
verilmiĢ qiymətlərə uyğun olmalıdır.
140

Əsas və köməkçi mexanizmlərin iĢinə nəzarət
aĢağıdakı yoxlamalar daxildir:
 mexanizmlərin iĢləmə qabiliyyəti;
 enmə sürətlərinin mexanizmlərlə təminatı;
 yüngül yüklərin qaldırıb-endirmə sürətinin artırılması;
 sürətartırma və tormozun pilləvari avtomatikliyinin təminatı;
 elektrik mühərriklərinin reversivləĢdirilməsi;
 yük qaldırma məhdudlaĢdırıcısının iĢi.
Nəzarət və tənzimlənmə iĢləri qoĢma qurğusu mexanizmlərinin istismarı üçün təlimata uyğun aparılmalıdır.
Müayinə zamanı aĢkarlanmıĢ bütün nasazlıqlar
aradan götürüldükdən sonra, əgər nəticələr qazıma
qurğusunun sonrakı istismarı məsələsinin həlli üçün
kifayət etmirsə, qurğunun yük altında sınaqları keçirilir.
Sınaq baĢlamazdan əvvəl qazıma buruğu yoxlanılır.
Tal sisteminin rotor mərkəzinə nəzərən yerdəyiĢməsi
50mm-dən artıq olmamalıdır. Buruğun kranblok sahəsində
iki müstəvi üzərində niveril reyka quraĢdırılıb
bərkidilməlidir. Tal kanatın diametri və sınaq yükünün
çəkisi nəzərə alınaraq ötürülür. Çəkini göstərən və
nəzarətdə saxlayan indikatorlar buruq və ya onun əsasının
üzərində, nəzarət üçün rahat bir yerdə yerləĢdirilməlidir.
Sınaq zamanı həqiqi nəticələr göstərən tenzometrik və
digər ölçmə üsullarından istifadə etmək olar.
Qazıma qurğusu ərazisində, buruğun hündürlüyündən 10 m artıq, məsafədə nəzarət məntəqələri yerləĢdirilir.
Bu məntəqələr teodolit, niveril və ya digər optik cihazlarla
təmin olunur.
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Tal sisteminin buruğun özülünə bərkidilməsinin
ümumi sxemi Ģəkil 6.1-də göstərilmiĢdir.
Tal sisteminin tarımlanması köməkçi intiqalla
iĢləyən qazma bucurqadı və ya traktorla yerinə yetirilir.
Bucurqadın köməkçi intiqalının mühərriki pultdan idarə
olunur.

Şək. 6.1. Tal sisteminin buruğun özülünə
bərkidilməsinin ümumi sxemi
Pult buruqdan kənarda, buruğun hündürlüyündən 10
m artıq məsafədə yerləĢdirilməlidir. Buruğun yüklənmə
sxemi səkil 6.2 göstərilmiĢdir.
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Şək. 6.2. Dirək gülləsinin yüklənmə sxemi
(bucurqad və yüklənmə sxemi şərti olaraq 90
döndərilib):
1 – bucurqad; 2 – zəncirin hərəkətsiz ucunun bərkitmə aləti.
Qazma qurğusunun tal sisteminin qarmaq və ya
avtomatik elevatorunda buruqaltı əsasın dayaq hissələri ilə
birləĢdirilməsi ctrop və kanat vasitəsilə həyata keçirilir
(səkil 6.3). Kanat ilgəyinin (səkil 6.4) uzunluğu,
hündürlüyü 41m-ə qədər buruqlar üçün 30-45m, 53m-ə
qədər buruqlar üçün isə 40-50m, ctrop uzunluğu isə 1215m qəbul olunur. Qazıma qurğusunun sınağı zamanı
sınaq yükləri aramla, üç mərhələdə yerləĢdirilir. Sınağın
hər mərhələsində buruğun kəllə hissəsinin meyli və yerə
oturması yüklənmiĢ və yük götürüldükdən sonra ölçülür.
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Şək. 6.3. Qazıma qurğusunun tal sisteminin qarmaq
və ya avtomatik elevatorunun buruqaltı əsasının dayaq
hissələri ilə birləşdirilməsi

Şək. 6.4. Zəncir (kanat) ilgəyi
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Yükləmənin müxtəlif mərhələləri üçün aĢağdakı
sınaq yükləri məsləhət görülür.
Qnor=0,6Qbb.
Qbb - qarmaqdakı buraxıla bilən yük ginliyinin
pasport qiyməti, kH.
Bütün sınaq yükləri 10 dəqiqə saxlanmalıdır. Hər
mərhələdən sonra buruq tam boĢaldılmalıdır. Buruğun
elementlərinin və özülünün aparıcı balkalarının qalıq
deformasiyası buraxılmır. Yük götürüləndən sonra
buruğun təpəsindən qalıq oturma hündürlüyü 41÷42m
olan buruqlar üçün 20mm, 53÷54m isə 30mm buraxıla
bilir. Əgər qalıq oturma (çökmə) normadan artıqdırsa,
onda komissiya bunun səbəblərini aĢkarlayır və qazma
qurğusunun bundan sonra istismarının mümkünlüyünə
qərar verir.
Buruqların bu üsulla sınağının əsas çatıĢmayan
cəhəti Qkoms=1,2Qbb yüklənmə zamanı onların zədələnmə
ehtimalının yüksək olmasıdır. Bundan baĢqa buruğun
qazıma bucurqadının köməkçi intiqalından istifadə etdikdə
yükləmə sürətinin yüksək olması nəticəsində buruq
buraxıla bilən sınaq qiymətindən çox yüklənir. Bu
çatıĢmamazlığı aradan qaldırmaq üçün volqoqrad qazma
texnikası zavodu tərəfindən sınaqların keçirilməsinin
təhlükəsizlik texnologiyası iĢlənmiĢdir. Bu texnologiyaya
sınaq hidrosilindri və intiqalı iĢə salan avtonom
hidrostansiya daxildir. Bu cür qurğunun tətbiqi artıq
yüklənmənin qarĢısını alır və yüklənmə sürətinin rəvan
tənzimlənməsinə imkan yaradır.
Yüklə sınaqlara alternativ olaraq, qazıma buruqlarının aparıcılıq qabiliyyətinin yoxlanması üsuludur. Bu
üsul sınaq buruqlarının tezlik xarakteristikalarının analizi
əsasında əyilmə xarasteristikalarını təyin etməkdən
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ibarətdir. Dinamik dayanıqlıq kriterisi əsasında real
buraxıla bilən yük hesablanır. Tezlik xarakteristikaları
istismar yüklənməsinin buraxıla bilən qiymətindən artıq
olmamaq Ģərtilə yüklənmiĢ sınaq buruğunda sərbəst
əyilmə rəqsləri zamanı eksperimental olaraq təyin olunur.
Buruğun sərbəst əyilmə rəqsləri onun paraĢüt qıtılı
ilə təchiz olunmuĢ kanatla implusvari yüklənməklə
yaradılır. Kanatın sərbəst ucu buruğun təpəsinə bərkidilir.
Tarımlama isə əlavə bucurqadla yerinə yetirilir (Ģəkil 6.5).

Şək. 6.5. Təkan (impuls) sisteminin yüklənmə sxemi
1 – tros-uzatma; 2 – paraĢüt qıfıl; 3 – qoruma ilgəyi;
4 – rolik; 5 – bucurqad
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Ġmpuls yüklənmə paraĢüt qıfılının açılması zamanı
və tarımlayıcı qurğuların aparıcı konustruksiyalarının bərk
deformasiyalarının ölçmələri aparılır.
Yük qaldırıcı qurğunun yoxlama dinamik sınağı
aĢağdakı yüklə aparılır:
Qyt=1,1Qnom
Burada, Qnom- nominal (pasport üzrə) yük qaldırma
qabiliyyəti, kH.
Bu üsul dağıdıcı deyil, buruqda əlavə təhcizata
ehtiyac olmur və qazma quyusunun ustü üzərində aparıla
bilər. Bununla bərabər, bu üsulun yerinə yetirilməsi üçün
məlumat – ölçü kompleksi və yüksək ixtisaslı iĢçilər tələb
olunur.
Yoxlama sınaqlarına, həmçinin, konsol – döndərici
kran, tal və qazma buruğunun digər köməkçi yükqaldırıcı
avadanlıqları da məruz qalır.
Yükqaldırıcı avadanlığın aparıcı konustruksiyalarının yoxlama statik sınaqları Qst=1,25Qnom yükü ilə
aparılır.
Buruğun yükqaldırıcı avadanlığının dinamik sınaqları zamanı mexanizmlərin, tormozların, elektrik avadanlıqlarının, cihazların və təhlükəsizlik avadanlığının iĢləmə
qabiliyyəti yoxlanir.
6.2. Polad qazneft kəmərlərinin və armaturun
xətti hissəsinin diaqnozlaşdırılması
Mədən və magistral qazneft kəmərlərinin
layihələndirilməsinə, hazırlanmasına, montaj edilməsinə
və istismarına, dövriliyinə və onların Ģəhadətinin və
texniki diaqnozlaĢdırmanın həcminə olan tələblər müxtəlif
sahə və müəssisə (idarə) sənədlərində göstərilmiĢdir.
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Qazneft kəmərləri ardıcıl birləĢdirilmiĢ elementlərin: boruların, boru detallarının, bağlayıcı-tənzimləyici
armaturun, nasos-kompressor stansiyalarının (NKS) və s.
sistemindən ibarətdir. NKS-nin əsas elementləri ehtiyatına
görə qaz kəmərinin etibarlığı NKS-nin iĢgörmə
qabiliyyətindən xətti hissənin vəziyyətinə nisbətən az asılı
olur (1.4.-ə bax).
Qazneft kəmərlərinin xətti hissəsinin iĢgörmə
qabiliyyətinin pozulması, həm də iĢlərin aparılma
texnologiyasının pozulması nəticəsində baĢ verə bilir.
Eyni zamanda istismar dövründə boru kəmərinin
elementlərində qüsurların yığılmasından olur. Xətti
hissəsinin iĢgörmə qabiliyyətinin pozulmasının texnoloji
səbəblərinə hidrat və qaz tıxacları, boru kəmərlərinin
zibillənməsi və s. aid edilir. Onlar funksional (operativ)
diaqnozaĢdırma üsulları ilə aĢkar edilir və operativ
xidməti Ģəxslər tərəfindən aradan qaldırılır.
Qazneftkəmərlərinin istismarı prosesində yaranan
imtinaların əsas növləri aĢağıdakılardır:
- metalın korroziyası,
- divarların qaynaq tikiĢlərindəki və əsas metaldakı
çatların eroziya yeyilməsi,
- izolyasiya örtüklərinin müdafiə xassələrinin
pozulması,
- borukəmərinin elementlərinin fəza vəziyyətinin
dəyiĢməsi.
Müxtəlif qüsurların münasibəti əsasən borukəmərinin yerləĢməsinin iqlim rayonu ilə, onun çəkildiyi
zonada torpağın xassələrilə (uçurumluq, çökmə, ĢiĢmə və
s.) və qrunt sularının yüksək səviyyəli sahələrin olması ilə
təyin edilir. Belə ki, orta zolaq üçün borukəmərində
korroziyanın inkiĢafı ilə imtinası tipik haldır. Bəzi
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bölgələrdə istismar edilən borukəmərləri üçün boruların
yorğunluqdan dağılması xarakterikdir ki, bu da mexaniki
xassələrin dönməz dəyiĢməsi və qaynaq birləĢmələrinin və
əsas metalın çatadavamlılıq xarakteristikalarının azalması
ilə izah edilir. Yorğun çatlar bu zaman tsiklik temperatur
gərginlikləri və iĢçi təzyiqin pulsasiyası nəticəsində
inkiĢaf edir. Bu çatlar qaynaq tikiĢlərinin texnoloji
defektləri zonasında yaranır (tikisin kökü tam qaynaq
edilmir, məsafələr, Ģlaklar və s. olurlar) və sonra boruların
əsas metalına keçirlər. Bununla əlaqədar olaraq borukəmərlərinin divarları onların elastiki deformasiyası nəticəsində vurulan məhsulun böyük miqdarda enerjisini toplayır, yorğun çatların temperaturun düĢməsi Ģəraitlərində
yaranması böyük uzunluqda kvazikövrək yaxud kövrək
dağılmalara gətirib çıxarır.
Hər bir qazneft kəmərinə texniki sənədlərin təhlili
nəticələrinə əsasən diaqnozlaĢdırmanın fərdi proqramı
iĢlənib hazırlanır ki, buna aĢağıdakılar daxil edilir:
 qazneftkəmərinin xəritəsi-sxemi; burada potensial
qorxulu sahələr və ayrı-ayrı elementlər qeyd edilir. Belə
ki, onlar konstruksiyasının xüsusiyyətlərinə görə yaxud
istismar Ģəraitlərindən ən çox zədələrin və imtinaların
təzahür etməsinə məruz qalmıĢlar.
 tədqiqat planı, buna diaqnozlaĢdırma iĢlərinin
aparılması qaydaları və ardıcıllığı, diaqnozlaĢdırma
prosesində istifadə edilən üsullar və aparatlar daxil edilir;
 diaqnozlaĢdırmanın aparılması zamanı təhlükəsizlik
tədbirləri;
 diaqnozlaĢdırmanın nəticələrinin iĢlənməsi üsulları
və onların təqdim edilməsi qaydası.
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Əlçatmaz ərazilərdə magistral boru kəmərlərinin
vəziyyətinin inteqral qiymətləndirilməsinin effektiv üsulu
trasların infıraqırmızı, rəngli, çoxzonalı aerokosmik
çəkiliĢi və digər çəkiliĢ üsullarıdır.
Belə çəkiliĢ traslarda, həm də rast gələn mühəndis
qurğularında bu və ya digər geoloji və bioloji proseslərin
vəziyyətini və inkiĢaf dinamikasını qiymətləndirməyə
imkan verir (töküntü, uçulma, sulaĢma, quruma və s.).
Əlçatan yerlərdə qazneft kəmərlərinin diaqnozlaĢdırılması
zamanı vizual və ölçmə nəzarəti vacibdir. Bu zaman səthi
qüsurlarla yanaĢı xətti hissənin gərgin vəziyyətini
xarakterizə edən fəza yerdəyiĢmələrini də təyin edirlər.
Yerüstü qazneft kəmərlərinin xətti hissəsinin vəziyyətinə və yerdəyiĢmələrinə nəzarətin təĢkili və aparılması
üçün planlı və yüksəklik geodezik tədqiqatını yaratmaq
lazımdır. Əsaslandırmanın iki növü mövcuddur: dayaq
geodezik Ģəbəkə və iĢçi əsaslandırma. Dayaq geodezik
Ģəbəkənin bəndləri dayaq reperlərilə fəza vəziyyətinin
dəyiĢməzliyini bərkidirlər ki, bu da obyektin bütün
istismar dövründə təmin edilir. Vertikal yerdəyiĢmələri
aĢırımın ortasında hərəkətsiz reperlərdən nivelirləmə ilə
təyin edirlər və dayaqlarda isə düzxətli və kompensasiya
edici sahələrdə müəyyən edirlər.
Borukəmərlərinin horizontal yerdəyiĢmələrini adətən dayaqlara nisbətən risklər üzrə ölçürlər. Yeraltı və
yerüstü səpilmə sahələrində uzununa və eninə yerdəyiĢmələri trasın dönən künclərində və onlara bitiĢik düzxətli
sahələrdə ölçürlər. Bu məqsədlə dönmə bucaqlarında
ölçülü aparatlar üçün Ģurflar düzəldirlər.
Fərdi diaqnozlaĢdırma proqramı özünə həm də
aĢağıdakıları daxil edə bilər: qazneftkəmərlərinin xətti
hissəsinin diaqnozlaĢdırmanın borudaxili cihazlarla (texni150

ki-iqtisadi məqsədəuyğunluğun olması zamanı) tədqiqi;
ayrı-ayrı elementlərin istilik vizion nəzarəti; qazneftkəmərinin potensial qorxulu sahələrinin akustik-emission
nəzarəti (dəmir və avtomobil yollarından keçidlər,
yarğanlar, su maniələri); borukəmərlrinin vibroqorxulu
sahələrinin vibrasiya (titrəyiĢ) parametrlərinin cihaz
nəzarəti və s. böyük uzunluqlu magistral qazneftkəməri
üçün diaqnozlaĢdırmanının borudaxili (inspeksiya) təftiĢ
cihazlarının köməyilə (BTC) aparılması ən çox texnoloji
olur. Borudaxili diaqnozlaĢdırma texnologiyası normativtexniki sənədlərin sırasında reqlamentləĢdirilmiĢdir.
Borudaxili diaqnozlaĢdırma üzrə iĢlər özünə ümumi
halda aĢağıdakıları daxil edir:
 profilölçənin buraxılmasından qabaq borukəmərinin minimal keçid kəsiyinin təyini üçün ərsin-kalibrin
buraxılması;
 deformasiya etmiĢ altlıq həlqələrilə profilölçənin
iliĢməsinin və zədələnməsinin qarĢısını almaq məqsədilə
ilk təhqiqat sahələri üçün ülgü-profilölçənin buraxılması;
 defektoskopun iliĢməsinin və zədələnməsinin
qarĢısını almaq və əzintilərin dərinliklərinin təyin edilməsi
məqsədilə boru-kəmərinin keçid kəsiyinin nəzarəti üçün
profilölçənin buraxılması;
 borukəmərinin daxili səthinin parafin çöküntülərindən, gil tamponlarından təmizlənməsi, həm də kənar
əĢyaların xaric edilməsi üçün təmizləyici ərsinlərin
buraxılması.
Defektoskopun buraxılması. Borudaxili diaqnozlaĢdırmanın aparılması üçün borukəməri aĢağıdakı tələblərə cavab verməlidir: borukəməri hissəsinin bütün birləĢdirici elementləri və bağlayıcı armatur borukəmərilə
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eynikeçidli olmalıdır. DiaqnozlaĢdırılan magistral boru
kəmərinin hər bir sahəsi (o cümlədən lupinqlər və sualtı
keçidlərin ehtiyat xətləri) buraxıĢ kamerləri, qəbulu və
BTC-nin təmizlənməsi ilə avadanlıqlaĢdırılmalıdır. Cihazın hərəkətinə nəzarət üçün profil ölçənlərin və
defektoskopların qəbul ötürücüləri, bamperin burun
hissəsində məhəccər altında qurulmuĢ antennalar, həm də
tərkibinə kiçik tezlikli lokatorlar və yerüstü marker
ötürücüləri daxil olan yerüstü müĢaiyət cihazları xidmət
edirlər. BTC-nin qəbulötürücüləri alçaqtezlikli elektromaqnit siqnalları verirlər ki, bunlar da yer səthindəki
lokatorun antennası ilə borukəmərində yerləĢən ötürücü
cihazdan 2,5 m-ə qədər məsafədən tutulurlar.
Cihazların borukəməri üzrə hərəkəti zamanı, onları
izləmək üçün, lokatorlar və siqnallar, cihazların qəbuledicilərilə tutulan, marker ötürücülərini diaqnozlaĢdırma
informasiyasının borukəməri trasının konkret nöqtələrinə
calanması üçün lazımdır. Onları trasda marker məntəqələrinin yerləĢmə planında qeyd edilən markerlərin
olduğu yerlərdə quraĢdırırlar. Marker məntəqələrinin
koordinatları magistral borukəmərinin xətti hissəsinin
pasportunda qeyd edilməlidir. Bundan baĢqa diaqnozlaĢdırma kompleksinin tərkibinə yerüstü avadanlığın
komplekti daxil olmalıdır ki, texniki xidmətin aparılmasına, kalibrləməyə, testləməyə, nəqletməyə, yerdəyiĢməyə və qəbula, həm də tras üzrə müĢayət etməyə və
BTC-nin borukəmərində yerini aĢkar etməyə imkan
versin.
Müasir magistral qazneftkəmərlərinin ayrılmaz elementi BTC-nin qəbul-buraxıĢ kameridir. Konstruktiv
cəhətdən qəbul-buraxıĢ kamerləri eynidir. BTC-nin
borukəmərində qəbul və buraxıĢ prosesləri ciddi olaraq
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verilmiĢ ardıcıllıqla həyata keçirilir. Məsələn, magistral
neftkəmərlərinin borudaxili diaqnozlaĢdırılması zamanı
BTC-ni bilavasitə buraxıĢ kamerində elə yerləĢdirirlər ki,
qabaq manjet kameri nominal diamertli hissəsinə daxil olsun. (Ģəkil 6.6), bu zaman V2, V3, T1, T2 siyirtməsi açıq;
T3 - bağlı olmalıdır.

Şək.6.6. BTC buraxış - kamera sxemi
Sonra T1 və T2 vantuzlarının siyirtmələrini açırlar
və V3 siyirtməsindən buraxıĢ kamerini ləng surətdə
məhsulla doldururlar. V3 siyirtməsini və vantuzların T1 və
T2 siyirtmələrini bağlayırlar. V3 siyirtməsini bir az açıb
və magistral ilə (manometr P1) və buraxıĢ kameri (monometr P2) arasındakı təzyiqləri bərabərləĢdirirlər. V2
siyirtməsini tam açırlar, bu zaman V3 siyirtməsi bağlı
qalır. V3 siyirtməsini tam açırlar və V1 siyirtməsini açmağa baĢlayırlar. Cihaz kamerdən borukəmərinə hərəkətə
baĢlayır. Lokatorla (LK) cihazın kamerin çıxıĢ siyirtməsindən, üç boğazdan və ərsinlərin keçməsi siqnalizatorundan keçməsini izləyirlər. Cihaz birinci marker
məntəqəsində lakatorla aĢkar edilən kimi V1 siyirtməsini
tam açırlar və V2 və V3 siyirtmələrini bağlayaraq buraxıĢ
kamerini təcrid edirlər.
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«DUACKAH»dan texniki diaqnozlaĢdırma mərkəzinin istifadə etdiyi bütün BTC növləri altlıq həlqələri olan
magistral borukəmərinin hissələrində (sahələrində) texniki
xarakteristikaları üzrə buraxıĢları yerinə yetirməyə imkan
verirlər. BTC-nin aĢağıdakı əsas tipləri tətbiq edilir:
CKP1, CKP1-1, CKP2 təmizləyici ərsinləri, CKP3 maqnit
ərsinləri, profilölçənlər və ülgülər-profilölçənlər, WM,
MFL, CD borudaxili təftiĢ cihazları-defektockopları.
Müxtəlif diametrli CKP-1 və CKP1-1 təmizləyici ərsinlər
boru kəmərinin daxili boĢluğunun parafin çöküntülərindən, gil tamponlarından təmizləmək həm də kənar
əĢyaları xaric etmək üçündür. CKP1 ərsinin gövdəsi polad
içiboĢ konstruksiyadan ibarətdir. Gövdənin orta və arxa
hissələrində qaynaq edilmiĢ flanslar onların üzərində iki
aparıcı, dörd təmizləyici disklərin bərkidirlməsini təmin
edirlər ki, bunlar da kiçik diametrli araqatı disklərilə və bir
yaxud iki manjetlə (konstruksiyadan asılı olaraq) birbirindən ayrılırlar. Diskləri və manjetləri yüksək
keyfiyyətli
sürtünməyə
davamlı
poliuretanlardan
hazırlayırlar. Təmizlənmənin yekun mərhələsində defektoskopun buraxılmasından qabaq ərsinin qabaq və arxa
hisslərində bir araqatı diski yerinə fırça diskini qururlar.
Belə əsrin CKP 1-1 tipli ərsin adlanır (Ģəkil 6.7).
Ərsinin qabaq oturacağına baypas deĢikləri
yerləĢmiĢdirlər ki, onların da oxu borukəmərinin divarına
bucaq altında yönəlmiĢdir. Onlar çöküntüləri yumaq
üçündür; bu çöküntüləri ərsin boru kəmərinin daxili
səthindən təmizləyir və öz qarĢısında itələyir. Baypas
deĢikləri bağlayıcı-boltlarla bağlana bilərlər.
ġəkil 6.7-də ərplərin təmizləmə iĢininin təsviri
təqdim edilmiĢdir. Ərsinin arxa hissəsində qoruyucu
çərçivədə ərsin üçün ötürücü qurula bilər ki, bu da yerüstü
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lokasiya avadanlığının qəbulu diapazonunda elektromaqnit siqnallarının generatoru olur.

Şək. 6.7. Çöküntüləri yumaqla CKP 1-1 təmizləyici
fırça ərsinin işi
1- vurulan məhsulun lüləsi (Ģırnağı); 2- çöküntülərin
yuyulması üçün soplo; 3- manjetlər; 4-borunun divarında
ovuq; 5- fırça diski; 6-təmizləyən disk; 7- çöküntülər; 8aparıcı disk.
CKP2 tipli ərsin sxemi Ģəkil 6.8-də verilmiĢdir.

Şək. 6.8. İkibölməli ərpin CKP2:
1 - təmizləyici disklər; 2 - yaylanmıĢ fırça (təmizləyici);
3 - fırçalı disklər; 4 - kardan birləĢmə; 5 - ərp üçün
ötürücünün bamperi; 6 - ərp üçün ötürücü; 7 - disklər;
8 - aparıcı disklər.
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