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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Respublikamızın 

müstəqillik əldə etməsi nəticəsində milli maraqlarımızla bağlı Ulu 

Öndərimiz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinə əsaslanan "Yeni 

neft strategiyası" həyata keçirilməyə başlanıldı. 1994-cü il sentyabrın 

20-də Bakıda Gülüstan sarayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı 

"Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yataqlarının dərin su qatlarındakı neftin 

birgə işlənməsi haqqında "məhsulun pay bölgüsü" tipli “Əsrin müqa-

viləsi” imzalandı1. "Əsrin müqaviləsi"ndə dünyanın 8 ölkəsinin 13 ən 

məşhur neft şirkəti iştirak etmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dəstəyi ilə "Yeni neft 

strategiyası" və doktrinası uğurla həyata keçirilir. "Əsrin müqavilə-

si"nin həyata keçirilməsinə başlanan vaxtdan Azərbaycan iqtisa-

diyyatında dönüş yarandı. Təsadüfi deyildir ki, neft istehsalı və ixracı 

Azərbycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir və dövlət büdcəsi 

gəlirinin 90%-ni təmin edir. 

      Hələ keçmiş sovetlər birliyi dönəmində ölkəmizdə neftin 

çıxarılmasında istifadə olunan avadanlıqların layihələndirilməsi və 

təkmilləşdirilməsi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Heç də təsadüfi 

deyildir ki, keçmiş sovetlər birliyində neftin çıxarılmasında istifadə 

olunan quyu nasoslarının layihələndirilməsi və istehsalı üzrə əsas lider 

kimi respublikamızın elmi tədqiqat institutları çıxış edirdi2. Məhz bu 

institutların layihələndirdiyi ştanqlı quyu nasosları, onlarda istifadə 

olunan mancanaq mexanizmləri və reduktorlar uzun müddət etalon 

sayılmışdır. 

      Neftçıxarma sənayesində istifadə olunan mexaniki intiqalların 

70%-ni balansirli mancanaq dəzgahları təşkil edir. Geniş miqyasda 

istifadə olunan balansirli mancanaq dəzgahının kiçik f.i.ə.-na və böyük 
 

1Мир-Юсиф Бабаев. Краткая история азербайджанской нефти. (2-ое издание, 

переработанное и дополненное). Баку, 2009, 279 с.  
2 2Архипов К.И., Попов В.И., Попов И.В.Справочник по станкам-качалкам. 

Альметьевск, 2000, 195 с. 
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güc itkisinə malik olması, çevirici mexanizmin və ötürücü mexa-

nizminin reduktorunun konstruksiyasının qeyri-mükəmməl (ötürmə 

ədədinin az, metal tutumunun çox) olması, yüksək sürətli elektrik 

mühərriklərinin istifadəsinin qeyri-mümkünlüyü, kütləsinin böyük-

lüyü ilə əlaqədar ağır fundamentin tələb olunması, qayış ötürməsinin 

ağır yüklənməsi ilə əlaqədar bir neçə qayışdan istifadə olunması və 

onlar arasında yükün qeyri-bərabər paylanması nəticəsində tez sıradan 

çıxması mövcud ştanqlı quyu nasoslarının mexaniki intiqalnın əsas 

çatışmayan cəhətləri sayılır. 

Neftçıxarma elminin inkişafının müasir mərhələsində quyu nasos-

larının mexaniki intiqalında, ilk növbədə elektrik enerjisinə qənaəti 

təmin edən, qabarit ölçüləri azaldan, etibarlıq dərəcəsini artıran, 

ştanqın asqı nöqtəsinin yerdəyişməsinin, onun sürət və təcilinin 

dəyişmə qanunlarını nəzəri qanunlara yaxınlaşdıran çevirici 

mexanizmli və kinematik cütlərdə sürtünmə itkilərini azaldan daha 

mükəmməl ötürücü mexanizmli yeni konstruktiv icralı balansirsiz 

mancanaq dəzgahlarının yaradılması aktual problemdir.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işinin məqsədi əks 

yüklərdən səmərəli istifadə etməklə elektrik enerjisinə qənaət edən, 

mexaniki sistemin çəkisini azaltmağa və onun konstruksiyasını xeyli 

sadələşdirməyə imkan verən və çevirici mexanizmi kanat-blok-dirsək 

sistemindən təşkil olunan innovativ mexaniki intiqalın (yeni 

konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının) konstruksiyanın 

işlənməsi və texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün vacib 

tətbiqi əhəmiyyət kəsb edən elmi problemi həll etməkdir.  

İşin məqsədinə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifə və məsələlərin 

həlli nəzərdə tutulur: 

1. Mövcud konstruksiyalı mancanaq dəzgahlarının hesablanması, 

layihələndirilməsi və konstruksiyalarını təhlil edərək onların texniki 

və istismar xarakteristikalarını analiz etmək. 

2. Çevirici mexanizmi kanat-blok sistemindən təşkil olunan yeni 

konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının işlənməsi və 

texniki vəziyyətini analiz etmək. 
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3. Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının dezaksial çevirici 

mexanizmini analitik üsulla kinematik tədqiq etmək. 

4. Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının kinematik para-

metrlərinə dezaksial məsafənin təsirinin qiymətləndirərək onlar 

arasında əlaqə yaratmaq. 

5. Mancanaq dəzgahlarının tarazlaşdırılmasınının elmi əsaslarını 

analiz edərək yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahında tsiklik 

dəyişən yükün tarazlaşdırılması. 

6. Həm statiki, həm də dinamiki yüklənmə rejimlərində yeni 

konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının konstruktıv elementlərındə 

yaranan elastiki və konstruktiv yerdəyişmələrin qiymətləndirilməsi. 

7. Yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının kine-

matik parametrlərinə cəm konstruktiv və texnoloji xətaların təsirinin 

qiymətləndirilməsi. 

8. İnnovativ mexaniki intiqalın ştanqının asqı nöqtəsinin gediş-

lərinin sayının quyunun faktiki məhsuldarlığından asılı olaraq 

qiymətləndirilməsi. 

9. Çoxpilləli yeni icralı silindirik dişli çarx reduktorlarının yara-

dılmasının elmi əsaslarının formalaşdırılması və onların keyfiyyət 

göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. 

10. Üçpilləli ikiaxınlı yeni icralı reduktorun ikiqat sürüşmə sür-

tünməsi yastıqlarında faydalı iş əmsalının həm analitik, həm də 

eksperimental tədqiqi. 

11. Sürtünməni nəzərə almaqla reduktorun dişli çarx ötürmələrinin 

dəqiqləşdirilmiş hesabı. 

12. Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının iqtisadi səmərə-

liliyinin qiymətləndirilməsi. 

Tədqiqat metodları. Aparılmış elmi-nəzəri nəticələr istismar 

təcrübəsinin göstəriciləri ilə müqayisə edilmişdir. Tədqiqat işləri 

kinematik tədqiqat, riyazi və statistik, fundamental və tətbiqi biliklərin 

sistemləşdirilməsi üsullarından  istifadə etməklə yerinə yetirilmişdir. 

İstehsal və istismar göstəricilərinin dürüstlüyü laboratoriya və 

istehsalat şəraitində eksperimentlərlə təsdiq edilmişdir. 
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Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. 

1. Mövcud konstruksiyalı mancanaq dəzgahlarının hesablanması, 

layihələndirilməsi və konstruksiya olunması haqqında informasiya-

ların sistemləşdirilməsi və analizi. 

2. Ştanqın asqı nöqtəsinin yerdəyişməsinin, onun sürət və təcilinin 

harmonik qanuna daha yaxın hərəkət qanunauyğunluğunu təmin edən, 

əks yüklərdən səmərəli istifadə etməklə elektrik enerjisinə qənaət 

edən, mexaniki sistemin çəkisini azaltmağa və onun konstruksiyasını 

xeyli sadələşdirməyə imkan verən və çevirici mexanizmi kanat-blok 

sistemindən təşkil olunan yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq 

dəzgahının işlənməsi. 

3. Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının çevirici mexaniz-

minin analitik üsulla kinematik tədqiqinin aparılması, onun kinematik 

parametrlərinin analizi və bu parametrlər arasında arasında əlaqənin 

yaradılması. 

4. Ştanqın asqı nöqtəsinin yerdəyişməsinin, onun sürət və təcilinin 

hərəkət qanunauyğunluğuna yeni konstruktiv icralı mancanaq 

dəzgahının çevirici mexanizmin kinematik sxeminin təsirinin 

qiymətləndirilməsi. 

5. Mancanaq dəzgahının elektrik mühərrikinin bərabər yüklən-

məsinin təmin olunması, həm də reduktorunun aparılan valında mənfi 

momentin olmaması şərtindən yeni konstruktiv icralı mancanaq 

dəzgahında tsiklik dəyişən yükün tarazlaşdırılması. 

6. Yeni konstruktiv icralı mancanaq əzgahının dartı elementində 

yaranan dinamiki qüvvələrin tədqiqi. 

7. Həm statiki, həm də dinamiki yüklənmə rejimlərində yeni kons-

truktiv icralı mancanaq dəzgahının konstruktıv elementlərındə yara-

nan elastiki və konstruktiv yerdəyişmələrin təyini və bu yerdəyişmə-

lərin nasosun plunjerinin getdiyi yolunun faktiki qiymətinə təsirinin 

qiymətləndirilməsi. 

8. Yeni konstruktiv icralı çoxpilləli silindirik dişli çarx reduktor-

larının yaradılmasının elmi əsaslarının formalaşdırılması və onların 

ikiqat sürüşmə sürtünməsi yastıqları üçün yağın daxili hərəkətverici 

qüvvəsini xarakterizə edən əmsalın həm analitik, həm də eksperimen-
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tal tədqiqi və sürtünməni nəzərə almaqla paket reduktorunun dişli çarx 

ötürmələrinin dəqiqləşdirilmiş hesabı. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Müəllif tərəfindən ilk dəfə olaraq yeni 

konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının konstruksiyası 

işlənib hazırlanmış və onun tədqiqi üçün elmi əsaslar təklif edilmişdir. 

İlk dəfə olaraq onun çevirici mexanizminin kinematik paramatrləri 

analitik üsulla təyin edilərək onlar arasında əlaqə yaradılmış, yeni 

konstruktiv icralı mancanaq dəzgahında tsiklik dəyişən yükün 

tarazlaşdırılması üsulunun elmi əsasları işlənmiş, yeni konstruktiv 

icralı mancanaq əzgahının dartı elementində yaranan dinamiki 

qüvvələr tədqiq edilmiş, mancanaq dəzgahının iş prosesi zamanı 

statiki və dinamiki qüvvələrin təsirindən onun konstruktiv 

elementlərindəki elastiki deformasiyalar tədqiq edilmiş və bu elastiki 

deformasiyaların mütləq qiymətlərindən asılı olaraq plunjerin getdiyi 

yolun faktiki qiyməti müəyyənləşdirilmiş, mancanaq dəzgahının 

ştanqının asqı nöqtəsinin gedişlərinin sayının quyunun faktiki 

məhsuldarlığından asılı olaraq təyin edilmiş, əks yüklərdən səmərəli 

istifadə etməklə elektrik enerjisinə qənaət edən, mexaniki sistemin 

çəkisini azaltmağa və onun konstruksiyasını xeyli sadələşdirməyə 

imkan verən konstruksiya işlənib hazırlanmış və texniki vəziyyəti 

qiymətləndirilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. 1. Çevrici mexanizmi 

kanat-blok-dirsək sistemindən ibarət yeni icralı balansirsiz mancanaq 

dəzgahının konstruksiyası işlənmiş və sistemli analiz edilmişdir. 

Sistemli analiz nəticəsində innevativ mexaniki intiqalın ötürücü və 

çevirici mexanizmlərinin keyfiyyət göstəriciləri və yükgötürmə 

qabiliyyətini tənzimləyən əsas parametrlər qiymətləndirilmişdir. 

2. Yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahında tsiklik 

dəyişən yükün tarazlaşdırılması üçün metodikanın işlənib hazırlan-

ması qurğunun çevrici mexanizmində tətbiq olunan reduktorun çıxış 

valındakı momenti proqnozlaşdırmağa zəmin yaradır. 

3. Quyudakı geoloji ehtiyatdan (debit) və ştanqlı quyu nasosunun 

faktiki həcmi məhsuldarlığından və  dinamiki səviyyənin sabit qalması 

şərtindən asılı olaraq ştanqın asqı nöqtəsinin gedişlərinin optimal 
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sayını təyin etmək üçün funksional əlaqələrin müəyyən edilməsi 

yüksək xərclər tələb edən texniki qulluq və təmir işlərinin azaldılması 

üçün problemin nəzəri əsasını təşkil edir. 

4 Yeni icralı üçpilləli ikiaxınlı silindrik dişli çarx reduktorunun 

ikiqat sürüşmə sürtünməsi yastıqlarının hesablanma metodikası 

yastıqlarda sürtünmə itkilərini qiymətləndirmək üçün yeni nəzəri əsas 

və metodikadır. 

5. Mancanaq dəzgahının ötürücü mexanizmində tətbiq olunan yeni 

icralı üçpilləli ikiaxınlı silindrik dişli çarx reduktorunun kontakt və 

toxunan gərginliklərin birgə təsirini nəzərə almaqla dəqiqləşdirilmiş 

hesablama metodikası dişli çarx ötürməsinin yükgötürmə qabiliyyətini 

qiymətləndirmək üçün yeni əlavədir. 

6. Mancanaq dəzgahlarının hazırlanması və quraşdırılması zamanı 

yol verilən cəm texnoloji və konstruktiv xətaların qiymətləndirmə 

metodikası mancanaq dəzgahının həm kinematik parametrlərini, həm 

də xidmət müddətini proqnozlaşdırmağa imkan verir. 

7. Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahında yaranan dinamiki 

qüvvələrin ölçüsüz parametrlərdən asılı olaraq qiymətləndirmə 

metodikası ştanqın asqı nöqtəsinə təsir edən ekstremal qüvvələrin 

qiymətləndirilməsi üçün zəmin yaradır. 

8. İnnovativ mexaniki intiqalın yeni icralı ikiaxınlı üçpilləli 

silindrik dişli çarx reduktorunun sənaye nümunəsi “Bakı fəhləsi 

maşınqayırma zavodu” TASC-də istehsal edilmiş və “Abşeronneft” 

NQÇİ-nin Pirallahı adasında 1043 saylı quyuda sınaqdan keçmişdir.  

9. Təklif edilən yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq 

dəzgahının reduktorunun çıxış valındakı fırladıcı momentin qiyməti 

mövcud mancanaq dəzgahlarının çıxış valındakı fırladıcı momentin 

qiymətindən orta hesabla 1,85 dəfə az alınır ki, bu da elektrik 

enerjisinə təxminən 45% qənaət etməyə imkan verir ki, bu da yeni 

konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının daha mükəmməl konstruk-

siyaya malik olduğunu sübut edir. 

10. Çevirici mexanizmi ikiaxınlı üçpilləli yeni konstruktiv icralı 

reduktordan, qayış ötürməsindən və elektrik mühərrikindən təşkil 

olunmuş yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının 
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hazırlanmış laboratoriya nümunəsi müvəffəqiyyətlə sınaqdan 

keçirilmişdir. 

11. Ştanqlı quyu nasosları üçün təklif edilmiş yeni konstruktiv icralı 

balansirsiz mancanaq dəzgahı neftçıxarma sənayesi üçün mühüm 

praktik əhəmiyyət kəsb edir. Dissertasiyanın elmi müddəaları 

mancanaq dəzgahlarının konstruksiya olunması və layihələndirilməsi 

işləri ilə məşğul olan elmi-tədqiqat müəssisələri üçün mühüm praktik 

material kimi istifadə oluna bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyanın əsas nəticələri aşağıdakı 

konfrans, simpozium və seminarlarda məruzə və müzakirə edilmişdir: 

• Beynəlxalq elmi-texniki və elmi-praktiki konfranslar: 

-Международный конгресс «Механика и трибология 

транспортных систем-2003», Россия (Ростов-на -Дону), 2003; 

- Maşınqayırma və cihazqayırmanın müasir problemləri 

Beynəlxalq elmi-texniki konfransı. Bakı, 2005; 

-International Symposium on Engineering and Architectural 

Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics. Proceedings. 

Isparta, Turkey. 2009; 

- II international scientific congress innovations in engineering 

2016. Varna, Bulgaria;  

- Maşınqayırmada intellektual texnologiyalar Beynəlxalq elmi-

texniki konfransı. Bakı, 2016; 

- “Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri“ mövzusunda 2-

ci Beynəlxalq Elmi-texniki konfrans. Bakı, 2017. 

• Respublika elmi və elmi-texniki konfranslar: 

- Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: 

reallıqlar və müasir çağırışlar Respublika elmi konfransı. Mingəçevir, 

2020. 

• Azərabaycan Texniki Universitetinin “Mexatronika və maşın 

dizaynı” kafedrasının elmi seminarları: 2017, 2018, 2019. 

Dissertasiya işi “Maşın və aqreqatların ötürücü mexanizmlərinin 

işlənməsi, tədqiqi və təkmilləşdirilməsi” Dövlət qeydiyyat nömrəsi 

0106 Az0910, “Quyu nasoslarının mexaniki intiqalının yeni 

konstruktiv həllinin işlənməsi” Dövlət qeydiyyat nömrəsi 0108 
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Az1052 və “Quyu nasoslarının mexaniki intiqalının ötürücü mexaniz-

minin yeni konstruktiv həllinin istehsalının təşkili” Dövlət qeydiyyat 

nömrəsi 0114 Az1018 məqsədyönlü elmi-texniki proqrama uyğun 

olaraq yerinə yetirilmiş və “Mexatronika və maşın dizaynı” 

kafedrasının Elmi-tədqiqat işlərinin hesabatlarda öz əksini tapmışdır. 

Bu hesabatlarda müəllif məsul icraçı kimi iştirak etmişdir.           

Tətbiqi. Dissertasiya işinin əsas nəticələri Azərbaycan Texniki 

Universitetində bakalavr və magistr hazırlığı tədris prosesində istifadə 

edilir. Dissertasiya işinin yerinə yetirilməsi zamanı müəllif tərəfindən 

əldə olunan elmi nəticələrin əsasında təklif edilən innovativ mexaniki 

intiqalın yeni icralı ikiaxınlı üçpilləli silindrik dişli çarx reduktorunun 

sənaye nümunəsi “Bakı fəhləsi maşınqayırma zavodu” TASC-də 

istehsal edilmiş və “Abşeronneft”NQÇİ-nin Pirallahı adasında 1043 

saylı quyuda sınaqdan keçmişdir. 

Dissertasiya mövzusu üzrə çap olunmuş elmi əsərlər. Disser-

tasiyanın mövzusu üzrə 33 elmi əsər (27 məqalə və 7 konfrans məru-

zələrinin tezisləri və materialları), bunlardan 7 - i həmmüəllifsiz ola-

raq nəşr edilmiş və 2 patent alınmışdır. Ali Attestasiya Komissiyasının 

tövsiyə etdiyi beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə 

(bazalarına) daxil olan dövri elmi nəşrlərdə 9 məqalə dərc olun-

muşdur. Ümumilikdə onlardan 21 iş respublika daxilində, 12 iş isə 

xaricdə nəşr edilmişdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Azərbaycan 

Texniki Universiteti.  

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 

olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. 

Dissertasiya işinin strukturunu titul səhifəsi (615 işarə), mündəricat 

(8002 işarə), giriş (36673 işarə), I Fəsil - (77896 işarə), II Fəsil - 

(51456 işarə), III Fəsil - (13783 işarə), IV Fəsil - (41266 işarə), V Fəsil 

- (42690 işarə), VI Fəsil - (73027 işarə), VII Fəsil - (49736 işarə), VIII 

Fəsil - (12854 işarə), nəticə (7220 işarə), istifadə edilmiş ədəbiyyat 

siyahısı, əlavələr, ixtisarların və şərti işarələrinin siyahısı (106561 

işarə) təşkil edir. Dissertasiya işinin ümumi həcmi 69 şəkil, 14 qrafik, 

16 cədvəl, 231 adda ədəbiyyat siyahısı olmaqla mətni kompyüterdə 
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yazılmış 318 səhifə, şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat 

siyahısı istisna edilməklə 415218 işarədən ibarətdir. 

 

İŞİN ƏSAS MƏZMUNU 

 

Dissertasiya işi giriş, səkkiz fəsil, istifadə edilmiş ədəbiyyat 

siyahısı və əlavələrdən ibarətdir. 

Giriş hissəsində Respublikamızda neftin çıxarılmasının inkişaf 

tarixi, müasir mərhələsində quyu nasoslarının mexaniki intiqalları, 

mövzunun aktuallığı, işin məqsədi, tədqiq edilən elmi problemin 

müasir vəziyyəti, müdafiəyə çıxarılan əsas elmi müddəalar, işin elmi 

yeniliyi və onun praktiki əhəmiyyəti müəyyən edilərək dissertasiya 

işinin əsas ideyası müəyyən edilmişdir. İşin dövlət elmi-texniki 

proqramları və elmi-tədqiqat işləri ilə əlaqəsi, strukturu və həcmi 

göstərilmişdir. 

Dissertasiya işinin birinci fəsli neftin çıxarılmasında istifadə 

olunan mövcud mancanaq dəzgahlarının inkişaf tarixinə və onların 

ötürücü və çevirici mexanizmlərinin konstruksiyalarının müqayisəli 

analizinə və  mancanaq dəzgahlarının hesabı, konstruksiya olunması 

və istehsalı ilə bağlı ədəbiyyatların qısa icmalına həsr edilmişdir. 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, balansirli 

mancanaq dəzgahlarının qabarit ölçüləri və metal tutumları balansirsiz 

mancanaq dəzgahları ilə müqayisədə xeyli çoxdur. Qüvvədə qazanc 

əldə etmək üçün tətbiq edilən konstruksiyalar daha effektiv olmadığın-

dan elektrik enerjisinə çəkilən xərclər xeyli çox olur. Əksər mancanaq 

dəzgahlarının reduktorunun çıxış valında mənfi moment yaran-

dığından reduktorun və elektrik mühərrikinin uzunömürlülüyü az olur. 

Quyuların quraşdırılması və təmiri zamanı quyu ətrafındakı sahənin 

azad edilməsinin qeyri-mümkünlüyü səbəbindən texniki xidmət işləri 

xeyli çətin olur. Mancanaq dəzgahlarında gedişlərinin sayının quyu-

nun geoloji ehtiyatından asılı olmaması mancanaq dəzgahında boş 

dayanmalara, onun sutkalıq məhsuldarlığının və iqtisadi səmərəsinin 

aşağı düşməsinə səbəb olur. Bunlardan əlavə mancanaq dəzgahlarında 

daha mütərəqqi konstruksiyalı reduktorlardan istifadə olunmaması 
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bütövlükdə ötürücü mrxanizmin faydalı iş əmsalının və etibarlığının 

xeyli aşağı düşməsinə səbəb olur. Bütün bu qeyd olunan müddəalar 

ştanqlı quyu nasoslarının daha mütərəqqi yeni konstruksiyalarının 

yaradılması zərurətini yaradır. 

İkinci fəsil çevirici mexanizmi kanat-blok sistemindən təşkil 

olunan innovativ mexaniki intiqalın, yəni yeni konstruktiv icralı 

balansirsiz mancanaq dəzgahının konstruksiyasının təhlilinə və onun 

çevirici mexanizminin kinematik analizinə həsr edilmişdir. 

Son zamanlar balansirli mancanaq dəzgahları ilə yanaşı yeni 

konstruksiyalı mancanaq dəzgahlarından da geniş istifadə olunur3. 

Yaradılan yeni konstruksiyalı mancanaq dəzgahının konstruksiyası 

sadə, iqtisadi baxımdan əlverişli, həm də yığcam konstruksiyaya malik 

olmalıdır. Qeyd olunan amillərin təsirini nəzərə almaqla Azərbaycan 

Texniki Universitetinin “Mexatronika və maşın dizaynı”  kafedra-

sında yeni konstruksiyalı balansirsiz mancanaq dəzgahının konstruk-

siyası işlənib hazırlanmışdır [27] (şəkil 1). 

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ştanqlı 

quyu nasosları üçün təklif olunan yeni konstruktiv icralı balansirsiz 

mancanaq dəzgahları mövcud neftçıxarma avadanlıqları ilə 

müqayisədə aşağıdakı üstün cəhətlərə malikdir: 

- Əks yüklərdən səmərəli istifadə etməklə elektrik enerjisini 

təxminən 1,5-1,8 dəfə az sərf edir; 

- Reduktorun çıxış valında mənfi fırladıcı moment olmadığından 

reduktorun və mühərrikin uzunömürülüyü böyük olur; 

- Bütöv və hündür bünövrəyə ehtiyac olmur; 

- Bünövrənin qeyri-bərabər yatmasına daha az həssas olur; 

- Ağır çəkiyə malik balansirin və onun başlığının olmaması 

bütövlükdə mexaniki sistemin çəkisini azaltmağa və onun 

konstruksiyasını xeyli sadələşdirməyə imkan verir; 

 
3 Валовский В.М., Валовский К.В., Басос Г.Ю. и др. Эксплуатация скважин 

установками штанговых насосов на поздней стадии разработки нефтяных 

месторождений М.: Нефтяное хозяйство, 2016, 592 с. 
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- Ştanqın asqı nöqtəsinin yerdəyişməsi, onun sürəti və təcili 

harmonik qanuna daha yaxın olduğundan praktiki olaraq əlavə 

dinamiki qüvvələrin və titrəmələrin yaranmaması ştanqlar 

kolonnasının xidmət müddətini xeyli artırır; 

-  Çox da böyük olmayan qabarit ölçülərə malik olur; 

- Quyuda qurğunun quraşdırılması və təmiri zamanı quyu 

ətrafındakı sahənin azad edilməsi imkanına və ştanqın asqı nöqtəsinin 

hərəkət trayektoriyasının şaquli xətt üzrə dəqiq nizamlama imkanına 

malik olur; 

- Yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının 

quraşdırılma yerinə nəqli zamanı onun ön və arxa dirəkləri tamamilə 

qatlandığından nəqlolunma işləri xeyli asanlaşır. 

Mancanaq dəzgahının çevirici mexanizminin vəzifəsi mühərrikin 

fırlanma hərəkətini ştanqlar kolonnasının irəli-geri hərəkətinə 

çevirməkdir. Bu zaman dərinlik nasosunun normal işi ştanqın asqı 

nöqtəsinin hərəkət qanunauyğunluqlarından asılı olur4. Ştanqın asqı 

nöqtəsinin həkət qanunauyğunluqlarına təsir edən əsas faktorlar 

çevrici mexanizmin mühərrikinin sabit bucaq sürəti, dirsəyin radiusu,  

ölçüsüz parametrlər olan dirsəyin uzunluğunun, kanatın uzunluğuna 

olan nisbətini nəzərə alan əmsal (λ) və nisbi ekssentrikliyi nəzərə alan 

əmsal (ε) qəbul edilir. Bu bütün kinematik parametrlərin təsirini 

nəzərə almaqla yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının ştanqının 

asqı nöqtəsinin getdiyi yol, onun sürəti və təcili uyğun olaraq 

aşağıdakı ifadələr ilə təyin edilir 

                    ( )
( )

2 2 2

1 cos 1 cos2 sin
4 2 1 2

S r
   

   


 
= − + − + − + 

+  
      (1) 

                                sin sin 2 cos
2

V r


    
 

=  + + 
 

                        (2) 

                                 2 cos cos2 sina r      =  + −                         (3) 

 
4Аливердизаде К.С. Балансирные индивидуальные приводы глубиннонасос-

ной установки / Баку: Азнефтеиздат, 1951, 215 с. 
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a) b) c) 

Şəkil 1. Çevirici mexanizmi kanat-blok sistemindən təşkil olunan 

yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahı: 

a- yandan görünüş; b- öndən görünüş; c- arxadan görünüş 

Dissertasiyanın üçüncü fəsli innovativ mexaniki intiqalın 

kinematik parametrlərinə dezaksial məsafənin təsirinin qiymətləndiril-

məsinə həsr edilmişdir. 

Mancanaq dəzgahlarında çevirici mexanizm kimi əsasən mərkəzi 

(aksial) və qarışıq (dezaksial) çevirici mexanizmlərdən istifadə olunur. 

Qarışıq çevirici mexanizmin kinematikasına əlavə həndəsi parametr, 

yəni dirsəyin yerləşmə yeri (dezaksial məsafə) əsaslı təsir edir. Təklif 

olunmuş yeni konstruksiyalı mancanaq dəzgahında dirsəyin yerləşmə 

yeri müxtəlif variantda ola bilər (şəkil 2). Şəkil 2-dən göründüyü kimi 

hər üç variantda kanatın bloku əhatə bucağının müxtəlif olmasına 

baxmayaraq ştanqın asqı nöqtəsinin getdiyi yol eyni olur ( )cosS R =  . 

Bu variantlar bir-birindən prinsipial olaraq ştanqın yuxarı və aşağı 

hərəkət zamanı yalnız onun asqı nöqtəsinin hər yarım dövrdə orta 

sürətin dəyişməsi ilə fərqlənirlər. 

Şəkil 2.a-da göstərilən ABCD aksial (normal) mexanizmdə dirsək 

1 2C C  düz xətti üzərində mərkəzdə (A nöqtəsində) yerləşir. Bu 

variantda dirsəyin fırlanma istiqamətindən asılı olmayaraq ştanqın 

yuxarıya və aşağıya doğru hərəkət etməsi vaxtı eyni olur. 
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Şəkil 2. Yeni konstruksiyalı mancanaq dəzgahında dirsəyin yerləşmə 

sxemləri 

Şəkil 2.b-də göstərilən dezaksial (mənfi dezaksial) mexanizmdə 

dirsəyin saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində fırlanması zamanı 

ştanqın yuxarıya doğru hərəkət etməsi vaxtı, onun aşağıya doğru 

hərəkət etməsi vaxtından gec və yaxud tərsinə, dirsəyin saat əqrəbinin 

hərəkəti istiqamətinin əksi istiqamətində fırlanması zamanı isə ştanqın 

yuxarıya doğru hərəkət etməsi vaxtı, onun aşağıya doğru hərəkət 

etməsi vaxtından tez olur. 

Şəkil 2,c-də göstərilən dezaksial (müsbət dezaksial) mexanizmdə 

dirsəyin saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində fırlanması zamanı 

(quyunun ağzı solda) ştanqın yuxarıya doğru hərəkət etməsi vaxtı, 

onun aşağıya doğru hərəkət etməsi vaxtından tez və yaxud tərsinə, 

dirsəyin saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətinin əksi istiqamətində 

fırlanması zamanı isə ştanqın yuxarıya doğru hərəkət etməsi vaxtı, 

onun aşağıya doğru hərəkət etməsi vaxtından gec olur. 

Nəzərdən keçirilən konstruksiyaların üstün və çatışmayan cəhətləri 

vardır. Məlumdur ki, ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarıya doğru hərəkəti 

zamanı o aşağıya doğru hərəkət zamanından daha çox yüklənir. Bu 

səbəbdən, ştanqın asqı nöqtəsi qeyri-bərabər təcilli hərəkət edir və 

nəticədə ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarıya doğru hərəkəti zamanı ətalət 
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qüvvələri aşağıya doğru hərəkət zamanından daha çox olur. Odur ki, 

ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarıya doğru hərəkəti zamanı ətalət 

qüvvələrini azaltmaq üçün yuxarıya doğru hərəkət zamanı təcilin 

mütləq qiymətini azaltmaq lazımdır. Bu funksiyanı yerinə yetirmək 

üçün dirsəyin saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində fırlanması zamanı 

mənfi dezaksial sxemdən, dirsəyin saat əqrəbinin hərəkəti 

istiqamətinin əksi istiqamətində fırlanması zamanı isə müsbət 

dezaksial sxemdən istifadə etmək məsləhət görülür.  

Mancanaq dəzgahının seçilməsi bundan başqa çıxarılan mayenin 

xassələrindən asılı olur. Əgər plunjer ilə silindr arasındakı ara məsafəsi 

çox olarsa, onda ştanqın yuxarıya doğru hərəkəti vaxtı çox olduğundan 

maye aşağıya doğru sızılaraq nasosun məhsuldarlığını aşağı salır. 

Tərsinə, əgər əsassız olaraq böyük ölçülü mənfi dezaksiallı mancanaq 

qəbul edilərsə, onda ştanqın asqı nöqtəsinin aşağıya doğru hərəkəti 

zamanı endirmə sürəti böyük olduğundan, ştanqlar sütununun 

borularda asılıb dayanma ehtimalı da artır. 

Dördüncü fəsildə yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq 

dəz-gahının tsiklik dəyişən yükün tarazlaşdırılması məsələləri həll 

edilib. 

Mancanaq dəzgahlarında tarazlaşdırıcı qurğunun əsas vəzifəsi 

ştanqlar kolonnasının aşağıya doğru hərəkəti zamanı potensial enerjini 

toplamaq və yuxarıya doğru hərəkəti zamanı isə onu qaytarmaqdır. Bu 

zaman potensial enerjinin gördüyü iş, çevirici mexanizmin mühərriki-

nin gördüyü iş ilə birlikdə  ştanqlar kolonnasının asqı nöqtəsinin 

yuxarıya doğru hərəkəti zamanı xeyirli işə sərf olunur5. 

Hal-hazırda istismar olunan mancanaq dəzgahları tsiklik dəyişən 

yük altında işləyirlər. Odur ki, mancanaq dəzgahının intiqalının işi bir 

tsikl ərzində, yəni ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarı və aşağı hərəkəti 

zamanı qeyri-müntəzəm olur. Əgər mancanaq dəzgahı tarazlıqda 

 
5 Агамалов Г.Б., Алиев З.З.,Романова Н.А., Ризванов Р.Р. Методика расчета 

веса устьевой уравновешивающей системы станка-качалки. Нефтегазовое 

дело (Электронный научный журнал) 2010,№2, с.1-11 
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deyilsə, onda ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarıya doğru hərəkəti zamanı 

mühərrik nasosun plunjeri üzərindəki mayenin təzyiqini üstələyərək 

ştanqlar kolonnasını yuxarıya doğru qaldırır. Tsiklin bu hissəsində 

mühərrik tam yüklənmiş olur. Aşağıya doğru hərəkət zamanı isə 

ştanqlar kolonnası öz ağırlıq qüvvəsi hesabına aşağıya doğru enir. Bu 

halda plunjerdəki basma (vurma) klapanı açıq olduğundan mayenin 

təzyiqi ştanqlara təsir etmir. Bu periodda mühərrik iş görmür, əksinə, 

enerjini udaraq generator rejimində işləyir (şəkil 3). 

 
Şəkil 3. Tarazlıqda olmayan 

mancanaq dəzgahında fırladıcı 

momentin dəyişmə qrafiki 

 

 
Şəkil 4. Düzgün tarazlaşdırılmış 

mancanaq dəzgahında reduktorun 

çıxış valındakı fırladıcı momentin 

dəyişmə qrafiki 

 Qeyd olunan çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün adətən 

mancanaq dəzgahları tarazlaşdırılır və mühərrikin bərabər yüklənməsi 

təmin edilir. Şəkil 4-də düzgün tarazlaşdırılmış mancanaq dəzgahında 

fırladıcı momentin dəyişmə qrafiki göstərilmişdir. 

Tədqiq olunan yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq 

dəzgahında kombinə edilmiş tarazlaşdırma üsulundan istifadə 

edilmişdir. Bu zaman ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarı və aşağı hərəkəti 

zamanı intiqalın gördüyü işlərin bir-birinə bərabərliyi şərtindən6 

hərəkətli əks yüklərin çəkisini və rotorlu əks yükün dirsəklər üzərində 

qurulma məsafəsini təyin etmək üçün aşağıdakı ifadələrdən istifadə 

edilir: 
 

6Нефтегазопромысловое оборудование. Учебник для ВУЗов. М.: 2006, 720с. 

(Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов В.С., Сабиров А.А., Пекин С.С., 

Мерициди И.А., Николаев Н.М.) 
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          𝐺ə𝑦 = 𝐺ə𝑦1 + 𝑥ə𝑦 = (𝐺ş𝑡. +
𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

2
) −

𝑅

𝑟
𝐺𝑟 +

𝑀𝑚𝑑

𝐶
          (4) 

                𝑅 =
𝑟

𝐺𝑟
(𝐺ş𝑡. +

𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

2
− 𝐺ə𝑦 +

𝑀𝑚𝑑

𝐶
)                             (5) 

burada 𝐺ş𝑡.- maye içərisindəki ştanqın çəkisi; 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒- plunjerin 

üzərindəki maye sütununun çəkisi; 𝑅- dirsəyin fırlanma oxundan 

rotorlu yükün ağırlıq mərkəzinə qədər olan məsafə; 𝑟- dirsəyin 

radiusu; 𝑥ə𝑦- qeyri işçi vəziyyətdə mancanaq dəzgahının müvazinətdə 

olması üçün əlavə əks yükün çəkisi; 𝑀𝑚𝑑 - mancanaq dəzgahının ön 

və arxa bloklarının, dirəklərinin və dartqılarının çəkisinin təsirindən 

yaranan moment; 𝐶 -əlavə əks yükün tətbiq nöqtəsindən ön dayağa 

qədər olan məsafədir. 

Kombinə edilmiş tarazlaşdırma üsulunda vacib məsələlərdən biri 

də tarazlaşdırıcı yükün hansı hissəsinin hərəkətli əks yükə, hansı 

hissəsinin isə rotorlu əks yükə verilməsini müəyyən etməkdir. Bu 

məsələni həll etmək üçün əvvəlcə (4) ifadəsindən rotorlu əks yükün 

çəkisini təyin edilir, sonra həmin ifadədən yükün hansı hissəsini 

hərəkətli əks yükə, hansı hissəsini isə rotorlu əks yükə düşdüyü 

müəyyən edilir7 

                  
𝑅𝐺𝑟

𝑟(𝐺ş𝑡.+
𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

2
)

+
𝐺ə𝑦∙𝐶−𝑀𝑚𝑑

𝐶(𝐺ş𝑡.+
𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

2
)

= 1                             (6) 

(6) ifadəsindən göründüyü kimi birinci toplanan rotorlu, ikinci 

toplanan isə hərəkətli əks yüklə tarazlaşdırma üsulunun payına düşür. 

Mancanaq dəzgahının çevirici mexanizminin əsas bəndi onun 

dirsəkləridir. Mancanaq dəzgahının dirsəkləri çevik elementdə 

yaranan qüvvənin təsirindən redoktorun aparılan valına fırladıcı 

momenti ötürür. Bu moment mühərrikin tələb olunan gücünə əsaslı 

surətdə təsir edir. Çevik elementdə yaranan qüvvənin dəyişməsi 

mühərrikin qeyri-bərabər yüklənmə dərəcəsini xarakterizə edir.  

 
7Чичеров Л.Г. Нефтепромысловые машины и механизмы / Л.Г.Чичеров. -М.: 

Недра, 1983, 312 с. 
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Mancanaq dəzgahının dirsəkli valındakı fırladıcı moment kanatın 

dirsəyə gedən qolundakı qüvvədən və bir tam dövrdə φ və β 

bucaqlarından asılı olaraq dəyişir. Odur ki, ştanqın asqı nöqtəsinin 

aşağı və yuxarı hərəkəti zamanı kanatın dirsəyə gedən qolundakı 

qüvvəni təyin etmək üçün əvvəlcə blokun fırlanma oxuna nəzərən 

moment tənliyindən, sonra isə üçün dirsəyin fırlanma oxuna nəzərən 

moment tənliyindən istifadə edərək reduktorun çıxış valındakı fırladıcı 

momenti təyin etmək üçün aşağıdakı ifadədən istifadə edilir 

               ( ) ( )1 , 2 , sin sinb yux aş yux aş rM X X r G R  = + + −                     (7) 

burada  

              𝑋1𝑦𝑢𝑥 = (𝐺ş𝑡. + 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒)4𝑠𝑖𝑛
𝛼

2
𝑓

𝑑

2

1

𝐷𝑏
+

𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

2
+

𝑅

𝑟
𝐺𝑟 −

𝑀𝑚𝑑

𝐶
 

                   𝑋2𝑦𝑢𝑥 = (
(𝐺ş𝑡

ə𝑡+𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒
ə𝑡 )

𝑔
𝜔2𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑) (1 + 4𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
𝑓

𝑑

2

1

𝐷𝑏
) 

𝑋1𝑎ş =
𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

2
−

𝑅

𝑟
𝐺𝑟+𝐺ş𝑡.4𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
𝑓

𝑑

2

1

𝐷𝑏
+

𝑀𝑚𝑑

𝐶
 

𝑋2𝑎ş = −
𝐺ş𝑡

ə𝑡

𝑔
𝜔2𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 (1 + 4𝑠𝑖𝑛

𝛼

2
𝑓

𝑑

2

1

𝐷𝑏
) 

Alınmış ifadədən göründüyü kimi ştanqın asqı nöqtəsinin həm yuxarıya, 

həm də aşağıya doğru hərəkəti zamanı fırladıcı moment iki momentin, yəni 

həm statiki, həm də dinamiki qüvvələrin təsirindən yaranan momentlərin 

cəmindən ibarət olur. 

Alınmış ifadələri analiz etmək üçün СКД3-1,5-710 markalı 

mancanaq dəzgahının texniki parametrlərinə uyğun olaraq yeni 

konstruktiv icralı mancanaq dəzgahı üçün hesablamalar aparılmış və 

hesablamaların nəticələrinə əsasən dirsəyin 𝑟 = 0,65𝑚 və dirsəklər 

üzərində rotorlu əks yüklərin yerləşmə məsafəsinin 𝑅 = 1,0𝑚 

qiymətlərində reduktorun çıxış valındakı fırladıcı momentin dirsəyin 

dönmə bucağından asılılq qrafikləri qurulmuşdur. Aparılmış 

hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həm hərəkətli, həm 

də rotorlu əks yükün elə qiyməti vardır ki (𝐺ə𝑦 = 7243𝑁, 𝐺𝑟 =



20 

 
 

3940𝑁), bu qiymətlərdə ştanqın asqı nöqtəsinin həm aşağıya, həm də 

yuxarıya doğru hərəkəti zamanı mancanaq dəzgahı düzgün tarazlaşır 

və reduktorunun çıxış valındakı fırladıcı moment minimum qiymətə 

çatır (şəkil 5). 

 
Şəkil 5. СКД3-1,5-710 markalı mancanaq dəzgahının texniki parametrləri-

nə uyğun yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının reduktorunun çıxış 

valındakı fırladıcı momentin dirsəyin dönmə bucağından asılılq qrafiki 

Şəkil 6-da müxtəlif markalı mancanaq dəzgahlarının texniki 

parametrlərinə uyğun olaraq yeni konstruktiv icralı mancanaq 

dəzgahlarının reduktorunun çıxış valındakı tarazlıqda olan fırladıcı 

momentin, hərəkətli və rotorlu yükün çəkisinin  təyin olunma qrafiki 

göstərilmişdir.  

Cədvəl 1-də isə yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının 

normal sıralı mancanaq dəzgahları ilə müqayisəli analizi 

göstərilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi yeni konstruktiv icralı 

mancanaq dəzgahı qüvvədə təxminən 1,6...2,1 dəfə qazanc əldə 

etməyə imkan verir ki, bu da normal sıralı mancanaq dəzgahları ilə 

müqayisədə elektrik enerjisinə təxminən 45% qənaət etməyə imkan 

verir. 
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Şəkil 6. Müxtəlif markalı mancanaq dəzgahlarının texniki parametrlərinə 

uyğun yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahlarının reduktorunun çıxış 

valındakı tarazlıqda olan momentin, hərəkətli və rotorlu yükün çəkisinin  

təyin olunma qrafiki 

Cədvəl 1. Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının  

normal sıralı mancanaq dəzgahları ilə müqayisəli analizi 
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Ş
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Modellər 

Baza 

variantı 

Təklif 

olunan 

variant 

CKД2-0,6-250 20 0,6 2500 1427 1,75 43 

CKД3-1,5-710 30 1,5 7100 4221 1,68 41 

CKД4-2,1-1400 40 2,1 14000 8689 1,61 38 

CKД6-2,5-2800 60 2,5 28000 13000 2,15 54 

CKД8-3,0-4000 80 3,0 40000 19076 2,10 52 

CKД10-3,5-5600 100 3,5 56000 29832 1,88 47 

CKД12-3,0-5600 120 3,0 56000 30847 1,82 45 
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Şəkil 7. Tədqiq olunan balansirsiz 

mancanaq dəzgahının işlək modeli 

 
a) 

 
b) 

Şəkil 8. Arduino UNO markalı 

mikronəzarətedici və ACS712 

markalı cərəyan sensoru 
 

Hal-hazırda bir çox ölkələrin neft yataqlarında mancanaq dəzgah-

larının yükgötürmə qabiliyyətinin və tarazlaşdırılmasının qiymətlən-

dirilməsi adətən elektrik mühərrikinin stator dolaqlarındakı mövcud 

cərəyanın qiymətini ölçən cərəyan qısqacları vasitəsilə yerinə 

yetirilir8. 

Tədqiq olunan balansirsiz mancanaq dəzgahının işlək modelindəki 

elektrik mühərrikinin stator dolaqlarındakı mövcud cərəyanın 

qiymətini ölçmək üçün Arduino UNO markalı mikronəzarətedicidən 

istifadə olunmuşdur. Arduino UNO markalı mikronəzarətedici 

vasitəsilə cərəyanın qiymətini ölçmək üçün Allegro Microsystems 

kompaniyasının məhsulu olan ACS712 markalı cərəyan sensorundan 

istifadə edilimişdir. ACS712 cərəyan sensorunun Arduino UNO 

markalı mikronəzarətedici ilə əlaqələndirilməsi mühərrikin sərf etdiyi 

 
8 Софьина Н.Н., Шишлянников Д.И., Корнилов К.А., Вагин Е.О. Способ 

контроля параметров работы и технического состояния штанговых 

скважинных насосных установок. Master`s journal № 1, 2016, с. 247-257. 



23 

 
 

cərəyanı yüksək dəqiqliklə ölçməyə imkan verir. ACS712 markalı 

cərəyan sensorunun Arduino UNO markalı mikronəzarətediciyə 

qoşulmasının prinsipial sxemi şəkil 9-da göstərilmişdir. 

 
Şəkil 9. ACS712 markalı cərəyan sensorunun Arduino UNO markalı 

mikronəzarətediciyə qoşulmasının prinsipial sxemi  

Təklif edilən üsul ilə yeni konstruksiyalı mancanaq dəzgahının 

çevirici mexanizminin elektrik mühərrikinin sərf etdiyi cərəyanın 

şiddətinin mütəmadi olaraq ölçülməsi ştanqlı quyu nasosunun istismar 

parametrləri haqqında aktual və doğru informasiya əldə etməyə imkan 

verir ki, ba da mancanaq dəzgahının bəndlərinin yüklənmələrinə daha 

effektiv və etibarlı nəzarət etməyə və mancanaq dəzgahını keyfiyyətli 

tarazlaşdırmağı yerinə yetirməyə imkan verir.  

Aparılmış təcrübələrin nəticələri mancanaq dəzgahının texniki 

vəziyyətinə nəzarət edən, onun çevirici mexanizminin elektrik mühər-

rikinin sərf etdiyi cərəyanın şiddətinin qiymət və xarakterini qiymət-

ləndirməyə imkan verən nəzarətedici vasitələrin işlənməsi bu man-

canaq dəzgahlarının yükgötürmə qabiliyyətinin və tarazlaşdırılması-

nın qiymətləndirilməsi üçün aktual bir məsələ olduğunu sübut edir. 

Beşinci fəsildə innovativ mexaniki intiqalın statik yüklənmə 

rejimində ştanqların, boruların və kanatın elastiki deformasiyalarının 

təyini, onun kinematik parametrlərinə cəm konstruktiv və texnoloji 

xətaların təsirinin qiymətləndirilməsi və ştanqın asqı nöqtəsinin 
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gedişlər sayının quyunun məhsuldarlığından asılı olaraq təyini 

məsələləri həll edilib. 

    Mancanaq dəzgahının kanatlarından 

asılmış ştanqın yuxarı və aşağı hərəkəti 

zamanı ştanqda, borularda, kanatlarda 

və mancanaq dəzgahının digər kons-

truktiv elementlərində deformasiyalar 

yaranır9. Quyuya endirilmiş ştanqlar və 

borular öz çəkisinin təsirindən sabit 

deformasiyaya məruz qalırlar. Lakin 

mancanaq dəzgahına təsir edən dəyişən 

statiki və dinamiki yüklərin təsirindən 

ştanqın və borunun deformasiyası iş 

prosesində dəyişir. 

Ümumi halda ştanqlar kolonnasının 

yuxarıya doğru hərəkəti zamanı ştanq-

lar kolonnasının maye içərisin-dəki 

ağırlıq qüvvəsindən (𝐺ş𝑡.𝑚), nasos-

kompressor boruları içərisindəki 

mayenin  ağırlıq  qüvvəsindən (𝐺𝑚.𝑠ü𝑡),  

 

Şəkil 10. Ştanqlar kolonnasına 

təsir edən qüvvələr sxemi 

nasos-kompressor boruları kolonnasının ağzındakı təzyiqdən (𝐺𝑞.𝑎) və 

ştanqlar kolonnasının nasos-kompressor borularına sürtünməsindən 

yaranan (𝐺𝑠ü𝑟), boru ətrafı sahədəki təzyiqdən yaranan (𝐺𝑏.ə) və boru 

ətrafı sahədəki mayenin ağırlıq qüvvəsindən yaranan (𝐺𝑚.𝑎ş) qüvvə-lər 

təsir edir (şəkil 10). 

Qeyd olunan ilk dörd qüvvənin istiqaməti sərbəstdüşmə təcilinin 

istiqaməti ilə eyni, sonuncu iki qüvvənin istiqaməti isə əksinə olur. 

Ştanqın yuxarıya doğru qalxması zamanı asqı nöqtəsinə təsir edən 

təzyiqlər fərqinin təsirindən yaranan qüvvə ştanqı, boruları və 

kanatları dartılma deformasiyasına məruz qoyur. Bu deformasiyaların 

 
9Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов / 

И.Т.Мищенко. М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, 2003, 816 с. 
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nəticəsində nasosun silindrində plunjerin yerdəyişməsi o zaman 

başlayacaqdır ki, plunjer yuxarıya doğru hərəkət etməzdən əvvəl 

pardaxlanmış ştok (∆𝑙ş𝑡 + ∆𝑙𝑏 + ∆𝑙𝑘) qədər uzanmış olsun. Bu gedişi, 

plunjerin gedişinin itkisi adlandırsaq və  

                                    ∆𝑙ş𝑡 + ∆𝑙𝑏 + ∆𝑙𝑘 = 𝜆∗                                  (8) 

ilə işarə etsək, onda plunjerin həqiqi gedişi aşağıdakı şəkildə olacaqdır 

                                          𝑆𝑝𝑙 = 𝑆𝑔 − 𝜆∗                                           (9) 

burada ∆𝑙ş𝑡 , ∆𝑙𝑏 , ∆𝑙𝑘 – uyğun olaraq ştanqın, boruların və kanatların elastiki 

yerdəyişmələridir. 

Yuxarıda qeyd olunan qüvvələr və bu qüvvələrin təsirindən 

yaranan yerdəyişmələr qurğunun statik iş rejimində təsir edir. 

Qurğunun dinamiki iş rejimində isə bu qüvvələrdən əlavə ətalət (𝐺ə𝑡) 

və vibrasiya (𝐺𝑣𝑖𝑏) qüvvələri də təsir edir. 

Ştanqlar kolonnasının və maye sütununun çəkisindən yaranan 

ətalət qüvvəsi plugerin gedişinə təsir edir. Belə ki, ştanqlar 

kolonnasının yuxarıya doğru hərəkəti zamanı yuxarı ölü nöqtədə ətalət 

qüvvəsi maksimum olur, onun təsir istiqaməti isə ağırlıq qüvvəsinin 

əksi istiqamətində yönəlir. Bu yükün təsiri nəticəsində ştanqlar 

kolonnası sıxılır ki, bu da plungerin silindr içərisində gedişinin 

artmasına səbəb olur. Ştanqlar kolonnasının aşağıya doğru hərəkəti 

zamanı isə ətalət qüvvəsinin təsir istiqaməti ağırlıq qüvvəsinin təsir 

istiqaməti ilə üst-üstə düşür. Bu qüvvənin təsirindən ştanqlar 

kolonnası dartılır ki, bu da plungerin silindr içərisində gedişinin 

artmasına səbəb olur. Onda ətalət qüvvəsinin təsirindən plunjerli 

nasosun bir tsikli ərzində ştanqlar kolonnasının elastiki deformasiyası 

nəticəsində yaranan cəm əlavə gediş aşağıdakı şəkildə olacaqdır 

                                          𝜆ə𝑡 = ∆𝑒ş𝑡
𝑦𝑢𝑥

+ ∆𝑒ş𝑡
𝑎ş

                                (10) 

Beləliklə ümumi halda plunjerin həqiqi gedişi 

                                      𝑆𝑝𝑙 = 𝑆𝑔 − 𝜆∗ + 𝜆ə𝑡                                       (11) 

burada 𝜆∗ – statiki iş rejimində ştanqların elastiki deformasiyası;           

𝜆ə𝑡 - ətalət qüvvələrinin təsirindən ştanqların elastiki deformasiyasıdır. 

Ştanqların statiki və ətalət qüvvələrinin təsirindən elastiki 

deformasiyalarının qiymətlərini (11) ifadəsində nəzərə alsaq, onda 
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𝑆𝑝𝑙 = 𝑆𝑔 [1 +
𝑛2[𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝜆𝑐𝑜𝑠2𝜑 − 휀𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑]𝐻ş𝑡.𝑘

450 (2 +
휀2𝜆2

(1 − 𝜆2)
+

휀4𝜆4(𝜆2 + 3)
4(1 − 𝜆2)3 ) 𝐸𝐴ş𝑡

(𝐺ş𝑡𝑏′ +
𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

2
)] − 𝜆∗ 

Bu ifadədə 

𝛿∗ = 1 +
𝑛2[𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝜆𝑐𝑜𝑠2𝜑 − 휀𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑]𝐻ş𝑡.𝑘

450 (2 +
휀2𝜆2

(1 − 𝜆2)
+

휀4𝜆4(𝜆2 + 3)
4(1 − 𝜆2)3 ) 𝐸𝐴ş𝑡

(𝐺ş𝑡𝑏′ +
𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

2
) 

əvəzləməsi aparsaq, onda plunjerin həqiqi gedişini təyin etmək üçün 

aşağıdakı ifadəni alarıq 

                                             𝑆𝑝𝑙 = 𝑆𝑔 ∙ 𝛿∗ − 𝜆∗                             (12) 

burada 𝛿∗- plunjerin gedişində uduş əmsalıdır. 

Maşın və mexanizmlərin nəzəri tədqiqi zamanı həll edilən 

məsələlərin sadələşdirilməsi üçün kinematik cütlər ara boşluqsuz və 

xətalarsız ideallaşdırılmış mexanizmlər kimi nəzərdən keçirilir. Lakin 

maşınların istismar təcrübəsi göstərir ki, real mexanizmlərdə bütün 

bəndlərin ölçüləri layihələndirmə zamanı qəbul edilmiş ölçülərdən 

fərqlənir. Bu bəndlərin hazırlanması, yığılması, quraşdırılması, 

onların yeyilməsi, elastiki və temperatur deformasiyalar və s. zamanı 

yol verilən xətalar ilə əlaqədar olur.  

Məlumdur ki, mancanaq dəzgahının çevirici mexanizminin ən 

vacib kinematik parametrləri, onun ştanqının asqı nöqtəsinin 

yerdəyişməsi, sürəti və təcilidir. Odur ki, mancanaq dəzgahının 

çevirici mexanizminin bəndlərinin ölçülərinin hazırlanma, yığılma, 

quraşdırılma, onların yeyilməsi, elastiki və temperatur deformasiyalar 

və s. zamanı yol verilən xətalar dirsəyin eyni vəziyyətində real və ideal 

çevirici mexanizmin aparılan bəndinin vəziyyətlərinin fərqi kimi 

qəbul edilir. 

Onda bu xətaların təsirini nəzərə almaqla ştanqın asqı nöqtəsinin 

real yerdəyişməsi, onun sürəti və təcili aşağıdakı şəkildə təyin edilir    

𝑆 = 𝑟 ∙ 𝑘1 [1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑 +
𝜆

4
(

𝑘1

𝑘2
) (1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜑) + 휀𝜆 (

𝑘3

𝑘2
) 𝑠𝑖𝑛𝜑 − 

                                 −
𝜀2𝜆2

2(𝑘2+𝜆𝑘1)
𝑘1𝑘3

2 +
𝜆𝜀2

2

𝑘3
2

𝑘1𝑘2
                                       (13) 

               𝑉 = 𝑟 ∙ 𝑘1 ∙ 𝜔 [𝑠𝑖𝑛𝜑 +
𝜆

2
(

𝑘1

𝑘2
) 𝑠𝑖𝑛2𝜑 + 휀𝜆 (

𝑘3

𝑘2
) 𝑐𝑜𝑠𝜑]          (14) 
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               𝑎 = 𝑟 ∙ 𝑘1 ∙ 𝜔2 [𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝜆 (
𝑘1

𝑘2
) 𝑐𝑜𝑠2𝜑 − 휀𝜆 (

𝑘3

𝑘2
) 𝑠𝑖𝑛𝜑]        (15) 

burada 𝑘1 = 1 ±  
Δ1

𝑟
, 𝑘2 = 1 ±

Δ2

𝑙
 və 𝑘3 = 1 ±

Δ3

𝐸
 -ölçüsüz 

kəmiyyətlər olub cəm konstruktiv və texnoloji xətaların dirsəyin 

radiusuna, kanatın uzunluğuna və eksentritetin uzunluğuna olan 

nisbətini nəzərə alan əmsallar; Δ1, Δ2 və Δ3-uyğun olaraq mancanaq 

dəzgahının cəm konstruktiv və texnoloji xətalarıdır. 

Mancanaq dəzgahının kinematik parametrini xarakterizə edən 

parametrlərdən təcrübi əhəmiyyət kəsb edən əsas parametr ştanqın 

asqı nöqtəsinin təcilidir. Müəyyən edilmişdir ki, neft quyularının 

ştanqlar kolonnasındakı dinamiki qüvvələr təcilin qiymətindən və 

onun dəyişmə qanunauyğunluğundan asılı olur10. Odur ki, yeni 

konstruktiv icralı mancanaq dəzgahını xarakterizə edən kinematik 

parametrləri qiymətləndirmək üçün həqiqi maksimal təcilin ideal 

harmonik hərəkət zamanı yaranan təcildən sapması aşağıdakı şəkildə 

təyin edilir 

Ω =
𝑎𝐸𝑚𝑎𝑥

𝑎𝐸𝑖
=

1

𝑐𝑜𝑠𝜑
[𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝜆 (

𝑘1

𝑘2
) 𝑐𝑜𝑠2𝜑 − 휀𝜆 (

𝑘3

𝑘2
) 𝑠𝑖𝑛𝜑] 

burada 𝑎𝐸𝑖- ideal harmonik hərəkət zamanı ştanqın asqı nöqtəsinin 

maksimal təcili; Ω - həqiqi maksimal təcilin ideal harmonik hərəkət 

zamanı yaranan maksimal təcildən sapmasını nəzərə alan kinematik 

parametrdir. 

Konstruktiv və texnoloji xətaların kinematik parametrə təsirini 

qiymətləndirmək üçün bu ifadəni şərti olaraq aşağıdakı şəkildə 

yazmaq olar 

Ω =
1

𝑐𝑜𝑠𝜑
[𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝜆 (

𝑘1

𝑘2
) 𝑐𝑜𝑠2𝜑 − 휀𝜆 (

𝑘3

𝑘2
) 𝑠𝑖𝑛𝜑] = 

                      = 1 + 𝜆 (
𝑘1

𝑘2
)

𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
− 휀𝜆 (

𝑘3

𝑘2
) 𝑡𝑔𝜑 = 1 + 𝜒              (16) 

 
10 Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа: Учебник 

для вузов. – М.: «Издательский дом Альянс», 2010, 588 с. 
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burada 𝜒 = 𝜆 (
𝑘1

𝑘2
)

𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
− 휀𝜆 (

𝑘3

𝑘2
) 𝑡𝑔𝜑 - ölçüsüz kinematik parametrləri 

( ) nəzərə almaqla konstruktiv və texnoloji xətaların kinematik 

parametrə ( ) təsirini nəzərə alan xəta əmsalıdır. 

Məlum olduğu kimi istismar olunan neft quyusunun nəzəri və 

faktiki məhsuldarlıqları arasında hər zaman müəyyən fərq mövcud 

olur11. Bu fərq müəyyən zaman ərzində quyu dibinə yığılan mayenin 

həcmi məhsuldarlığı ilə bilavasitə sıx əlaqəli olur. Neft quyularının 

istismar təcrübəsi göstərir ki, quyu dibinə yığılan mayenin miqdarı 

laylardakı və quyu dibindəki təzyiqlərdən, ştanqlı quyu nasoslarının 

məhsuldarlığı isə nasosun plunjerinin diametrindən, ştanqın asqı 

nöqtəsinin faktiki gedişindən, eləcə də ştanqın asqı nöqtəsinin 

gedişlərinin sayından asılı olur. 

Quyunun dibinə yığılan mayenin miqdarı ilə plunjerli nasos 

vasitəsilə çıxarılan mayenin miqdarı arasında əlaqə pozulduqda 

quyuda mayenin dinamiki səviyyəsi və buna uyğun olaraq da 

mancanaq dəzgahının da faktiki məhsuldarlığı dəyişir. Dinamiki 

səviyyənin azalması, həm neft quyusunun uzunmüddətli istismarı 

zamanı layların daxili enerjisinin tükənməsi, həm layların təzyiqinin 

aşağı düşməsi və həm də plunjerli nasosun məhsuldarlığının, quyu 

dibinə yığılan mayenin məhsuldarlığından çox olması zamanı baş 

verir. 

Dinamiki səviyyənin aşağı düşməsi təzyiq düşgüsünün və dolayısı 

ilə də quyunun debitinin süni şəkildə azalmasına səbəb olur. Bu kimi 

proseslərin artması quyunun istismarının dayandırılması və yüksək 

xərclər tələb edən texniki qulluq işlərinin aparılması zərurətini yaradır. 

Dinamiki səviyyənin verilmiş həddlərdə saxlanması onun bu 

həddlərdən aşağı düşməsi zamanı  nasosun elektrik intiqalının avto-

matik söndürülməsi və əvvəlki verilmiş səviyyənin bərpası zamanı isə 

avtomatik işə salınması vasitəsilə həyata keçirilir. Bu isə mancanaq 

 
11 Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов / 

И.Т.Мищенко. М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, 2003, 816 с. 

 ,
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dəzgahında boş dayanmalara, onun sutkalıq məhsuldarlığının və 

iqtisadi səmərəsinin azalması ilə nəticələnir. 

Bu kimi halların baş verməməsi üçün hər iki faktor, yəni quyu 

dibinə axan mayenin miqdarı və mancanaq dəzgahı vasitəsilə çıxarılan 

mayenin miqdarı arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi vacib 

məsələlərdən biridir. Məlum olduğu kimi mancanaq dəzgahı vasitəsilə 

çıxarılan mayenin miqdarına təsir edən əsas amillərdən biri də ştanqın 

asqı nöqtəsinin dəqiqədəki gedişlərinin sayıdır12.Odur ki, bu gedişlərin 

sayının quyu dibindəki mayenin miqdarı ilə əlaqəsinin riyazi 

asılılığının formalaşdırılması mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu amillərin təsirini nəzərə almaqla quyudakı geoloji ehtiyatdan 

(debit), ştanqlı quyu nasosunun faktiki həcmi məhsuldarlığından və 

quyudakı dinamiki səviyyənin sabit qalması şərtindən ştanqın asqı 

nöqtəsinin gedişlərinin optimal sayı aşağıdakı kimi təyin edilir: 

            𝑛 = 480
𝑘ℎ𝑙

𝐷𝑝𝑙
2 𝑆𝑝𝑙(𝑓𝑎𝑘)𝜇

∙
(𝐻𝑞𝑢𝑦𝑢−(𝐻𝑑𝑖𝑛+𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡))𝜌𝑚𝑎𝑦𝑒𝑔

(𝑙𝑛
𝑅𝑐
𝑟𝑐

)
     (17) 

burada 𝑘-məsaməli mühitin effektiv keçiricilik əmsalı, 𝑚2; ℎ𝑙-layın 

effektiv qalınlığı, 𝑚; 𝑅𝑐-quyunun qidalanma konturunun radiusudur, 

𝑚; 𝑟𝑐 -silindr formada olan quyunun radiusu; 𝐻𝑞𝑢𝑦𝑢-quyunun 

dərinliyi, 𝑚; 𝐻𝑑𝑖𝑛-dinamiki səviyyənin hündürlüyü, 𝑚; 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡-statiki 

səviyyənin hündürlüyü, 𝑚; 𝜌𝑚𝑎𝑦𝑒-quyudakı mayenin sıxlığı, 𝑘𝑞/𝑚3; 

𝑔-sərbəstdüşmə təcili, 𝑚/𝑠𝑎𝑛2; 𝐷𝑝𝑙-plunjerin diametri, 𝑚;  𝜇-

laylardakı mayenin (flüidin) dinamiki özülülük əmsalı, 𝑃𝑎 ∙ 𝑠𝑎𝑛; 

𝑆𝑝𝑙(𝑓𝑎𝑘)-ştanqın asqı nöqtəsinin faktiki gedişidir, 𝑚. 

Təklif olunan ifadə quyu dibinə axan mayenin miqdarı və 

mancanaq dəzgahı vasitəsilə çıxarılan mayenin miqdarı arasında 

qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsinə, quyudakı maye sütunun dinamiki 

səviyyəsini sabit saxlanılmasına, mancanaq dəzgahında boş 

dayanmaların aradan qaldırılmasına, onun sutkalıq məhsuldarlığının 

və iqtisadi səmərəsinin artırılmasına mühüm zəmin yarada bilər. 

 
12 Кудинов В. И.: Основы нефтегазопромыслового дела. «Институт 

компьютерных исследований», Москва, 2004, 720 с. 
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Altıncı fəsil yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının ötürücü 

mexanizminin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsinə, yəni  

tədqiq olunan mancanaq dəzgahının ötürücü nexanizmində istifadə 

olunan yeni icralı üçpilləli ikiaxınlı reduktorunun13 ikiqat sürüşmə 

sürtünməsi yastıqlarında faydalı iş əmsalının tədqiqinə, nəzəri 

müddəaların və alınmış nəticələrin dürüstlüyünü yoxlamaq üçün sınaq 

qurğusunun təkmilləşdirilməsinə, sınaqların planlaşdırılmasına və  

mexaniki intiqalın reduktorunun dəqiqləşdirilmiş hesabına həsr edilib. 

Konstruktiv və iqtisadi mülahizələrə əsasən yeni konstruktiv icralı 

reduktorda fırlanan dişli çarx blokları üçün dayaq rolunu diyirlənmə 

sürtünməsi yastıqları deyil, «ikiqat sürüşmə sürtünməsi yastıqları» 

oynayır. Bu yastıqlar fırlanan valın üzərində yerləşən və onun oxu 

ətrafında sərbəst fırlanma hərəkəti edən blok dişli çarxların altında 

otuzdurulur. 

Bu konstruksiyalı reduktorlarının mümkün kinematik sxemlərinin 

analizi əsasında müəyyən olunmuşdur ki, aparan və aparılan valların 

fırlanma istiqamətləri sürüşmə sürtünməsi yastıqları üzərində 

otuzdurulmuş paket dişli çarxların fırlanma istiqamətləri ilə üst-üstə 

düşür. Bu zaman ikiqat sürüşmə sürtünməsi yastıqlarındakı 

müqavimət xeyirli hərəkətverici qüvvəyə çevrilərək yağın daxili 

hərəkətverici qüvvəsini xarakterizə edən faydalı əmsala çevrilir. Bu 

hal nəinki mexanizmin etibarlıq dərəcəsini yüksəltməyə, eyni 

zamanda yeni texnikanın intiqalının enerjiyə olan tələbatını xeyli 

azaltmağa imkan verir. 

Bu əmsal sürüşmə sürtünməsi yastıqlarının ara boşluqlarında yağ 

qatlarının qarşılıqlı yerdəyişməsi, bir-biri ilə təmasda olan səthlərin 

kələkötürlüyünün qismən toxunması və yağın özlülüyü ilə bağlı 

yerdəyişmə qüvvələrinin dəf edilməsinə sərf edilən gücün giriş 

valındakı gücə nisbəti kimi təyin edilir 

 
13  Наджафов А.М. Поисковое конструирование механическго привода 

штанговых насосов. Безбалансирный станок-качалка с зубчаторычажным 

преобразующим механизмом и пакетным редуктором на двух валах. Palmarium 

Academic Publishing, Sarbrücken, Germany, 2013, 135 с. 
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𝜓𝑠𝑦
∗ =

𝑃𝑓

𝑃1
=

𝜋𝜇0𝜔1
2

2𝑃1
(

𝑙1𝑑1
2

𝜓1
(

(1+𝑢1
2)

𝑢1
3 )

2

+
𝑙2𝑑2

2

𝜓2
(

(1+𝑢2
2)

𝑢2
2 )

2

)      (18) 

burada 𝜇0-yağın dinamiki özülülüyü; 𝜔1- reduktorun aparan valının 

bucaq sürəti; 𝑢1 və 𝑢2- uyğun olaraq reduktorun birinci və ikinci 

pillələrinin ötürmə ədədləri; 𝜓1 və 𝜓2 -uyğun olaraq birinci və ikinci 

pillələrdə val ilə içlik arasında nisbi ara məsafələr; 𝑑1 , 𝑑2, 𝑙1 və 𝑙2- 

uyğun olaraq reduktorun aparan və aparılan vallarındakı yastıqların 

diametrləri və uzunluqlarıdır. 

Yeni konstruktiv icralı çoxpilləli reduktorun giriş valındakı güc- P1, 

ikiqat sürüşmə sürtünməsi yastıqlarsız çıxış valındakı güc- P2 olarsa, 

onda ikiqat sürüşmə sürtünməsi yastıqlarındakı yağın daxili 

müqavimət qüvvəsinin müsbət təsirini nəzərə almaqla reduktorun 

çıxış valındakı güc aşağıdakı şəkildə  olacaqdır.  

 𝑃2
∗ = 𝑃2 − 𝜓𝑠𝑦

∗ 𝑃2 = 𝑃2(1 − 𝜓𝑠𝑦
∗ ) 

Dişli çarxların ilişməsi zamanı sürtünməyə sərf olunan itkini (𝜓𝑑ç) 

və diyirlənmə yastıqlarındakı sürtünməyə sərf olunan itkini (𝜓𝑑𝑦) də 

nəzərə alsaq, onda verilmiş mexaniki sistemin f.i.ə. 

𝜂∗ =
𝑃2

∗

𝑃1
=

𝑃2(1 − 𝜓𝑠𝑦
∗ )

𝑃1
     ⟹

𝜂∗

(1 − 𝜓𝑠𝑦
∗ )

=
𝑃2

𝑃1
= 1 − 𝜓𝑑ç − 𝜓𝑑𝑦 

buradan 

 𝜂∗ = (1 − 𝜓𝑑ç − 𝜓𝑑𝑦)(1 − 𝜓𝑠𝑦
∗ ) 

    Bu ifadə yeni konstruktiv icralı üçpilləli reduktorun f.i.ə.-nı və 

həmçinin intiqaldakı enerji itkisini qiymətləndirməyə imkan verir. 

   Məlumdur ki, 

1 − 𝜓𝑑ç − 𝜓𝑑𝑦 = 𝜂𝑑ç ∙ 𝜂𝑑𝑦 

(1 − 𝜓𝑠𝑦
∗ ) = 𝜂𝑠𝑦 

   Onda yeni icralı üçpilləli reduktorun f.i.ə. 

                                         𝜂∗ = 𝜂𝑑ç
3 𝜂𝑑𝑦

2 𝜂𝑠𝑦                                       (19) 

Sürüşmə sürtünməsi yastıqlarındakı yağın daxili müqavimət 

qüvvəsini kəmiyyətcə qiymətləndirmək üçün yeni icralı reduktorunda 

И-30 markalı sənaye yağından istifadə olunduğunu, bu yağ üçün 600𝐶 

-də nun dinamiki özülülüyünü isə 𝜇0 = 0,014 𝑃𝑎 ∙ 𝑠𝑎𝑛 qəbul edirik. 
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Mancanaq dəzgahının çevirici mexanizminin elektrik mühərrikinin 

gücü 𝑃𝑀 = 7,5𝑘𝑉𝑡, onun valının fırlanma tezliyi 𝑛𝑀 = 750 𝑑ə𝑞−1 

olduğundan reduktorun aparan valının bucaq sürəti 

𝜔1 =
𝜔𝑀

𝑢𝑞
=

𝜋 ∙ 𝑛𝑀

30 ∙ 𝑢𝑞
=

3,14 ∙ 750

30 ∙ 1,6
= 49,06 𝑠𝑎𝑛−1 

burada 𝑢𝑞 = 1,6- mancanaq dəzgahının çevirici mexanizmində tətbiq 

olunan qayış ötürməsinin ötürmə ədədidir. 

Qayış ötürməsinin f.i.ə.-nı 𝜂𝑞ö = 0,96 qəbul etsək, onda 

reduktorun aparan valındakı güc 

𝑃1 = 𝑃𝑀 ∙ 𝜂𝑞ö = 7,5 ∙ 0,96 = 7,2 𝑘𝑉𝑡 

Reduktorun aparan valının yastıq altındakı diametrini 𝑑1 = 50𝑚𝑚, 

onun uzununluğunu 𝑙1 = 50𝑚𝑚, nisbi ara məsafəsini 𝜓1 = 0,002 , 

aparılan valının yastıq altındakı diametrini 𝑑2 = 50𝑚𝑚, onun 

uzununluğunu 𝑙2 = 100𝑚𝑚 və nisbi ara məsafəsini 𝜓2 = 0,003 

qəbul edərək yeni konstruktiv icralı reduktorun sürüşmə sürtünməsi 

yastıqlarındakı yağın cəm daxili müqavimət qüvvəsini xarakterizə 

edən əmsalı aşağıdakı kimi olar 

𝜓𝑠𝑦
∗ =

𝑃𝑓

𝑃1
=

𝜋𝜇0𝜔1
2

2𝑃1
(

𝑙1𝑑1
2

𝜓1
(

(1 + 𝑢1
2)

𝑢1
3 )

2

+
𝑙2𝑑2

2

𝜓2
(

(1 + 𝑢2
2)

𝑢2
2 )

2

) = 

=
3,14 ∙ 0,014 ∙ 49,062

2 ∙ 7,2 ∙ 103
(

0,05 ∙ 0,052

0,002
(

(1 + 42)

43
)

2

+
0,1 ∙ 0,052

0,003
(

(1 + 42)

42
)

2

) = 

= 0,007348(0,00441 + 0,0941) = 0,000724 

Dişli çarx ötürməsinin f.i.ə.-nı 𝜂𝑑ç = 0,98, bir cüt diyirlənmə 

yastığının f.i.ə.-nı 𝜂𝑑𝑦 = 0,99  qəbul etsək, onda yeni konstruktiv 

icralı üçpilləli reduktorun f.i.ə. 

𝜂∗ = 𝜂𝑑ç
3 𝜂𝑑𝑦

2 (1 − 𝜓𝑠𝑦
∗ ) = 0,983 ∙ 0,992(1 − 0,000724) = 0,9218 

 Klassik icralı üçpilləli reduktorun f.i.ə. 

𝜂 = 𝜂𝑑ç
3 𝜂𝑑𝑦

4 = 0,983 ∙ 0,994 = 0,9041 

Yeni icralı üçpilləli reduktorun f.i.ə.-nın, klassik icralı üçpilləli 

reduktorun f.i.ə.-lı ilə faizlərlə müqayisəsi 
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Δ𝜂 =
𝜂∗ − 𝜂

𝜂
100% =

0,9218 − 0,9041

0,9041
100% = 1,96 % 

Göründüyü kimi, yeni konstruktiv icralı reduktorlarda sürüşmə 

sürtünməsi yastıqlarının fırlanma istiqaməti ilə valların fırlanma 

istiqaməti eyni istiqamətdə olduğundan sürüşmə sürtünməsi yastıq-

larının ara boşluqlarında yağ qatlarının qarşılıqlı yerdəyişməsi, bir-biri 

ilə təmasda olan səthlərin çıxıntılarının qismən toxunması və yağın 

özlülüyü ilə bağlı yerdəyişmə qüvvələri valların hərəkətinə və bununla 

da, onun FİƏ-na müsbət təsir edirlər. Aparılan hesablamaların 

nəticələrinə görə müəyyən edilmişdir ki, klassik reduktorlar ilə 

müqayisədə yeni icralı üçpilləli dişli çarx reduktorlarında FİƏ 

təxminən 2 %-ə qədər artıq olur. 

Dişli çarx ötürmələri bir cüt dişli çarxın bilvasitə kontaktı ilə həyata 

keçirilən ilişmə ötürmələrinə aiddir. Fırlanma momentini ötürərkən 

ilişmədə normal qüvvə (Fn) və sürüşmə nəticəsində sürtünmə qüvvəsi 

(Fs) təsir edir. Bu qüvvələrin təsiri altında diş mürəkkəb gərgin halda 

olur. Dişli çarx ötürməsinin işgörmə qabiliyyətinə təsir edən əsas 

amillər zamandan asılı olaraq dəyişən kontakt gərginliyi (σH) və 

əyilmə gərginliyidir (σF). Dəyişən gərginliklər dişlərin yorulmadan 

dağılmasına səbəb olur14. Yorulma nəticəsində dağılma növlərindən 

biri əyilmə gərginliklərinin təsirindən dişlərin sınması və kontakt 

gərginliklərinin təsirindən isə işlək səthlərin yorularaq ovulmasıdır. 

Qapalı dişli çarx ötürmələrinin möhkəmlik hesabını qütb nöqtəsində 

görüşən iki dişin ilişməsində yaranan maksimal kontakt gərginliyinə 

(𝜎𝑚𝑎𝑥) görə yerinə yetirirlər15. Bu gərginlik dişli çarx ötürməsi üçün 

vacib işgörmə qabiliyyəti meyarı kimi istifadə edilir. 

Dişli çarx ötürməsinin mövcud hesablama metodikasında 

maksimal kontakt gərginliyinin qiymətini Hers düsturuna əsasən təyin 

 
14 Decker K.H. Maschinenelemente. Carl Hanser Verlag. Munchen,Wien, 2000, 

706p. 
15 Иванов М. Н. Детали машин: учеб. для вузов / М. Н. Иванов, В.А.Финогенов.  

М.: Высшая школа, 2008, 408 с. 
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edirlər16;17. Bu hesablamada kontakt məsələsinin həlli elastiklik 

nəzəriyyəsinə əsaslanmışdır. Məsələnin həlli bəzi məhdud 

fərziyyələrə əsasən, məsələn, qəbul edilir ki, toxunma sahəsi olduqca 

kiçikdir və görüşən səthlər arasında sürtünmə əmsalı sıfra bərabərdir. 

Məlum olduğu kimi fırlanma momentini ötürərkən ilişmədə normal 

qüvvə (Fn) və sürüşmə nəticəsində sürtünmə qüvvəsi (Fs) təsir edir18. 

Sürtünmə qüvvəsi dişli çarxlarının dişlərinin birinin digərinin üzərində 

sürüşməsi nəticəsində yaranır. Sürüşmə sürtünməsi qütb nöqtəsində 

sıfra bərabər olsa da, o dişin ayaq hissəsində və zirvəsində maksimal 

qiymətə malik olur. Odur ki, sürtünmə qüvvəsi ilişmədə güc itkisinə 

və dişlərin yeyilməsinə səbəb olur. 

Qeyd olunduğu kimi qapalı dişli çarx ötürməsinin layihə hesabını 

buraxılabilən kontakt gərginliyinə görə yerinə yetirirlər. Aparılmış 

tədqiqatlar göstərir ki, normal kontakt gərginliyi dişli çarx 

ötürmələrinin dağılma növlərinə qismən təsir göstərir. Bu baxımdan 

dişli çarx ötürmələrinin zədələnməsinə səbəb olan gərginlik kimi 

dişlərin aktiv kontakt zonasında yaranan toxunan gərginlik qəbul 

edilməlidir. Kontakt zonasının dişin qütb nöqtəsindən uzaqlaşması 

zamanı toxunan gərginlik (𝜏𝑚𝑎𝑥) artaraq dağılma prosesini intensiv-

ləşdirir. Bunun nəticəsində də ən böyük səthi toxunan gərginlik 

(𝜏𝑚𝑎𝑥,𝑛)  daha da intensiv olaraq artaraq maksimal gərginliyi (𝜏𝑚𝑎𝑥) 

aşa bilir. Bu gərginliklərin qarşılıqlı təsir istiqaməti həm də yorulma 

çatlarının əmələ gəlməsinə real şərait yaradır. Qeyd olunduğu kimi bu 

gərginliklərin qiyməti ilişmədə təsir edən normal qüvvənin (Fn) 

təsirindən yaranan sürtünmə qüvvəsindən (Fs), o isə öz növbəsində 

bilavasitə sürtünmə əmsalından (𝑓) asılı olur.  

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, toxunan 

gərginlik ilə kontakt gərginliyi arasında aşağıdakı asılılıq vardır 

 
16 DIN 3990: Grundlagen für die Tragfӓhigkeitsberechnung von Gerad-und 

Schrӓgstirnrӓdern. Beuth-Verlag, 1990. 20 p. 
17 Damir Jelaska. Gears and gear drives.Croatia. John Wiley & Sons Ltd, 2012, 444p. 
18 Матлин М. М., Мозгунова А. И., Лебский С. Л., Шандыбина И. М. Основы 

расчета деталей и узлов транспортных машин. Волгоград, 2010, 251 с. 
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 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0,347𝜎𝐻 = 0,347 ∙ 𝑍𝐻𝑍𝑀𝑍𝜀√
𝑇2𝐾𝐻𝛼𝐾𝐻𝛽𝐾𝐻𝑉(𝑢±1)3

2𝑎𝑊
3 𝑢2𝜓𝑏𝑎𝑍𝐿

2 ≤ [𝜏𝑠] (20) 

Mürəkkəb gərgin vəziyyətdə hesabi gərginlik kimi gətirilmiş 

(ekvivalent) gərginlikdən istifadə olunur. Bu zaman baxılan materialın 

gərgin vəziyyətinə uyğun gələn möhkəmlik nəzəriyyəsindən istifadə 

olunur. Plastik materiallar üçün  

𝜎𝑒𝑘 = √𝜎𝐻
2 + 4𝜏𝑚𝑎𝑥

2 = 1,217 ∙ 𝑍𝐻𝑍𝑀𝑍𝜀√
𝑇2𝐾𝐻𝛼𝐾𝐻𝛽𝐾𝐻𝑉(𝑢±1)3

2𝑎𝑊
3 𝑢2𝜓𝑏𝑎𝑍𝐿

2 ≤ [𝜎𝐻]   

      Layihə hesablamalarında adətən ötürmənin mərkəzlərarası 

məsafəsi, yaxud dişli çarxın bölgü çevrəsinin diametri təyin edilir. 

Odur ki, toxunan və kontakt gərginliklərin birgə təsirini nəzərə 

almaqla mərkəzlərarası məsafəni təyin etmək üçün aşağıdakı ifadə 

təklif edilir 

                         ( )
 

2
3

2 2 2
1

H

w a

H ba L

T K
a K u

u Z



 


= 

  
                                  (21) 

burada 𝐾𝑎-köməkçi əmsal olub, düz dişli çarxlar üçün 

𝐾𝑎 = √(1,217 ∙ 𝑍𝑀𝑍𝐻𝑍𝜀)20,5𝐾𝐻𝛼𝐾𝐻𝑉
3

= 

= √(1,217 ∙ 275 ∙ 1,76 ∙ 0,9)20,5 ∙ 1,0 ∙ 1,25
3

≈ 56 МРа1/3 

      Çəp dişli çarxlar üçün 

𝐾𝑎 = √(1,217 ∙ 𝑍𝑀𝑍𝐻𝑍𝜀)20,5𝐾𝐻𝛼𝐾𝐻𝑉
3

= 

= √(1,217 ∙ 275 ∙ 1,71 ∙ 0,8)20,5 ∙ 1,1
3

≈ 49 МРа1/3 

qəbul edilir. 

Yeddinci fəsil innovativ mexaniki intiqalın çevirici mexanizmində 

yaranan dinamiki qüvvələrin tədqiqinə həsr edilmişdir. 

Statistik tədqiqatlar göstərir ki, mancanaq dəzgahlarının sıradan 

çıxmasınım 80%-i dinamiki qüvvələrin təsirindən görüşən səthlərin 

intensiv yeyilməsi, mexanizmlərin detallarının və yükdaşıyıcı metal-

konstruksiyanın yorularaq dağılması, qalıq deformasiyaların yaranma-

sı və s. səbəbindən əmələ gəlir. Bu da dinamiki hesablamalar aparıl-
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madan, yüksək texniki-iqtisadi göstəricilərə malik mancanaq dəzgah-

larının yaradılmasının mümkünsüz olmasını sübut edir. 

Mancanaq dəzgahının çevirici mexanizminin elementlərinin elas-

tikliyini nəzərə almaqla aparılan dinamiki hesabı, həqiqi yüklərin təyin 

olunma dəqiqliyini xeyli artırır. Mancanaq dəzgahının çevirici mexa-

nizminin ən sadə dinamiki hesablama sxemi kimi, bir-biri ilə elastik 

elementlə birləşdirilmiş iki kütləli sxem qəbul edilmişdir. Bu cür sadə 

sxemin köməyi ilə, mancanaq dəzgahının çevirici mexanizminin 

elastiki elementlərindəki dinamiki yüklər təyin edilmişdir. 

Bunun üçün hesabi sxem kimi, 𝑚1 və 

𝑚2 kütləli iki ədəd irəliləmə hərəkəti edən 

və sərtliyi c olan elastik element vasitəsilə 

birləşdirilmiş sistemə baxılmışdır (şəkil 

11). Burada 𝑚1– çevirici mexanizmin 

bütün fırlanan hissələrinin cəm gətirilmiş 

kütləsi; 𝑚2- ştanqın asqı nöqtəsinə təsir 

edən yükün kütləsi; 𝑃- hərəkətverici 

qüvvə; 𝐺𝑚𝑎𝑥-ştanqın asqı nöqtəsinə təsir 

edən maksimal yük; 𝑐- cəm gətirilmiş 

sərtlikdir. 

Başlangıc vəziyyətdə kütlələr hərəkət-

siz dayandıqlarından, elastik elementdəki 

gərilmə qüvvəsi 𝑆 = 𝐺𝑚𝑎𝑥 olur. 

 

Şəkil 11. İki kütləli sistemin 

hesablanma sxemi 

Odur ki, hər bir kütlə üçün hərəkət tənliyini hesablandıqdan sonra 

elastik elementdəki gərilmə qüvvəsi aşağıdakı kimi təyin edilir 

             𝑆 = 𝑆𝑠𝑡 + 𝑆𝑑 = 𝐺𝑚𝑎𝑥 +
(𝑃−𝐺𝑚𝑎𝑥)𝑚2

𝑚1+𝑚2
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑘𝑡)            (22) 

burada 𝑆𝑠𝑡-statiki qüvvə (𝑆𝑠𝑡 = 𝐺𝑚𝑎𝑥); 𝜆𝑘-məxsusi rəqslərin dairəvi 

tezliyi; 𝑆𝑑-dinamiki qüvvədir  

𝑆𝑑 =
(𝑃 − 𝐺𝑚𝑎𝑥)𝑚2

𝑚1 + 𝑚2

(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑘𝑡) 

İşədüşmə rejimində 𝑃 > 𝐺𝑚𝑎𝑥 olduğundan elastik əlaqədəki ən 

böyük qüvvə 𝑐𝑜𝑠𝜆𝑘𝑡 = −1 halına uyğun gəlir 
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                       𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝐺𝑚𝑎𝑥 +
2∙(𝑃−𝐺𝑚𝑎𝑥)𝑚2

𝑚1+𝑚2
        

Elastik əlaqədəki minimal qüvvə 𝑡 = 0 zaman anında olur (𝑆𝑚𝑖𝑛 =
𝐺𝑚𝑎𝑥).  

Mancanaq dəzgahının əsas parametrlərindən biri ştanqın asqı 

nöqtəsinə təsir edən yükdür. Bu parametr mancanaq dəzgahının 

istismar şəraitindən asılı olaraq nasos qurğusunun düzgün seçilməsini 

müəyyənləşdirir. Ştanqın asqı nöqtəsinə təsir edən yük onun aşağıya 

və yaxud yuxarıya doğru hərəkəti zamanı dəyişən olub bir çox 

faktorlardan asılı olur. Odur ki, ştanqın asqı nöqtəsinə həm statiki, həm 

də dinamiki qüvvələr təsir edir.  

Hal-hazırda ekstremal qüvvələrin (maksimal 𝐺𝑚𝑎𝑥 və minimal 

𝐺𝑚𝑖𝑛) hesablanması üçün unversal bir metotika yoxdur. Çünki 

ştanqlar kolonnasına təsir edən bütün bu qeyd olunan qüvvələrin 

təsirini nəzərə almaq mümkün olmur. Lakin real quyularda aparılan 

sınaqların nəticələri və istehsalat məlumatlarının statistik emalı 

normal iş rejimli quyular üçün daha dəqiq ifadə kimi aşağıdakı 

ifadədən istifadə edilir 

               𝐺𝑦𝑢𝑥 = 𝐺ş𝑡 + 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒. + 𝐺ə𝑡.𝑦𝑢𝑥. + 𝐺𝑣𝑖𝑏.𝑦𝑢𝑥                (23) 

                      𝐺𝑎ş = 𝐺ş𝑡 − (𝐺ə𝑡.𝑎ş. + 𝐺𝑣𝑖𝑏.𝑎ş)                              (24) 

Mancanaq dəzgahının normal işləməsi üçün ən əlverişsiz 

amillərdən biri ştanqın asqı nöqtəsindəki qüvvənin daim aşağıya doğru 

yönəlməsidir və onun qiyməti ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarı və aşağı 

hərəkəti zamanı 30...50% həddində dəyişir ki, bu da elektrik 

mühərrikinin qeyri-bərabər yüklənməsinə səbəb olur. 

Qeyd olunduğu kimi mancanaq dəzgahınım ştanqının asqı 

nöqtəsinin yuxarı və aşağı hərəkəti zamanı yüklərdəki fərqi kompensə 

etmək üçün onu tarazlaşdırırlar.  

Tarazlaşdırılmayan yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahında 

ətalət qüvvələrini təyin etmək üçün bu qüvvələrin təsir sxemini E 

nöqtəsində, yəni ştanqlar kolonnasının mancanaq dəzgahının eninə 

tirinə bağlanan nöqtədə qəbul edilir (şəkil 12). 
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Ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarı 

hərəkəti zamanı E nöqtəsindəki 

ətalət qüvvəsini 𝐺𝐸ə𝑡, aşağı hərə-

kəti zamanı isə 𝐺′
𝐸ə𝑡 ilə işarə 

edək. 

 𝐺𝐸ə𝑡 = 𝑚𝑎𝐸 =
𝐺ş𝑡+𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

𝑔
𝑎𝐸 =  

      =
𝑎𝐸

𝑔
(𝐺ş𝑡 + 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒)        (25) 

 𝐺′
𝐸ə𝑡 = 𝑚′𝑎𝐸 =

𝑎𝐸

𝑔
𝐺ş𝑡        (26) 

burada 𝑎𝐸-ştanqın asqı nöqtəsinin 

təcili; 𝑔- sərbəstdüşmə (ağırlıq 

qüvvəsinin) təcilidir. 

Onda yeni konstruktiv icralı 

mancanaq  dəzgahı  üçün  ştanqın 

 

Şəkil 12. Yeni konstruktiv icralı 

mancanaq dəzgahında ətalət 

qüvvələrinin təyin olunma sxemi 

asqı nöqtəsinin təcilinin qiymətinə uyğun ştanqın asqı nöqtəsinin 

yuxarı hərəkəti zamanı yaranan ətalət qüvvəsi aşağıdakı şəkildə olur 

𝐺ə𝑡 =
𝑎𝐸

𝑔
(𝐺ş𝑡 + 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒) =

𝑟∙𝜔2[𝑐𝑜𝑠𝜑+𝜆𝑐𝑜𝑠2𝜑−𝜀𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑]

𝑔
(𝐺ş𝑡 + 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒)       

Ştanqın asqı nöqtəsinin aşağı hərəkəti zamanı yaranan ətalət 

qüvvəsi isə (𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒 = 0) 

               𝐺ə𝑡 =
𝑎𝐸

𝑔
𝐺ş𝑡 =

𝑟∙𝜔2[𝑐𝑜𝑠𝜑+𝜆𝑐𝑜𝑠2𝜑−𝜀𝜆𝑠𝑖𝑛𝜑]

𝑔
𝐺ş𝑡      

Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahı üçün aparılmış 

hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nisbi ekssentritetin 

(dezaksialın) (ε=0,5; ε=1,0; ε=1,5 və ε=2,0) və dirsəyin uzunluğunun, 

kanatın uzunluğuna olan nisbətini nəzərə alan əmsalın (λ=0,1; λ=0,25 

və λ=0,4) müxtəlif qiymətlərində ştanqın asqı nöqtəsinin maksimal 

yerdəyişməsi 𝑆𝑔 = (2,05 … 3,31)𝑟 həddində dəyişir. Ştanqın asqı 

nöqtəsinin maksimal təcili isə nisbi uzunluq əmsalının maksimal 

qiymətinə (CKД2-0,6-250, CKД4-2,1-1400, CKД6-2,5-2800, CKД8-

3-4000, CKД10-3,5-5600 və CKД12-3-5600 markalı mancanaq 

dəzgahları üçün nisbi uzunluq əmsalı λ=0,4 qəbul edilir ) uyğun olaraq 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = (1,41 … 1,52)𝑟𝜔2 həddində dəyişir. Odur ki, 𝑆𝑔 ≈ 2,5𝑟 və 
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𝑎𝑚𝑎𝑥 = 1,47𝑟𝜔2 qəbul edilərək, ştanqın asqı nöqtəsinin ətalət 

qüvvəsi aşağıdakı şəkildə təyin edilir: 

yuxarı hərəkəti zamanı 

                            𝐺ə𝑡 =
𝑆𝑔𝑛2

1530
(𝐺ş𝑡 + 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒)                            (27) 

aşağı hərəkəti zamanı 

                                  𝐺ə𝑡 =
𝑆𝑔𝑛2

1530
𝐺ş𝑡                                         (28) 

burada 
𝑎𝐸

𝑔
= 𝜓𝑑 =

𝑆𝑔𝑛2

1530
 – dinamiklik faktorudur. 

(27) və (28) ifadələrindən göründüyü kimi həm dinamiklik 

faktoru, həm də ətalət qüvvəsi ştanqın asqı nöqtəsinin gedişi və onun 

yırğalanmalarının sayının kvadratı ilə mütənasib olaraq artır. 

Qeyd olunduğu kimi, yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahın-

da kombinə edilmiş tarazlaşdırma üsulundan istifadə edilmişdir. Yəni 

tarazlaşdırıcı yüklər həm hərəkətli əks yüklərdə, həm də dirsəklər 

üzərində yerləşdirilir. Rotorlu əks yüklərin dirsəklər üzərində 

yerləşdirilməsi zamanı bu yüklərin ətalət qüvvələri yalnız reduktorun 

çıxış valının yastıqları tərəfindən qəbul edilir və bu qüvvələr dirsəyin 

sabit fırlanma tezliyində mancanaq dəzgahının digər detallarına 

ötürülmür. Odur ki, bu halda ətalət qüvvələrini təyin edərkən yalnız 

hərəkətli əks yüklərin yaratdığı ətalət qüvvələrini nəzərdən 

keçirilmişdir. 

Şəkil 12-dən göründüyü kimi ştanqın asqı nöqtəsinin aşağı və 

yuxarı hərəkəti zamanı F nöqtəsinə hərəkətli əks yükün (𝐺ə𝑦) çəkisinə 

bərabər və şaquli istiqamətdə yönələn statiki qüvvə təsir edir. Buna 

görə də yuxarı və aşağı hərəkət zamanı F nöqtəsinə təsir edən kütlə 

aşağıdakı şəkildə olacaqdır. Şəkildən göründüyü kimi F nöqtəsinin 

maksimal təcili, ştanqın asqı nöqtəsinin təcilinə bərabər olacaqdır. 

Nəzərə alsaq ki, 𝑆𝐸 = 𝑆ə𝑦, onda ştanqın asqı nöqtəsinin aşağı və yuxarı 

hərəkəti zamanı F nöqtəsindəki ətalət qüvvəsi aşağıdakı şəkildə 

olacaqdır 

                      𝐺𝐹ə𝑡 = 𝑚𝑎𝐹 =
𝐺ə𝑦

𝑔
𝑎𝐹 =

𝑆𝑔𝑛2

1530
𝐺ə𝑦                        (29) 
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                      𝐺′
𝐹ə𝑡 = 𝑚′𝑎𝐹 =

𝐺ə𝑦

𝑔
𝑎𝐹 =

𝑆𝑔𝑛2

1530
𝐺ə𝑦                      (30) 

Deməli 𝐺𝐹ə𝑡 = 𝐺′
𝐹ə𝑡 

Ştanqlar kolonnasının yuxarı və aşağı hərəkəti zamanı F 

nöqtəsindəki ətalət qüvvəsi dirsəyin dönmə bucağından (𝜑) asılı 

olaraq dəyişir. Ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarı və aşağı hərəkəti 

periodunda ətalət qüvvəsinin dəyişmə xüsusiyyəti 𝐺𝐹ə𝑡-nin maksimal 

qiymətdən sıfıra qədər azalması və daha sonra onun mənfi qiymət 

oblastına keçməsidir. 

Baxmayaraq ki, dirsəyin 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 00 qiymətində 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1 olur 

və ətalət qüvvəsi hərəkətin əksi istiqamətində, yəni aşağıdan yuxarıya 

doğru istiqamətlənir və o yuxarı hərəkət müddətində mənfi işarəyə 

malik olur 

𝐺′
𝐹ə𝑡 = −

𝑆𝑔𝑛2

1530
𝐺ə𝑦 

Aşağı hərəkətin başlanğıcında (𝐹2 nöqtəsində) dirsəyin dönmə 

bucağının 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 122056′ (휀 = 0,5 halı üçün), 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 119004′ 

(휀 = 1,0 halı üçün), 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 116008′ (휀 = 1,5 halı üçün), 𝜑𝑚𝑎𝑥 =
113050′ (휀 = 2,0 halı üçün) qiymətlərində ətalət qüvvələri mənfi 

qiymət alır. Onda ştanqın asqı nöqtəsinin aşağıya doğru hərəkətinin 

başlanğıcında ətalət qüvvəsi aşağıdakı şəkildə olacaqdır 

𝐺𝐹2ə𝑡 = −
𝑆𝑔𝑛2

1530
𝐺ə𝑦 

Onda aşağıya doğru bütün hərəkət üçün 

𝐺𝐹ə𝑡 = −
𝑆𝑔𝑛2

1530
𝐺ə𝑦 

Onda E və F nöqtələrindəki maksimal qüvvə statiki və ətalət 

qüvvələrinin təşkiledicilərin cəmindən ibarət olacaqdır. 

Statiki və ətalət qüvvələrinin bütün qiymətlərini E nöqtəsində 

nəzərə alsaq, onda   

            𝐺𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝐺𝐸𝑠𝑡 + 𝐺𝐸ə𝑡 = (𝐺ş𝑡 + 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒) (1 +
𝑆𝑔𝑛2

1530
)              (31) 

             𝐺′
𝐸 = 𝐺′

𝐸𝑠𝑡 + 𝐺′
𝐸ə𝑡 = 𝐺ş𝑡 (1 +

𝑆𝑔𝑛2

1530
)                         (32) 
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burada (1 +
𝑆𝑔𝑛2

1530
) = 𝑘𝑑-dinamiki əmsaldır. 

Analoji olaraq F nöqtəsində nəzərə alsaq 

         𝐺𝐹𝑠𝑡 = 𝐺′
𝐹𝑠𝑡 = 𝐺ə𝑦;    𝐺𝐹ə𝑡 = 𝐺′

𝐹ə𝑡 = −
𝑆𝑔𝑛2

1530
𝐺ə𝑦          (33) 

Onda 

  𝐺𝐹 = 𝐺𝐹𝑠𝑡 + 𝐺𝐹ə𝑡 = 𝐺ə𝑦 + (−
𝑆𝑔𝑛2

1530
𝐺ə𝑦) = 𝐺ə𝑦 (1 −

𝑆𝑔𝑛2

1530
)   (34)  

Ştanqlar kolonnasının yuxarı hərəkəti zamanı plungerin üstündəki 

maye sütunun ağırlığından onun aşağı ucuna ani anda tətbiq olunan 

vibrasiyalı yükün təsirindən əlavə dinamiki yükünü təyin edən 

analitik ifadə aşağıdakı kimi təyin edilir19 

                          𝐺𝑣𝑖𝑏 = 𝐴ş𝑡𝐸𝑚
𝑣

𝑣𝑠ə𝑠
(1 + 0,3𝑘)𝜓𝑏ş                              (35) 

burada 𝐴ş𝑡-çtanqın en kəsik sahəsi; 𝑣𝑠ə𝑠-ştanqlar kolonnasında səsin 

sürəti; 𝐸𝑚-ştanqlar kolonnasının materialının elastiklik modulu;             

𝑣-yuxarı hərəkət zamanı deformasiyanın qurtardığı anında ştanqın 

asqı nöqtəsinin sürəti; 𝜓𝑏ş-nasos boruları və ştanqın en kəsik 

sahələrinin nisbətini nəzərə alan əmsaldır 

𝜓𝑏ş =
𝐴𝑏

𝐴𝑏 + 𝐴ş𝑡
=

𝜓𝑏
2

𝜓𝑏
2 + 1

 

𝑘 = (
𝐴𝑝𝑙 − 𝐴ş𝑡

𝐴𝑏 − 𝐴ş𝑡
)

𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

𝐺ş𝑡
= (

𝜓𝑝𝑙
2 − 1

𝜓𝑏
2 − 1

)
𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

𝐺ş𝑡
 

burada 𝐴𝑝𝑙-plunjerin en kəsik sahəsi; 𝜓𝑝𝑙 =
𝐷𝑝𝑙

𝐷ş𝑡
;  𝜓𝑏 =

𝐷𝑏

𝐷ş𝑡
 -ölçüsüz 

parametrlər olub, plunjerin və borunun diametrinin ştanqın diametrinə 

olan nisbətini nəzərə alan əmsaldır. 

Qeyd olunduğu kimi yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahı 

üçün aparılmış hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nisbi 

ekssentritetin (dezaksialın) və dirsəyin uzunluğunun, kanatın 

uzunluğuna olan nisbətini nəzərə alan əmsalın müxtəlif qiymətlərində 

 
19Вирновский A.C. Теория и практика глубиннонасосной добычи нефти: 

Избранные труды / А.С.Вирновский // Тр.ВНИИ-Вып.LVII. М.: Недра, 1971, 

184 с 
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ştanqın asqı nöqtəsinin maksimal yerdəyişməsi 𝑆𝑔 = (2,05 … 3,31)𝑟 

həddində dəyişir. Ştanqın asqı nöqtəsinin maksimal sütəti isə nisbi 

uzunluq əmsalının maksimal qiymətinə uyğun 𝑣𝑚𝑎𝑥 =
(1,05 … 1,48)𝑟𝜔 həddində dəyişir. Odur ki, 𝑆𝑔 ≈ 2,5𝑟 və 𝑣𝑚𝑎𝑥 =

1,27𝑟𝜔 qəbul etsək və müəyyən sadələşdirmələr aparsaq, onda 

vibrasiya qüvvəsini təyin etmək üçün aşağıdakı ifadəni alarıq  

                𝐺𝑣𝑖𝑏 =
𝑆𝑔𝑛

1440
[1 + 0,3𝑘′ 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

𝐺ş𝑡
] 𝜓𝑏ş

𝐸𝑚

𝑣𝑠ə𝑠
𝐷ş𝑡

2                   (36) 

Onda ştanqın asqı nöqtəsinin yuxarıya doğru hərəkəti zamanı 

ştanqın asqı nöqtəsinə təsir edən maksimal qüvvə aşağıdakı şəkildə 

olacaqdır 

 𝐺𝑚𝑎𝑥 = (𝐺ş𝑡 + 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒) (1 +
𝑆𝑔𝑛2

1530
) +

𝑆𝑔𝑛

1440
[1 + 0,3𝑘′ 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

𝐺ş𝑡
] 𝜓𝑏ş

𝐸𝑚

𝑣𝑠ə𝑠
𝐷ş𝑡

2   (37) 

Ştanqın asqı nöqtəsinin aşağıya doğru hərəkəti zamanı ştanqın asqı 

nöqtəsinə təsir edən maksimal qüvvə isə 

      𝐺𝑚𝑖𝑛 = 𝐺ş𝑡 (1 −
𝑆𝑔𝑛2

1530
) −

𝑆𝑔𝑛

1440
[1 + 0,3𝑘′ 𝐺𝑚𝑎𝑦𝑒

𝐺ş𝑡
] 𝜓

𝑏ş

𝐸𝑚

𝑣𝑠ə𝑠
𝐷ş𝑡

2
   (38) 

Mancanaq dəzgahının iş rejimini qiymətləndirmək üçün kriteriya 

kimi dinamiki oxşarlıq parametri, yəni Koşi parametri-𝜑(𝜇) qəbul 

edilir: 

                                           𝜑 =
𝜔𝐻

𝑣𝑠ə𝑠
                                                (39) 

burada 𝜔-dirsəyin fırlanma bucaq sürəti, 𝑠𝑎𝑛−1; 𝐻-ştanqlar 

kolonnasının uzunluğu (nasosun sallanma dərinliyi), m;  𝑣𝑠ə𝑠-ştanqlar 

kolonnasında səsin sürətidir, m/san. 

Mancanaq dəzgahının iş rejimlərini, yəni onun statiki, yaxud 

dinamiki iş rejimində işləməsini Koşi parametrindən istifadə etməklə 

müəyyən etmək olar. Məlumdur ki, belə bir ayrılma üçün Koşi 

parametrinin müəyyən (sərhəd) bir qiymətini qəbul etmək lazımdır. 

Bunun üçün dinamiklik faktorunun ifadəsindən istifadə edirik 

Məlumdur ki, ştanqın asqı nöqtəsinin yellənmələrinin sayının 

əsassız olaraq artırılması ətalət təcilinin sərbəstdüşmə təcilindən 

böyük olmasına gətirib çıxara bilər. Bu halda dinamiklik fatoru 

vahiddən böyük alınır ki, bu da ştanqlar kolonnasında qəzaların baş 
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vermə ehtimalını artırır. Odur ki, mancanaq dəzgahının 

layihələndirilməsi zamanı təcillərrin nisbətinin vahidə bərabər olan 

halında neftin çıxarılma sürəti kritik sürət sayılır.  

Əgər 
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
=

𝑆𝑔𝑛2

1530
= 1 

olarsa, onda ştanqın asqı nöqtəsinin yellənmələrinin kritik sayı 

                             𝑛𝑘𝑟 = √
1530

𝑆𝑔
= 39,12√

1

𝑆𝑔
                           (40) 

Əgər neftin faktiki çıxarılma sürətini kritik sürətin 50-75%-nə 

bərabər olduğunu qəbul etsək, onda ştanqın asqı nöqtəsinin 

yellənmələrinin maksimal sayı aşağıdakı şəkildə olacaqdır 

                             𝑛𝑚𝑎𝑥 = 19,56 … 29,34√
1

𝑆𝑔
                         (41) 

𝑛2 =
(19,562…29,342)

𝑆𝑔
 və 𝑆𝑔𝑛2 = (19,562 … 29,342) olduğundan 

maksimal dinamiklik faktoru 

                 𝜓𝑑 =
𝑆𝑔𝑛2

1530
=

(19,562…29,342)

1530
= 0,25 … 0,56              (42) 

Əgər 𝜓𝑑 < 0,4 olarsa, onda mancanaq dəzgahının iş rejimi statiki, 

əgər 𝜓𝑑 > 0,4 olarsa, onda mancanaq dəzgahının iş rejimi dinamiki 

olur. Hesablamaların nəticələri göstərir ki, quyuların istismarı zamanı 

mancanaq dəzgahlarında ən uyğun iş şəraiti üçün Koşi parametrinin 

sərhəd qiyməti təxminən 𝜓𝑑 = 0,4 qəbul edilməlidir. 

Səkkizinci fəsil neftin çıxarılması üçün nəzərdə tutulan innovativ 

mexaniki intiqalin iqtisadi səmərəsinin qiymətləndirilməsinə həsr 

edilmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatında müvffəqiyyətli rəqabət yalnız minimal 

xərclərlə hasilatın əldə olunması ilə mümkündür. Baxılan hal üçün bu, 

mancanaq dəzgahları vasitəsilə neftin hasil olunması zamanı elektrik 

enerjisinə çəkilən xərclərlə bağlıdır. Neftin çıxarılması zamanı 

elektrik enerjisinə qənaət resursların optimallaşdırılmasının ən  

effektiv yollarından biridir. Belə ki, neftin çıxarılmasında ən 
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perspektiv həll hasilatın qaldırılması zamanı elektrik enerjisinə qənaət 

olunması və quyuların təmirlərarası müddətini artırmaqdır. 

 
Şəkil 13. Neft istehsalının texnoloji proseslərinin bütün kompleksi 

üçün sərf olunan elektrik enerjisi xərclərinin strukturu 

 

Neftin hasil edilməsi zamanı enerji effektivliyinin ümumi 

metodoloji məsələləri, həm hasilata sərf olunan məsrəflərin 

strukturunun analizi, həm neftin nəql olunması, həm də enerji 

effektivliyinin göstəricilərinin təyini və  istifadə edilməsi 

metodlarıdır20. Şəkil 13-də neft istehsalının texnoloji proseslərinin 

bütün kompleksi üçün sərf olunan elektrik enerjisi xərclərinin 

strukturu göstərilmişdir. 

Şəkildən göründüyü kimi, elektrik enerjisinə çəkilən xərclər 

strukturunda böyük hissə neftin hasil edilməsinə (çıxarılmasına) sərf 

olunur. Bu xərclər hər bir yataq üçün spesfik olub, əsasən neft 

çıxarılan quyuların dinamiki səviyyəsinə və istismar olunan nasos 

avadanlıqları parkının strukturuna əsasən təyin edilir. 

Aparılmış hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,             

yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının tam dəyəri: 
Э𝑡𝑎𝑚 = 𝐶 + Э𝑙𝑎𝑦 = 18642 + 6000 = 24642 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑡 

 
20 Расчет экономической эффективности внедрения новой техники на 

предприятиях легкой промышленности / Баторова С.З., Алексеева Р.Д. / 

Издательство ВСГТУ. г. Улан-Удэ, 2006, 21 с. 
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burada 𝐶 =18642 manat- bir ədəd yeni konstruktiv icralı mancanaq 

dəzgahının istehsalat xərci; Э𝑙𝑎𝑦 = 6000 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑡- mancanaq dəzgahı-

nın layihələndirilməsinə çəkilən xərcdir. 

Yalnız elektrik enerjisindən əldə edilən iqtisadi səmərəni nəzərə 

aldıqda yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının maya dəyərinin 

ödənilməsi müddəti: 

 𝑇 =
Э𝑡𝑎𝑚

Ф
=

24642

1340,28
= 18,4 𝑖𝑙  

Mancanaq dəzgahının sutkalıq hasilatı: 

𝑄𝑠𝑢𝑡 =
𝜋𝑑2

4
∙ 𝑆𝑔𝑒𝑑 ∙ 𝑛 ∙ 𝑘𝑠𝑢𝑡 ∙ 𝑡 = 

=
3,14 ∙ 0,0382

4
∙ 1,5 ∙ 10 ∙ 24 ∙ 60 = 24,5

𝑚3

𝑠𝑢𝑡𝑘𝑎
 

burada D=38 mm – plunjerin diametri; 𝑆𝑔𝑒𝑑 = 1,5 𝑚 – plunjerli 

nasosun gedişi; n=10dəq-1 – mancanaq dəzgahının dəqiqədəki 

yellənmələrinin (gedişlərinin) sayı; 𝑘𝑠𝑢𝑡 = 24  – sutkadakı saatların 

sayı; 𝑡 = 60 – bir saatdakı dəqiqələrin sayıdır . 

Hasilat zamanı baş verən itgiləri nəzərə almaqla 𝑄𝑠𝑢𝑡 = 20 𝑚3/
𝑠𝑢𝑡𝑘𝑎 qəbul edilə bilər. 

Onda mancanaq dəzgahının 1 ay müddətində hasil edəcəyi neftin 

faktiki həcmi: 

𝑄 = 𝑄𝑠𝑢𝑡 ∙
𝑇𝜑

ˡ

24
= 20 ∙

620,5

24
= 517,08 𝑚3 𝑎𝑦⁄  

burada 𝑇𝜑
ˡ =620,5 saat mancanaq dəzgahının aylıq faktiki iş vaxtıdır. 

Dünya bazarında hasil edilən neftin bir barelinin (159 l) dəyərinin 

təxminən 70 dollar (119 manat) olduğunu nəzərə alsaq onda mancanaq 

dəzgahının 1 ay müddətində faktiki iş vaxtı ərzində hasil edəcəyi 

neftin dəyəri: 

𝐶 =
𝑄 ∙ 103

159
∙ 119 =

517,08 ∙ 103

159
∙ 119 = 386997 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑡 

təşkil edəcəkdir. 

Elektrik enerjisinə illik qənaət aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir (𝑘𝑉𝑡 ∙
𝑠𝑎𝑎𝑡/𝑖𝑙): 
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∆𝑊 = (𝑃𝑚ö𝑣 − 𝑃𝑡ə𝑘)𝑇𝜑 = (5,5 − 3,5)7446 = 14892𝑘𝑉𝑡 ∙
𝑠𝑎𝑎𝑡

𝑖𝑙
 

burada 𝑃𝑚ö𝑣 = 5,5 𝑘𝑉𝑡-mövcud mancanaq dəzgahının elektrik 

mühərrikinin gücü; 𝑃𝑡ə𝑘 = 3,5 𝑘𝑉𝑡-təklif olunan yeni konstruktiv 

icralı mancanaq dəzgahının elektrik mühərrikinin gücü; 𝑇𝜑-mancanaq 

dəzgahının illik faktiki iş vaxtıdır, 𝑠𝑎𝑎𝑡/𝑖𝑙. 

𝑇𝜑 = 𝑇𝑚𝑎ş(1 − 𝐾𝑡ə𝑚) = 8760(1 − 0,15) = 7446
𝑠𝑎𝑎𝑡

𝑖𝑙
 

burada 𝑇𝑚𝑎ş = 8760 𝑠𝑎𝑎𝑡-mancanaq dəzgahının maşın vaxtı;              

𝐾𝑡ə𝑚-təmirin müddətini nəzərə alan əmsaldır, yeni konstruktiv icralı 

mancanaq dəzgahının texniki xidmətinin təqvim vaxtına uyğun olaraq 

𝐾𝑡ə𝑚 = 0,15 qəbul edilir. 

Onda yalnız elektrik enerjisindən əldə edilən iqtisadi səmərəni 

nəzərə almaqda bir ədəd yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının 

tətbiqi nəticəsində alınan illik iqtisadi səmərə: 

  Ф = ∆𝑊 ∙ Ц𝑒𝑙 = 14892 ∙ 0,09 = 1340,28
𝑚𝑎𝑛𝑎𝑡

𝑖𝑙
 

Qeyd olunduğu kimi ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Şirkətinin yalnız “Abşeronneft” NQÇİ-nin istismar olunan neft 

quyularının sayı mindən çoxdur. Odur ki, bu quyularda istismar 

olunacaq yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahlarının sayını 1000 

ədəd qəbul etsək, onda illik iqtisadi səmərə 1340280 manat təşkil 

edəcəkdir. 

 

ƏSAS NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYYƏLƏR 

 

1. Çevirici mexanizmi çarx qolu-blok-kanatdan formalaşan mexaniki 

sistemdən təşkil olunmuş ştanqlı quyu nasoslarının yeni konstruktiv 

icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının konstruksiyası işlənmiş və 

onun laboratoriya nümunəsi hazırlanaraq sınaqdan keçirilmiş və 

yeniliyi Avrasiya patenti ilə təsdiq edilmişdir [27]. 

2. Aparılan tədqiqatlar və hesablamalar nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki, klassik icralı balansirli mancanaq dəzgahları ilə 

müqayisədə yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq 
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dəzgahlarının istismarı zamanı onun əks yüklər vasitəsilə düzgün 

tənzimlənməsi hesabına elektrik enerjisinə qənaət etməklə bərabər, 

konstruksiyanın metal tutumunun azalması, etibarlıq dərəcəsinin 

artması təklif edilən qurğunun istehsalını və istismarını rentabelli edir 

ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir [28].  

3. Tədqiq olunan yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq 

dəzgahının kinematik analizi aparılaraq nisbi eksentritetin və nisbi 

uzunluq əmsalını ştanqın asqı nöqtəsinin getdiyi yola, onun sürət və 

təcilinə təsiri tədqiq edilmiş, eləcə də ilk dəfə olaraq dezaksial 

mexanizmli mancanaq dəzgahları üçün sürətin və təcilin maksimal 

qiymətləri və bu qiymətlərə uyğun dirsəyin dönmə bucaqları analitik 

yollarla təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, nisbi uzunluq əmsalı 

və nisbi eksentristet ştanqın asqı nöqtəsinin getdiyi yola və faza 

bucaqlarına əsaslı təsir edir; [29]. 

4. Tədqiq edilən yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq 

dəzgahının tarazlaşdırılması metodikası işlənib hazırlanmış, eləcə də 

mancanaq dəzgahının mexaniki intiqalının reduktorunun çıxış 

valındakı momenti təyin edilməsi üçün analitik ifadələr təklif 

edilmişdir. Yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahı üçün 

CKД3-1,5-710 markalı mancanaq dəzgahının texniki parametrlərinə 

uyğun olaraq aparılmış hesablamalar nəticəsində təyin olunmuşdur ki, 

istər hərəkətli, istərsə də rotorlu əks yükün müəyyən qiymətlərində 

ştanqın asqı nöqtəsinin aşağıya və yuxarıya doğru hərəkəti zamanı 

mancanaq dəzgahı düzgün tarazlaşır və reduktorunun çıxış valındakı 

fırladıcı moment minimum qiymət alır [15; 28]. 

5. Mövcud mancanaq dəzgahlarının texniki parametrlərinə əsasən 

aparılmış hesablamaların müqayisəli analizin nəticəsini göstərir ki, 

yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının mexaniki 

intiqalında istifadə edilən reduktorun aparılan valındakı burucu 

momentin qiyməti mövcud mancanaq dəzgahlarına nisbətən təxminən 

1,85 dəfə az alınır ki, bu da elektrik enerjisinə təxminən 45% qənaət 

etməyə imkan verir [28]. 
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6. Müəyyən edilmişdir ki, quyu dibinə axan mayenin miqdarı və 

mancanaq dəzgahı vasitəsilə çıxarılan mayenin miqdarı arasında 

qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsinə, quyudakı maye sütununun 

dinamiki səviyyəsinin sabit saxlanılmasına, mancanaq dəzgahında boş 

dayanmaların aradan qaldırılmasına, onun sutkalıq məhsuldarlığının 

və iqtisadi səmərəsinin artırılmasına təsir edən əsas faktor ştanqın asqı 

nöqtəsinin gedişlərinin sayıdır. İlk dəfə olaraq  quyudakı geoloji 

ehtiyatın (debit) və ştanqlı quyu nasosunun faktiki həcmi 

məhsuldarlığından və  dinamiki səviyyənin sabit qalması şərtindən 

asılı olaraq ştanqın asqı nöqtəsinin gedişlərinin optimal sayını təyin 

etmək üçün analitik ifadə təklif edilmişdir [25]. 

7. Müəyyən edilmişdir ki, statiki rejimdə işləyən ştanqlı quyu 

nasosunun plunjerinin gedişinin itkisi təkcə boruların, ştanqın və 

kanatların konstruksiyasından, eləcə də nasosun diametrindən yox, 

həm də bir sıra digər texnoloji parametrlərdən, yəni quyuağzı və 

boruətrafı təzyiqlərdən, nasosun sallanma dərinliyindən və dinamiki 

səviyyədən asılı olur [24]. 

8. Yeni konstruktiv icralı reduktorların mümkün kinematik 

sxemlərinin analizi əsasında müəyyən olunmuşdur ki, aparan və 

aparılan valların fırlanma istiqamətləri sürüşmə sürtünməsi yastıqları 

üzərində otuzdurulmuş paket dişli çarxların fırlanma istiqamətləri ilə 

üst-üstə düşür. Bu zaman ikiqat sürüşmə sürtünməsi yastıqlarındakı 

müqavimət xeyirli hərəkətverici qüvvəyə çevrilərək yağın daxili 

hərəkətverici qüvvəsini xarakterizə edən faydalı əmsala çevrilir. İlk 

dəfə olaraq yeni konstruktiv icralı reduktorun sürüşmə sürtünməsi 

yastıqlarındakı yağın cəm daxili müqavimət qüvvəsini xarakterizə 

edən əmsalı təyin etmək üçün analitik ifadələr alınmışdır [8]. 

9. Yeni konstruktiv icralı reduktorun sürüşmə sürtünməsi 

yastıqlarındakı yağın daxili müqavimət qüvvəsini xarakterizə edən 

əmsalı eksperimental tədqiq etmək üçün qurğunun konstruksiyası 

işlənmiş və onun laboratoriya nümunəsi hazırlanaraq sınaqdan 

keçirilmiş və yeniliyi Azərbaycan Respublikasının patenti ilə təsdiq 

edilmişdir [4;11]. Müəyyən edilmişdir ki, yeni konstruktiv icralı 

reduktorlarda sürüşmə sürtünməsi yastıqlarının fırlanma istiqaməti ilə 
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valların fırlanma istiqaməti eyni olduğundan sürüşmə sürtünməsi 

yastıqlarının ara boşluqlarında yağ qatlarının qarşılıqlı yerdəyişməsi, 

bir-biri ilə təmasda olan səthlərin çıxıntılarının qismən toxunması və  

yağın özlülüyü ilə bağlı yerdəyişmə qüvvələri valların hərəkətinə və 

bununla da, onun FİƏ-na müsbət təsir edirlər [5]. 

10. Sınaq qurğusunda aparılmış təcrübələrin nəticələrinə əsasən 

müəyyən edilmişdir ki, ikiqat sürüşmə sürtünməsi yastıqlarında 

sürtünmə əmsalına yük, əsas və köməkçi valların fırlanma tezliyi və 

köməkçi val ilə içlik arasında diametral ara boşluğu mühüm təsir edir 

və yastıq düyümünün tələb olunan istismar dövrünü imtinasız işləməsi 

üçün onların həddi qiymətlərinin gözlənilməsi vacibdir. Baxılan digər 

parametrlərlə müqayisədə sürtünmə əmsalına ən çox köməkçi val ilə 

içlik arasında diametral ara boşluğu, ən az isə yastıq düyümünə təsir 

edən yükün qiyməti təsir göstərir [31]. 

11. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində təyin edilmişdir ki, sürtünmə 

əmsalının yağın təsirini nəzərə alan əmsala, eləcə də dişli çarx 

ötürməsinin yükgötürmə qabiliyyətinə önəmli təsiri vardır. Təklif 

olunan sürtünməni nəzərə almaqla dişli çarx ötürməsinin 

hesablanması metodikası, dişli çarx ötürmələrinin layihələndirilməsi 

zaman sürtünmənin qeyri-müəyyən təsirini qiymətləndirməklə yanaşı, 

həm də reduktorların istehsalı və istismarı zamanı iqtisadi səmərə əldə 

etməyə imkan verir [22]. 

12. Müəyyən edilmişdir ki, mancanaq dəzgahlarının hazırlanması və 

quraşdırılması zamanı yol verilən cəm texnoloji və konstruktiv 

xətaların onun əsas kinematik parametrlərinə, yəni ştanqının asqı 

nöqtəsinin yerdəyişməsinə, sürətinə və təcilinə təsiri təxminən 

(3...9%) təşkil edir. Odur ki, mancanaq dəzgahını xarakterizə edən 

parametrlərdən təcrübi əhəmiyyət kəsb edən əsas parametr olan 

ştanqın asqı nöqtəsinin təcilinin ştanqlar kolonnasında yaranan 

dinamiki qüvvələrə təsirini tədqiq etmək üçün onun ideal harmonik 

hərəkət zamanı yaranan təcildən sapması müəyyən edilərək xəta 

əmsalı və ölçüsüz kinematik parametr qiymətləndirilmişdir [21]. 

13.Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, yeni 

konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının işinin bir tsikli ərzində 
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dinamiki qüvvənin qiymətinin və onun iş rejiminin dəyişməsi yalnız 

dirsəyin dönmə bucğından deyil, həm də ölçüsüz parametrlər olan 

dirsəyin uzunluğunun kanatın uzunluğuna olan nisbətini nəzərə alan 

əmsaldan (λ) və nisbi ekssentrikliyi nəzərə alan əmsaldan (ε) asılı olur 

[30]. 
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