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GiriĢ 

Respublikamızda xalq təsərrüfatının inkiĢaf istiqamətlərindən biri də nəqliyyat 

sisteminin hərtərəfli geniĢləndirilməsidir. Hər Ģeydən əwəl bu, avtomobil 

nəqliyyatına daha çox aiddir.Çünki, daĢımaların həcminin böyük hissəsi bu 

nəqliyyat növü ilə yerinə yetirilir, sərniĢinlər və yüklər baĢlanğıc məntəqədən son 

məntəqəyə («qapıdan-qapıya») bu nəqliyyatla çatdırılır. Digər tərəfdən avtomobil 

nəqliyyatı tez xarab olan yüklərin, yerinə çatdırılması üçün ən əlveriĢli nəqliyyat 

vasitəsidir
.
Avtomobil nəqliyyatına (AN) aid olan funksiyaların yerinə yetirilməsi 

üçün hərəkət tərkibinin (avtomobillərin) normal iĢləmə qabiliyyəti (texniki 

vəziyyəti) fexniki istismarın normalarına (tələblərinə) müvafiq olmalıdır. Bu isə bir 

çox amillərdən asılıdır [18]. Onlardan biri də avtomobillərdə iĢlədilən istismar 

materiallarının aqreqatların (mexanizmlərin) konstruktiv xüsusiyyətlər inə və 

hərəkət tərkibinin: iĢlədildiyi iqlim Ģəraitinə uyğun olaraq istifadə edilməsidir/ 

Ġstismar materiallarının təyinatlarına müvafiq istifadə edilməsi yanacaq-enerji 

resurslarının qənaətlə iĢlədilməsi, qovĢaq və mexanizmlərin (o cümlədən 

detalların) etibarlı iĢinin təmin olunması və ətraf mühitin təmiz saxlanılması 

baxımından qoyulmuĢ tələblərin ödənilməsi üçün zəmin yaradır. 

Ġstismar materiallarından səmərəli istifadə etmək üçün onların tərkib hissələrini, 

istismar xüsusiyyətlərini, saxlanılma üsullarını (keyfiyyətinin itirilməməsi 

baxımından), daĢınma və avtomobillərə paylanma qaydalarını ətraflı öyrənmək 

lazımdın Bu xüsusiyyətlərin öyrənilməsi nəqüyyat prosesində avtomobilin 

imtinasız iĢini təmin edir, istismar materiallarından qənaətlə istifadə edilməsi üçün 

Ģərait yaradır, istifadə edildiyif aqreqat və mexanizmlərin ömür uzunluğunu artırır, 

texniki qulluq (TQ) və cari təmir (CT) xərclərini aĢağı salır və s. Bütün bunlar 

«Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı və istismar materialları» fənnində 

öyrənilir. 

Dərs vəsaitində «Nəqliyyat» ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin tədris proqramı 

nəzərdə tutularaq aĢağıdakılara baxılır: 

• istismar materiallarının istehsal üsulları, onların fi- ziki-kimyəvi 

xüsusiyyətləri və tətbiq edildiyi qurğuların iĢləmə qabiliyyətinə təsiri; 

• istismar materiallarının keyfiyyət göstəriciləri, markaları və tətbiq sahələri; 

v) avtomobilin istismarı dövründə təmir materialı kimi istifadə edilən qeyri-metal 

materiallar, onların hazırlanma üsulları, əsas istismar göstəriciləri və tətbiq edilmə 

sahələri. 

Bu baxımından «Ġstismar materialları» dərs vəsaiti aĢağıdakıları əhatə edir: a) 

yanacaqlar (karbürator, dizel, qaz); b) yağlar (mühərrik, transmissiya, plastik); v) 

texniki mayelər (iĢəsalıcı, soyuducu, tormoz və s.); q) konstruksiya-təmir 

materialları (plastik kütlələr, lak-rəng, rezin, izol- yasiya, kipləĢdirici və ağac 

materialları, yapıĢqanlar). 
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Ġstismar materialları üzrə biliklər (məlumatlar) əldə etməklə gələcək mütəxəssislər 

onlardan səmərəli və qənaətlə istifadə edəcək, saxlanılma müddətində yanğına 

qarĢı mübarizə tədbirlərini düzgün nəzərə alacaq, ətraf mühitin qorunması (ekoloji) 

problemini müəyyən qədər həll etmiĢ olacaqlar. 

BĠRĠNCĠ BÖLMƏ 

AVTOMOBĠLLƏRDƏ ĠġLƏDĠLƏN 

YANACAQLAR, YAĞLAR VƏ TEXNĠKĠ MAYELƏR 

I FƏSĠL 

YANACAQ VƏ YAĞLARIN ĠSTEHSALI 

1.1 NEFT, ONUN KĠMYƏVt TƏRKĠBĠ 

Neft, avtomobil nəqliyyatı üçün müxtəlif xüsusiyyətlərə malik yanacaqlar, yağlar 

və texniki mayelər hazırlamaq baxımından ən əlveriĢli xammaldır. 

Neft sənayesinin inkiĢafı XIX əsrin ortalarından baĢlanmıĢdır. Dünya miqyasında 

ilk dəfə Rusiyada neft istehsal etmək üçün quyulardan istifadə edilmiĢdir [17]. 

Mühəndis F.A.Semyonov tərəfindən 1844-cü ildə təklif edilmiĢ neft quyularının 

balta ilə qazılması üsulu 1848-ci ildə Bibi- Heybət qəsəbəsində (Bakıda) sınaqdan 

keçirilmiĢdir. Son- ralar neft istehsal etmək üçün müxtəlif qazma üsulları istifadə 

edilmiĢdir. Sovet dövründə isə neft sənayesi xalq təsərrüfatının digər sahələrinə 

nəzərən daha sürətlə inkiĢaf etdirilmiĢdir. Neft sənayesinin sürətlə artması onunla 

izah edilir ki, onun inkiĢafı xalq təsərrüfatının digər sahələrinin inkiĢafı üçün 

zəmin yaradır. 

Neft yüksək yanma istiliyinə (43000...45000 kC/kq, bir kq maye və ya 1 m
3
 qaz 

yanacağını tam yandırdıqda kC yaxud kkal ilə alman istiliyin miqdarı) malik 

olduğu üçün avtomobil yanacaqlarının alınmasında ən yaxĢı enerji mənbəyi hesab 

edilir.. Neftin tərkibində ağır molekulalı kimyəvi birləĢmələr də olduğu üçün 

ondan sürtgü yağları da almır. 

Neft tünd rəngə və xüsusi iyə malik yağlı mayedir, sudan yüngüldür, suda həll 

olunmur, sıxlığı 750...950 kq/m
3 

(0,75...0,95 q/sm
3
) arasında dəyiĢir, Digər 

yanacaq növləri- 

nə (daĢ kömür, ağac və s.) görə neft bir çox əvəz olunmaz üstünlüklərə malikdir. 

Hər Ģeydən əvvəl deməliyik ki, neft asanlıqla nəql edilə bilir, istifadə edilinəsi 

əlveriĢlidir, bir neçə dəfə kömürdən ucuzdur. Neftin boru kəmərləri ilə nəql 

edilməsinin maya dəyəri dəmir yolu ilə daĢınmasının maya dəyərindən 3-4 dəfə 

aĢağıdır. 

\j Avtomobil yanacaqlarının və yağlarının istismar keyfiyyətləri neftin kimyəvi 

tərkibindən asılıdır. Kimyəvi struktura baxımından neft mürəkkəb quruluĢa malik 

karbohidrogenlərdən, yəni karbon və hidrogen birləĢmələrindən (atomlarından) 

ibarətdir/Neft tərkibcə 4 qrup karbohidrogenləri (kh) özündə cəmləĢdirir: 
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• Parafin (doymuĢ) kh-ləri və ya alkanlar. 

• Naften kh-ləri və ya giıklanlar. 

• Aromatik kh-lər və ya benzollar. 

• DoymamıĢ kh-lər və ya alkenlər. 

Neftin tərkibində karbonun (C) miqdarı 83...87%, hidrogenin (H2) miqdarı isə 11... 

14% arasında dəyiĢir. 

\/Burilardan baĢqa neftin içərisində digər birləĢmələr də var ki, bunlara (hamısı 

birlikdə 3...4%) kükürdü (0.01.. .0,55%), oksigeni (0,3...1.3%), azotu (0.28..0,3%) 

və s.-ni misal göstərmək olar. Bu birləĢmələr neftdən alman yanacaqlarm və 

yağların keyfiyyətini aĢağı salır.Oksigen qətranlı-asfalt birləĢmələri əmələ gətirir, 

kükürd yanacağın tərkibində detalları korroziyaya uğradır, azot baxmayaraq ki, 

neft məhsullarına əsaslı təsir göstərmir, amma ağır fraksiyalar Ģəklində fəaliyyət 

göstərir. 

Parafin kh-lər! (kimyəvi formulu - CnH2„+„, n - karbon atomlarının sayı) neftin 

tərkibində çoxluq təĢkil edərək aĢağı qaynama temperaturasma malik fraksiyalar 

Ģəklində olurlar/ Parafin kh-lərindən CH4, C2H(f, C3H„ və C4HW normal Ģəraitdə 

(yəni 760 mn. civə sütunu təzyiqində və O
0
C temperaturada) qaz halında olurlar. 

Karbon atomlarının sayı 5-dən 17-ə qədər olduqda kh-lər maye halında, 17 

və ondan yuxarı olduqda isə bərk halda (əlbəttə adi Ģəraitdə) olurlar. 

C/Parafin kh-ləri mühərrik yanacaqlarının əsasını təĢkil edirlər; Tərkibində 

hidrogen atomlarının sayının çox olması yüksək istilik törətmə qabiliyyətini təmin 

edir; Böyük mole- kul çəkisi olan bu qrup kh-lərin hamısı izomerlərə 

malikdirlər.Eyni kimyəvi tərkibə, lakin müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olan 

birləĢmələrə izomerlər deyilir. Məsələn: Frukto- za Qlükoza; Butan<—Ġzobutan 

Ġzo-merli parafin kh-ləri benzinlərin detonasiyaya davamlılığını; normal kh-lər isə 

dizel yanacaqlarının öz-özünə alıĢma qabiliyyətini yaxĢılaĢdırırlar. 

Naften kh-ləri (CnH2n) miqdar baxmımdan alkanlar- dan nisbətən geri qalırlar.Bu 

kh-lər yüksək temperatura- larda oksidləĢməyə qarĢı dayanıqlıdırlar, ona görə 

yüksək qaynama temperaturalarma malikdirlər/Neft məhsullarının tərkibində ağır 

fraksiyalar Ģəklində daha çox olurlar.Benzinlərin tərkibində bu kh-lərin yüngül 

fraksiyalarının olması məsləhətdir.Mürəkkəb struktura malik nümayəndələri isə 

yağların keyfiyyətini yaxĢılaĢdırır (donma temperaturunu aĢağı salır). 

Aromatik kh-lər {CnH2n.() neftin tərkibində alkanlara və siklanlara görə azlıq təĢkil 

edirlər. Bu kh-lər detonasiyaya qarĢı davamlı olduqları üçün karbürator 

yanacaqlarının içərisində olmaları sərfəlidir)- Onlar demək olar ki, qətranlı 

birləĢmələr əmələ gətirmir, oksidləĢməyə meylli deyillər. 

Lakin benzinlərin tərkibində bu kh-lər normadan artıq olduqda qürum əmələ 

gətirdikləri üçün (parafin kh-lərinə nisbətən təxminən 3 dəfə çox) onların miqdarı 

məhdudlaĢdırılır. Benzolların defonasiyaya qarĢı davamlılığı sıxma dərəcəsinin 

yüksəldilməsi baxımından perspektiv karbürator mühərriklərinin yaradılması üçün 

zəmin yaradır (izomerli parafin kh-lərinin təsirini andırır) Ġ/Bu kh-lərin tərkibində 
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hidrogen atomlarının az olması istilik törətmə qabiliyyətini aĢağı salır, rezin 

hissələri həll etmək qabiliyyətinə malikdir. 

DoymamıĢ kh-lər (iki qollu əlaqə yaradan kh-lər) digər qrup kh-lərdən nisbətən 

yüksək kimyəvi aktivliyə malik olmaları ilə fərqlənir, hava oksigeni ilə əlaqəyə 

girərək müxtəlif qətran birləĢmələri əmələ gətirirlər.Bu isə mühərrikin normal 

iĢləməsinə mənfi təsir göstərir.Bu qrup kh-lər əsasən krekinq üsulu ilə alman 

benzinlərin tərkibində olur, yanacağın keyfiyyətini pisləĢdirir, mühərrikin ömür 

uzunluğunu azaldır. 

Ġstehsal edilən neftin tərkibi eyni olmadığı kimi ondan alman yanacaq və yağların 

da tərkibi müxtəlifdir.Neftdən alman məhsulların keyfiyyətini müasir tələblərə 

qaldırmaq üçün neft emalı zavodlarında müasir texnoloji proseslərdən istifadə 

edilir. Kimyəvi tərkibinə görə neft üç sinfə ayrılır: a) kükürdlü, b) qətranlı, v) 

parafinli neftlər. 

Neftayırma zavodlarında göstərilən siniflərə müvafiq olaraq müxtəlif texnoloji 

proseslər tətbiq edilir[l, 3, 7]. 

1.2. YANACAQLARIN ALINMA ÜSULLARI 

Yanacaqlarm əsas vəzifəsi istənilən iqlim Ģəraitində mühərrikin asanlıqla iĢə 

salınmasını təmin etmək, onu müxtəlif rejimlərdə (güc, istilik, sürət) normal 

(rəvan) iĢlətmək və yanacaqla əlaqədar (təmasda) olan detalları korroziyadan 

qorumaqdır. 

Avtomobil nəqliyyatında iĢlədilən maye yanacaqlar (käibürator və dizel) əsasən iki 

üsulla: birbaĢa emal (ilk prosesdir) və destruktiv (təkrar) prosesləı\ vasitəsilə 

alınır;. Neftin tərkibində olan kh-lərin qaynama temperaturalarına 

görə parçalanma prosesinə birbaĢa emal prosesi deyilir. BirbaĢa emal prosesində 

neft müəyyən qaynama temperatura- larına malik fraksiyalara parçalanır (heç bir 

kimyəvi reaksiya getmədən). Yanacaqlarm təkrar alınma üsullarında isə neftin 

tərkibindəki kh-lərin strukturu kimyəvi dəyiĢikliyə 

Neftin birbaĢa emalı prosesi fasiləsiz təsir edən (iĢləyən) iri neftayırma 

qurğularında yerinə yetirilin Ġlk fasiləli neftayırma qurğusu 1823-cü ildə Mozdok 

Ģəhərində Dubi- nin qardaĢları tərəfindən tikilmiĢdir. Bakıda belə bir qurğu 

(fasiləsiz təsirli) 1883-cü ildə V.T.ġuxov tərəfindən yaradılmıĢdır (hətta zavod 

tikilmiĢdir).ġəkil 1.1-də müasir neft ayırma qurğularından birinin ən sadə sxemi 

göstərilmiĢdir.ġəkil 1.2-də isə neftdən yanacaqların birbaĢa və təkrar emal üsulları 

ilə alınma sxeması verilmiĢdir. 

Nasos vasitəsilə borulu sobaya verilən neft 320...350°C temperatura qədər 

qızdırılır.QızmıĢ neft öz buxarları ilə birlikdə atmosfer kalonunun orta hissəsinə 

daxil olur.Kalonkada təzyiqin aĢağı düĢməsi hesabına əlavə buxarlanma 

gedir.Buxar Ģəklində olan kh-lər neftin maye fazasından - mazutdan ayrılaraq 

kalonun yuxarı hissəsinə doğru hərəkət edir, maye hissəsi isə kalonun dibinə 
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meyllənir.Kalonun içərisində yuxarıya doğru (karbohidrogen buxarlarının 

qarĢısına) nimçələr qoyulur ki, bunların vəzifəsi karbohidrogen buxarlarını 

kondensasiya etməkdir.Yüksək qaynama temperaturuna malik olan ağır fraksiyalı 

kh-lər elə ilk nimçələrdə soyudulurlar (maye halına keçirlər).Yüngül kh-lər isə qaz 

fraksiyaları ilə birlikdə kalonun yuxarı hissəsinə çatdırıhr. Nəticədə, neftin kh-ləri 

qaynama temperaturalarına görə (fraksiya tərkibindən asılı olaraq) fraksiyalara 

parçalanırlar.; Atmosfer kalonunun lap yuxarı hissəsindən qaz-benzin fraksiyaları, 

yuxarıdan aĢağıya doğru ardıcıl olaraq liqroin, kerosin, qazoyl fraksiyaları almır 

(kerosin və qazoyl fraksiyaları müvafiq təmizləmə əməliyyatı keçdikdən sonra 

uyğun olaraq reaktiv və dizel yanacaqlarının istehsalında istifadə edilir). 

Adları çəkilən fraksiyalar buxar halında soyuduculardan keçərək maye hahna 

çevrilir və xüsusi çənlərə doldurulur (nəzərdə tutulmuĢ təmizləmə əməliyyatına 

uğradıldıqdan sonra). Atmosfer kalonunun aĢağı hissəsindən (dibindən) 

mazut xaric edilir ki, bu da yağların istehsalında xammal kimi istifadə edilir. 

 
ġəkil 1.1. Neftayırma qurğusunun sxemi. 

1 - borulu soba; 2 - buxarlandırıcı kalon; 3 - atmosfer kalonu; 4 - əlavə kalonlar; 5 - 

nasos; 6 - istilik dəyiĢdi- riciləri; 7 - su-çirk ayırıcısı; 8 - nasos; 9 - soyuducular. 

 

Neftdən birbaĢa emal prosesi ilə təxminən 20...25% benzin almaq mümkündür. Bu 

miqdar xalq təsərrüfatımdakı tələbatı ödəmir. Benzinin alınma miqdarını 

yüksəltmək üçün təkrar proseslərdən istifadə edirlər. Təkrar proseslərin mahiyyəti 

odur ki, neftin kh-ləıini yüksək temperaturalarda tərkib hissələrinə ayırmaqdır. 

Xalq təsərrüfatının yanacağa olan tələbatını müəyyən qədər (imkan daxilində) 

ödəmək üçün təkrar proseslərin aĢağıdakı nümayəndələri daha çox istifadə 

edilmiĢdir; 

• Krekinq prosesi (katalitik, termiki və hidrokre- 

kinq). 

• Riforminq prosesi. 

• ĠzomerləĢmə prosesi. 
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ġəkil 

1.2 Avtomobil yanacaqlarının alınma sxeması. 

Təkrar emal prosesləri içərisində krekinq (parçalanma) üsulu xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. (Krekinq prosesinin mahiyyəti odur ki, iri molekulalı kh-lər yüksək 

temperatu- ralarda (500...540°C) və təzyiqlərdə (2...7 MPa), katalizator
-
olmadan 

(buna termiki krekinq deyiliri) və ya kiçik təzyiqlərdə (0,15 MPa qədər), 

katalizatorun iĢtirakı ilə (bu- na katalitinq krekinq deyilir) parçalansınlar. Hər iki 

halda xammal fraksiyalara parçalanmaq üçün atmosfer kalonuna yönəldilir. 

Krekinq prosesi vasitəsilə neftdən 70%-ə qədər benzin fraksiyaları almaq 

mümkündür. 

Termiki krekinq prosesinin benzinlərinin oktan ədədi yüksək olmadığı (74-ə qədər) 

və sabitliyi aĢağı olduğu üçün hazırda bu prosesdə istifadə edilən qurğular demək 

olar ki, iĢlədilmir. Yüksək istismar keyfiyyətlərinə malik benzinlər katalitik 

krekinq prosesində əldə edilir.Bu prosesdə karbohidrogenlərin bütün çevrilmələri 

katalizatorun iĢtirakı ilə gedir. Əsasən alüminium-silikat katalizatorlarından 

istifadə edilir. Katalitik krekinq benzinlərinin tərkibində böyük miqdarda (50%-ə 

yaxın) izoparafinli və aromatik karbohidrogenlər var, 20-25%-ni isə naften kh-ləri 

təĢkil edir [9]. Bu benzinlərdə doymamıĢ kh-lərin miqdarı az olduğu üçün (5...9%) 

bunların detonasiyaya davamlılığı və kimyəvi sta- billiyi çox yüksəkdir. Katalitik 

krekinqlə oktan ədədi 95-ə qədər olan benzinlər almır. Xammal kimi burada neftin 

birbaĢa emal prosesinin məhsulları olan kerosin, solyar və qazoyl fraksiyaları 

iĢlədilir. 

Neft emalı zavodlarında ağır xammaldan katalitik krekinq vasitəsilə hidrogenin 20 

MPa təzyiqi altında yanacaqlar alırlar [7]. Bu prosesdə temperatura 370...450°C 

arasında dəyiĢir, özü də hidrokrekinq prosesi adlanır.Prosesin mahiyyəti odur ki, 

azacıq hidrogen sərf etməklə ağır xammaldan yüksək keyfiyyətli məhsullar almır 

(təkrar iĢlənilmələrlə).Alman benzinlərin keyfiyyətlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün 
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riforminq prosesi də təkrar proseslərdən biri olmaqlageniĢ istifadə edilir. Bu 

proses də termiki və katalitik rifor- minq kimi tətbiq edilir. Benzinlərin istimar 

keyfiyyətlərini birinci variantla sərt yaxĢılaĢdırmaq mümkün olmadığından geniĢ 

yayılmamıĢdır.Katalitik riforminq prosesində isə yanacağın fiziki-kimyəvi 

göstəriciləri qənaətbəxĢ alındığı üçün perspektiv üsul hesab edilir.Katalitik 

riforminq benzin fraksiyalarının aromatik- ləĢdirilməsinə əsaslanır.Bunun üçün 

parafin və naften kh- ləri katalizatorla dəyiĢikliyə uğradılır.Riforminq prosesi üçün 

sənaye katalizatoru kimi alüminiumplatin katalizatorları tətbiq edilir.Karbürator 

yanacaqlarının istismar xüsusiyyətlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün izomerləĢmə prosesi 

də təkrar proseslərdən biri kimi fəaliyyət göstərir.Burada atomlar moleku- lada 

qruplaĢaraq uzoquruluĢlu kh-lər əmələ gətirir.ĠzomerləĢmə prosesində xammal 

kimi neftin birbaĢa emalının məhsulu - yüngül benzin fraksiyaları istifadə edilir. 

Bu proses müxtəlif katalizatorların (xlor-aliminium, platin və s.) iĢtirakı ilə 

gedir.Yuxarıda göstərilən neftin təkrar alınma proseslərindən baĢqa benzin 

fraksiyaları alkilləĢdirmə və polimerləĢmə üsulları ilə də almır [1,3]. 

 Yuxarıdakı proseslərin hər hansı biri ilə alman avtomobil yanacaqları (bizim hal 

üçün benzinlər) müxtəlif zərərli və xoĢagəlməz qarıĢıqlardan (üzvü turĢulardan, 

doymamıĢ karbohidrogenlərdən, kükürdlü birləĢmələrdən və s.dən) təmizlənmək 

üçün istehsalatda aĢağıdakı təmizləmə üsulları tətbiq olunur: a) qələvi məhlulları 

ilə; b) sulfat turĢusu ilə; v) xlorlu sinklə; q) xlorlu mislə (bunların hamısı kimyəvi 

üsullardır); d) ağardılmıĢ torpaqla (fiziki-kimyəvi üsul); e) hidrotəmizləmə 

(katalitik üsul) və s. 

Bu üsullardan hər hansı birinin tətbiq edilməsi yana- caqların tərkibində olan 

zərərli komponentlərin xarakterindən asılıdır. Təmizləmə üçün iĢlədilən məhsullar 

xoĢagəlməz qarıĢıqlarla reaksiyaya girərək birləĢmələr əmələ gətirirlər 

ki, onlar da öz növbəsində ya çökdürmə və ya da baĢqa yollarla kənarlaĢdırılır. 

1.3. MÜHƏRRĠK VƏ TRANSMĠSSĠYA   YAĞLARININ 

ĠSTEHSALI 

Avtomobil nəqliyyatında iĢlətmək üçün maye yağlar neftdən yanacaq fraksiyalari-

qovulduqdan sonra birbaĢa emal prosesinin son qalıq məhsulu, yüksək qaynama 

temperaturuna və iri molekulalı kh-lərə malik olan mazutdan alınır. 

Mazutun birbaĢa emal prosesi analoji olaraq, neftin birbaĢa emal prosesinin 

eynidir.Mazutun birbaĢa emal pro- sesində yağlardan əlavə karbürator və dizel 

yanacaqları da istehsal edilir. Burada proses (fraksiyaların alınması) atmo- sfera 

Ģəraitində və qaynama temperaturalarına görə deyil, özlülüklərin qiymətlərinə görə 
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icra edilir. Mazutun qovulması 420°C temperaturada və 50... 100 mm civə sütunu 

səviyyəsində su buxarının iĢtirakı ilə yerinə yetirilir.Vakuum və su buxarı mazutun 

qaynama temperaturasını aĢağı salır, qovulma zamanı krekinqin qarĢısını alır. 

\Mazutun birbaĢa emal prosesi aĢağıdakı kimidir: mazut borulu sobada 420...430°C 

temperatura qədər qızdırılır və seyrəklik Ģəraitində iĢləyən vakuum kalonuna 

verilir.Təzyiq aĢağı olduğu üçün kh-lərin qaynama temperaturu aĢağı düĢür.Bu hal 

mazutda olan ağır kh-lərin parçalanmadan buxarlanmasına zəmin yaradır.Vakuum 

Ģəraitində mazut qovularkən kalonun yuxarı hissəsində solyar distillyatları 

almır.Bu isə katalitik krekinq prosesi üçün xammal kimi istifadə edilir (Ģəkil 1.3.). 

Sonra, kalonun yuxarısından aĢağıya doğru yağ fraksiyaları - vereton distilliyatı, 

maĢın və ya avtol, nəhayət si- lindr distillatları  alınmır. Bu deyilən yağ fraksiyaları 

(hamısı mazutdan birbaĢa emal prosesi ilə əldə edilir) müvafiq təmizləmə üsuluna 

uğradıldıqdan sonra (zərərli birləĢmələri 

 

 

 

 

 

 

 

kənar etmək üçün) müxtəlif təyinatlı yağların istehsalında iĢlədilir. Alınan yağların 

keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaq üçün onlara xüsusi kimyəvi birləĢmələr əlavə edilir ki. 

bunlara aĢkarlar deyilir. Bu üsulla alman yağlara distillyat yağlar deyilir. Mazutun 

birbaĢa emalı prosesində 50%-ə qədər distillyat yağları istehsal edilir. 
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Vakuum kalonunun dibindən mazutun buxarlanmayan hissəsi - qudron yaxud 

yarımqudron almır. Bu qalığı dərin təmizləmə əməliyyatına uğradıqdan sonra 

yüksək özlülüyə malik olan yağlar hazırlanır ki, bunlara qalıq yağları deyilir. 

Dizel mühərrikləri üçün yağlar distillyat yağlarla qalıq yağlarının müxtəlif nisbətdə 

qäriĢdırılmasından istehsal edilir. Transmissiya yağları isə yarımqudronla 

(təmizləmə əməliyyatı keçmiĢ) az özlülüyə malik distillyat yağlarını qarıĢdıraraq 

əldə edirlər. 

Avtomobil yağları istehsal edilərkən əsas proseslərdən biri də mazutdan alman 

məhsulları (yağ fraksiyalarını, ya- rımqudronu) xoĢagəlməz komponentlərdən - 

qətran-asfalt və kükürd birləĢmələrindən, bərk parafindən, üzvü turĢulardan, 

doymamıĢ kh-lərdən təmizləməkdir. Yağların keyfiyyəti təmizləmə üsulunun 

xarakterindən çox asılıdır. Hazırda istehsal olunan yağlar aĢağıdakı təmizləmə 

üsullarına uğradılırlar: 

• Qələvi-turĢu təmizləmə üsulu. 

• Selektiv təmizləmə üsulu. 

• Adsorbsiya təmizləmə üsulu. 

Qələvi-turĢu təmizləmə üsulunda təmizlənəcək yağ ardıcıl olaraq turĢu, qələvi və 

su ilə iĢlənir (qarıĢdırılır). Təmizləmə əməliyyatı qarıĢığın çökdürülməsi, 

çöküntünün buraxılması və yağın qurudulması ilə (isti hava tətbiq etməklə) baĢa 

çatır. 

Selektiv təmizləmə üsulunun mahiyyəti odur ki, isidilmiĢ yağı selektiv əridicilərlə 

(fenol, nitritbenzol və s.) qarıĢdırırlar. Selektiv əridicilərin xarakterik xüsusiyyəti 

odur 

ki, onlar yağın içərisində olan zərərli birləĢmələri özündə həll edir. Sonra qarıĢıq 

çökdürülür. Çökdürmə nəticəsində rezervuarda (çökdürmə qabında) iki qat əmələ 

gəlir: aĢağıda, həlledici zərərli mexaniki və digər qarıĢıqlarla birlikdə (bunlar 

ekstrakt adlanır), yuxarıda isə təmiz yağ (buna rafinad deyilir) yığılır.  

Selektiv təmizləmə üsulu ilə alınan yağların keyfiyyət parametrləri birinci üsulla 

alınan yağların istismar göstəricilərindən daha yüksək olur. 

Avtomobil yağlarının istehsalında ən yaxĢı təmizləmə üsulu kimi adsorbsiya 

təmizləmə üsulu (ağardılmıĢ torpaqla) daha çox istifadə edilir. AğardılmıĢ torpaq 

yağın tərkibində olan qatranları, aktiv kükürdü, azot birləĢmələrini və doymamıĢ 

kh-ləri özünə hopduraraq həll edir. Bu təmizləmə usulu çox vaxt son variant 

(əməliyyat) kimi istifadə edilir. Zərərli birləĢmələri özündə saxlayan ağardılmıĢ 

torpaq yağdan süzgəc vasitəsilə ayrılır/ 

Yuxarıda qeyd edildi ki, istehsal olunan yağların isti- mar keyfiyyətlərini 

(göstəricilərini) yaxĢılaĢdırmaq üçün onlara xüsusi birləĢmələr qatırlar. Bu 

birləĢmələrə aĢqarlar deyilir. 

AĢqarlar mürəkkəb kimyəvi birləĢmələr olub yağların təbii xüsusiyyətlərini 

yaxĢılaĢdırırlar. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, yüksək keyfiyyətli aĢqarlar 
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mühərrikin ömür uzunluğunu  1,5...2 dəfə, yağın xidmət müddətini 3...5 dəfə 

artırır, sərf edilən yağın miqdarım 10... 15% azaldır [17]. 

Adətən, avtomobil yağlarına çox funksiyah (yağın eyni zamanda bir neçə 

göstəricisini yaxĢılaĢdıran) aĢqarlar qatırlar. Təyinatından asılı olaraq yağlara 

aĢağıdakı aĢqarlar əlavə edilir: 

 

• özlülük aĢqarları (poliizobutilen - neft emalı prose 

sinin məhsulu) - özlülüyün temperaturadan asılı olaraq səlis dəyiĢməsini  təmin 

edir;  

• depressor aĢqarları - yağların donma temperaturunu 20.. .40°C aĢağı 

salmaq üçün əlavə edilir; 

• antioksidləĢdirici aĢqarlar - oksidləĢmə prosesini ləngidir, detalların 

korroziyaya uğramasının qarĢısını alır; 

• korroziyaya qarĢı iĢlədilən aĢqarlar - içliklərin kükürdlü birləĢmələrin 

təsirindən korroziyaya uğrama sürətini azaltmaq üçün yağlara qarıĢdırılır; 

• yeyilməyə qarĢı istifadə edilən aĢqarlar - yağların yağlama qabiliyyətini 

(detalların səthnidə nazik yağ qatımn yaranması) yüksəldir, yeyilmələrin miqdarı 

azaldığı üçün, hissələrin ömür uzunluğu artır, sürtünmələrə sərf olunan itgilər 

minimuma endirilir (bu aĢqarlar ən çox transmissiya aqreqatlarında iĢlədilən 

yağlara əlavə edilir); 

• minimum yağ qatının yaranmasını təmin edən aĢqarlar (OTП, Л3-23k, 

xлорэф|-40) - yüksək temperaturalarda böyük yüklər altında iĢləmək üçün zəmin 

yaradır, detalların bir-birinə pərçim olunmasının qarĢısı almır; 

• yuyucu aĢqarlar (CБ-3, CK-3, ЛMCЯ) - müxtəlif zərərli çöküntülərin 

detallar üzərində iliĢib qalmasının qarĢısını alır, porĢen üzüklərini yanmaqdan 

qoruyur. 

Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, hazırda avtomobil yağlarına əlavə edilən aĢqarlar 

sahəsində aparıcı rolu «Лyбризол» Amerika korporasiyası oynayır.Bu korporasiya 

beynəlxalq xarakter daĢıyır.Çünki, onun Amerikadan baĢqa Avropa yə Asiyada 

onlarla müəssisələri fəaliyyət göstərir. Odur ki, keçmiĢ Ġttifaqda istehsal edilən 

mühərrik və transmissiya yağlarında «Лyбризол» firmasının çox funk- siyalı 

aĢqarları daha çox istifadə edilir. Məsələn, M53/10Г1 və M63/12Г1 mühərrik 

yağlarına bu korporasiyanın kompleks aĢqarları tam variantda tətbiq olunur. 

Avtomobil yağlarına kompleks (müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən bir neçə 

aĢqarжт qarıĢığı) aĢqarlar əlavə edilir. 

1.4. PLASTĠK YAĞLARIN ALINMASI 

Avtomobiln konstruksiyasında bir çox açıq birləĢmələr (Ģkvoren-oymaq, ressor 

barmağı-oymaq, sükan ötürücü 

sünün Ģarnirləri və s.) var ki, bunları mühərrik və transmis- siya yağlan ilə 

yağlamaq sərfəli deyil. Çünki maye yağlar açıq birləĢmələrdən axır (bu yağlar 
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kipləĢdirilmiĢ, tozun, suyun, palçığın və s.-nın düĢə bilmədiyi qapalı 

konstruksiyalar üçün iĢlədilir), nəticədə qovĢaq yağsız iĢləməli olur, ömür 

uzunluğu azalır.Bu anormal halı aradan qaldırmaq məqsədilə avtomobilin hərəkət 

hissələrində (Ģassidə) olan düyünləri yağlamaq üçün plastik yağlar (bunlara 

konsistent yağlar da deyilir) istehsal edilir. Plastik yağlar həm mayelərə, həm də 

bərk cisimlərə aid olan bəzi xüsusiyyətləri özündə cəmləĢdirir 

Mühərrik və transmissiya yağlarına verilən tələblər (sürtünmə və yeyilməni 

azaltmaq, metal səthləri korroziyadan qorumaq, istiliyi ötürmək və s.) analoji 

olaraq plastik yağlara da verilir.Bunlarla yanaĢı bu yağlardan əlavə olaraq bir sıra 

xüsusi funksiyaların da yerinə yetirilməsi tələb olunur.Belə ki, plastik yağlar açıq 

birləĢmələrin kipliyini təmin etməli, ora suyun, qumun, xırda mexaniki 

qarıĢıqların, nəmiĢliyin, palçığın düĢməsinə yol verməməli, qovĢaqdan axmamalı, 

birləĢmədə (temperaturadan asılı olmayaraq) qala bitimə xüsusiyyətinə malik 

olmalıdır. 

^ Plastik yağların istehsalı mühərrik və transmissiya yağlarının hazırlanma 

texnalogiyasından köklü fərqlənir. ‘•Plastik yağ bir-biri ilə müxtəlif nisbətdə 

qarıĢdırılmıĢ iki komponentdən (elementdən) ibarətdir. Konsistent yağın əsasım 

mineral maye yağlar (80...90%) təĢkil edir.Mineral yağlar kimi adətən sənaye 

yağları, yaxud aĢağı və orta özlülüyə malik neft yağları (maĢın, vereton və s.) 

istifadə edilir.Bu birləĢmələr (yağlar) plastik yağın yağlama qabiliyyətini müəyyən 

edir. 

Plastik yağın tərkibinin ikinci komponenti qatılaĢdırı- cıdır (10...20%). 

QatılaĢdırıcmı mineral yağa əlavə etdikdə maza oxĢar, az hərəkətli kütlə almır ki, 

onun açıq birləĢmələrdə iĢlətmək mümkünlüyü əldə edilir. QatılaĢdırıcmm 

növündən asılı olaraq plastik yağın bir sıra istismar key-A 

fıyyətləri dəyiĢir. Məsələn, qovĢaqdakı detalların normal yağlanması baxımından 

plastik yağın temperaturaya davamlılığı və nəmiĢliyə dayanıqlığı yüksək olmalıdır. 

, ĠQatılaĢdırıcının xarakterinə görə plastik yağlar iki qrupa; bölünür; sabuplu və 

karbohidrogenli (parafin, tsere- zin və s.)» sabunsuz plastik yağlar [7,9]. mdo 

Plastik yağın hazırlanmasında qatılaĢdırıcı kimi sintetik piylərdən istifadə edilibsə, 

bunlara sintetik, heyvan piyləri iĢlədilibsə, bunlar ä bitki yağları deyilir. 

Hazırda avtomobil nəqliyyatında sabunlu yağların nümayəndəsi kimi kalsiumlu 

(tərkibində suyun olması vacibdir), natriumlu və litiumlu konsistent yağlar istifadə 

edilir.Karbohidrogenli yağlardan əsasən, birləĢmədəki detalları korroziyadan yaxĢı 

qoruma xüsusiyyətinə malik olduğuna görə istifadə edirlər.Plastik yağlar yüksək 

dərəcədən müasir texnaloji avadanlıqla təchiz edilmiĢ (mexanikləĢdirilmiĢ) 

müəssisələrdə hazırlanır.Plastik yağların istehsalında əsas proseslərdən biri qa- 

tılaĢdırıcının hazırlanmasıdır.Bunun üçün tutumu 3-dən 20 min litrə qədər olan 

yüksək qarıĢdırma Ģəraitini təmin edən qızdırıcı qazanlardan istifadə olunur 

[3].QatılaĢdırıcı hazırlanır və mineral yağla qarıĢdırılır.Burada əsas 
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əməliyyatlardan biri (plastik yağın formalaĢması üçün) hazır məhsulun 

soyudulmasıdıı*.Belə ki, soyutma sürətini dəyiĢməklə hazırlanan yağın strukturunu 

və ona uyğun olaraq xüsusiyyətlərini də dəyiĢmək mümkündür. Soyutmadan sonra 

yağ homogenləĢmə əməliyyatına uğradılır. Bu proses yağın bütün həcmi üzrə 

tərkibini eyniləĢdirir, xarici görünüĢünü yaxĢılaĢdırır, qatılaĢdırıcı keyfiyyətini 

yüksəldir, stabilliyini artırır və s. 

Müasir avtomobil konstruksiyalarında plastik yağların geniĢ sürətdə iĢlədilməsinə 

baxmayaraq onlar bir çox mənfi xüsusiyyətlərə malikdirlər (detalların səthini tam 

əhatə edə bilmir, maya dəyəri mühərrik və transmissiya yağla- 

rmın istehsal xərclərindən yüksəkdir, mənfi temperaturalar- da iĢləmə qabiliyyəti 

nisbətən aĢağı düĢür, qovĢaqlara, birləĢmələrə vurulması üçün yüksək təzyiq tələb 

edir və s.). Bu istiqamətdə aparılan elmi-tədqiqat və praktiki iĢlərin bir sıra müsbət 

nəticələrinə baxmayaraq plastik yağlara olan tələbat hələlik gündəlikdə durur. 

II FƏSĠL 

BENZĠNLƏR 

2.1. BENZĠNLƏRƏ VERĠLƏN TƏLƏBLƏR VƏ ONLARIN ƏSAS FĠZĠKĠ-

KĠMY Ə VĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ / 

Texniki-iqtisadi tələblər.Karbürator mühərrikləri ^ bütün avtomobil 

mühərriklərinin böyük çoxluğunu təĢkil edir.Yanacaq kimi bu mühərriklər üçün 

neftin birbaĢa emalının məhsulu olan və təkrar proseslərlə alman benzinlər istifadə 

edilir.Benzinlərə sərf olunan xərclər ümumi xərclərin 12...18%-ni əhatə edir 

[7].yÖenzinə sərf edilən xərcləri azaltmaq üçün ondan səmərəli və qənaətlə istifadə 

olunma- lıdır^/Bu baxımdan iĢlədilən benzin mühərrikin konstruktiv 

xüsusiyyətlərinə və iqlim Ģəraitinə uyğun tətbiq edilməlidir.Ġstismar amillərinin 

maksimum dərəcədə təmin olunması üçün benzinlərə bir sıra tələblər 

verilir.Benzinlər aĢağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər. Belə ki, onlar: 

a) mühərrikin müxtəlif rejimlərinə müvafiq - jazımi tərkibdə və keyfiyyətdə iĢçi 

qarıĢığı yaratmalıdır: 

BJ~büfün rejimlərdə və istismar Ģəraitlərində mühərrikin imtinasız iĢini təmin 

etməlidir; 

v) iĢçi qarıĢığının tam yanması üçün Ģərait yaratmalı- 

minimum yanacaq sərf etməklə tələb olunan güc alınmalıdır; 

• detalları korroziyaya uğratmamalı, yeyilmə Ģiddətini minimuma 

endirməlidir; 

• giriĢ borusunda, yanma kamerasında və ümumiyyətlə digər yerlərdə 

çöküntülər əmələ gətirməməlidir; 

 j) nəql edildikdə, saxlanıldıqda və istifadə edildikdə baĢlanğıc keyfiyyətini 

saxlamalı, itkilərə yol verməməlidir; 
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z) onunla təmasda olan iĢçi personal üçün təhlükə yaratmamalıdır və s. 

Yuxarıdakı tələblər əsasında benzin, fıziki-kimyəvi xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla konkret istismar Ģəraiti üçün tətbiq edilir. 

Benzinlərin əsas fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri. Karbüra- tor yanacaqlarının 

istismar keyfiyyətləri fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri ilə qiymətləndirilir ki, buda 

texniki- iqtisadi tələblər baxımındanmüəyyən göstəricilərlə xarakterizə edilir. Bu 

göstəriciləri təyinatlarına (funksiyalarına
-
) görə aĢağıdakı üç qrupa bölmək olar 

(Ģəkil 2,1): 

• Mühərrikin imtinasız iĢinə təsir edən göstəricilər (yanacağın fraksiya 

tərkibi, döymüĢ buxarların təzyiqi, benzinin sıxlığı və özlülüyü, mexaniki 

qarıĢıqların və suyun olması).  

• Mühərrikin gücünə və yanacaq sərfinə təsir edən göstəricilər 

(havanın artıqlıq əmsalı, oktan ədədi, benzinin zəhərliliyi). 

• Mühərrik detallarının yeyilməsinə təsir edqn göstəricilər (suda həll 

olunan turĢu və qələvilər, üzvü turĢular, kükürdlü birləĢmələr, yanacağıh stabilliyi).  

Ümumiyyətlə, daxili yanma mühərriklərinin müxtəlif rejimlərdə səmərəli iĢi 

yanacaqlarm (növündən asılı olmayaraq) fiziki-kimyəvi (istismar) göstəriciləri ilə 

tam əlaqədar olduğu üçün (həm texniki, həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan) 

adları çəkilən bütün xüsusiyyətlər Dövlət standartı ilə normalaĢdırılır. 

• BENZĠNLƏRĠN MÜHƏRRĠKĠN ĠMTĠNASIZ ĠġĠNƏ TƏSĠR 

EDƏN GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

Bu baĢlığa aid olan birinci qrup göstəricilər mühərri- kin müxtəlif iĢləmə 

rejimlərində tələb edilən tərkibdə iĢçi qarıĢığı əmələ gətirmək qabiliyyətinə 

malikdirlər.! BaĢqa sözlə desək. Bunlar benzinin, karbürasiya keyfiyyətlərini 

(mühərrikin aĢağı və yuxarı temperaturalarmda, dirsəkli valın minimum və 

maksimum dövrlər sayında, drossel qa- 
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ġəkil 2.1. Benzinlərin istismar xüsusiyyətləri. 

• - mühərrikin imtinasız iĢinə təsir edən göstəricilər; 

• - mühərrikin gücünə və yanacaq sərfinə təsir edən göstəricilər; 

• - mühərrik detallarının yeyilməsinə təsir edən göstəricilər. 

 

pağının qapanmıĢ və tam açıq vəziyyətlərində qənaətbəxĢ iĢçi qarıĢıq yaratmaq) 

təyin edirlər ki, mühərrikin də imti- nasız iĢi bu göstəricilərdən asılıdır.Bundan 

əlavə benzin- hava qarıĢığının silindrlərdə tez və tam yanması da birinci qrup 

parametrlərindən asılıdır.) 

L Yanacağın fraksiya tərkTEĠ. "Fraksiya tərkibi yanacağın %-lə miqdarı (həcmi) 

ilə onun qovulma (distillə edilmə) temperaturu arasındakı asılılığı göstərir (fraksiya 

dedikdə benzinin müəyyən temperaturada qaynayıb azalan hissəsi baĢa 

düĢülür)i/Fraksiya tərkibi yanacağın tam buxarlanma qabiliyyəti haqqında 

mühakimə yürütməyə imkan verir. 

— Yanacağın maye halından buxar halına keçə bilmə xüsusiyyətinə buxarlanma 

qabiliyyəti deyilir. Avtomobil benzinləri elə buxarlanma qabiliyyətinə malik 

olmalıdırlar ki, mühərrik asanlıqla iĢə düĢsün (iqlim Ģəraitindən asılı olmayaraq), 

tam yanma prosesi getsin, qida sistemində «bu- xar tıxacı» əmələ gəlməsin. - 

  - Benzinin buxarlanma dərəcəsindən asılı olaraq iĢçi qarıĢığınm keyfiyyəti, 

tərkibi və eyni cinsli olması dəyiĢir. Müasir daxili yanma mühərriklərində benzinin 

buxarlan- ması həddindən çox kiçik zaman anı içərisində baĢ verməlidir (çünki 

dircəkli vahn dövrlər sayı çox yüksəkdir, ona görə də buxarlanma müddəti 0, 

015....0,02 saniyə təĢkil edir). Buna görə benzinin belə kiçik vaxt ərzində 

buxarlanması üçün fraksiya tərkibi qənaətbəxĢ olmalıdır (Ģəkil 2.2). 
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-benzinlərin fraksiya tərkibini qiymətləndirmək üçün Dövlət standartında onun 10, 

50 və 90%-nin qovulma tem- peraturaları verilir. Bir sıra hallarda yanacağın 

baĢlanğıc və son qovulma temperaturaları da göstərilir. 

vQeyd etmək lazımdır ki, iĢçi qarıĢığının tərkibi soyuq mühərrikin iĢə salınması 

baxımından baĢlanğıc qovulma temperaturundan çox asılıdır.Bu temperatura aĢağı 

olduqda, mühərrik asanlıqla iĢə düĢür. Lakin benzinin baĢlanğıc qovulma 

temperaturu həddindən çox aĢağı olduqda isti havalarda və ya mühərrikin qızmıĢ 

halında aĢağı qaynama 

 

 

 
ġəkil 2.2. Benzinin fraksiya tərkibi. 

A - iĢə salıcı fraksiya B - iĢçi fraksiya V - ağır fraksiya 

 

temperaturuna malik olan kh-lər vaxtından qabaq buxarlanır, qida sistemi 

borularında yanacaq buxarının hesabına (həcmi maye Ģəklində olan benzinin 

həcmindən 150...200 dəfə böyükdür) buxar tıxacı əmələ gəlir, yanma kamerasına 

kifayət qədər benzin verilə bilmir, iĢçi qarıĢığının tərkibi zəifləyir, mühərrikin 

anormal iĢləməsinə səbəb olur. Bu xoĢa gəlməz halı müəyyən qədər nizama salmaq 

üçün benzinin «buxar tıxaçı» əmələ gətirən vəziyyətinə müvafiq temperaturunu (tb 

t) təyin edirlər [7]: 

tbJ = l,85tb q - 4, haradakı tb.q =30... .65°C 
t
b.t.-

t
n)+10, haradakı tıo=45....85°C 

burada: tb.qbenzinin baĢlanğıc qovulma temperaturu, tıo- benzinin 10%-nin 

qovulma temperaturu. 

Benzinin 10%-nin qovulma temperaturuna görə onun içərisində yüngül (iĢə salıcı), 

baĢ fraksiyalarının olması haqqında məlumat əldə edilir. Bu fraksiyalardan asılı 

olaraq qıĢ aylarında soyuq mühərrikin asanlıqla iĢə salmacaqı məsələsi 

aydınlaĢdırılır.Benzinin 10%-nin qovulma temperaturu 

aĢağı olduqca soyuq mühərrik tez və asanlıqla iĢə düĢür (yüngül kh-lər silindrlərə 

buxar Ģəklində düĢdükləri üçün). Vacib Ģərtlərdən biri odur ki, mənfi 

temperaturalarda istifadə ediləcək benzinlərin 10%-nin qovulma temperaturu çox 
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yüksək olmasınç-Məsələn, qıĢ mövsümü üçün istehsal edilən A-76 benzinin 10%-

nin qovulma temperaturu 55°C-dən yüksək olmadığı halda həmin benzinin yay 

növü üçün bu rəqəm 70°C-ni aĢmamalıdır. 

Soyuq mühərriki benzinin 10%-nin qovulma temperaturundan asılı olaraq asanlıqla 

iĢə salmaq üçün havanın minimum temperaturunu A.A.Qurevevin aĢağıdakı 

formu- lasından təyin etmək olar [3]: th=0,5tıo - 50,5 (haradakı A i o=45... 85°C 

Benzinin 10%-nin destillə edilmə temperaturu yüksəldikdə soyuq mühərrikin iĢə 

düĢməsi çətinləĢir. Çünki iĢçi qarıĢığının tərkibi həddindən çox kasıblaĢır, benzinin 

böyük hissəsi silindrlərə maye Ģəklində düĢür, iĢ rejiminə uyğun lazımı tərkibdə 

qarıĢıq alınmır. Bunun digər mənfi tərəfi də var:-Maye Ģəklində qalan benzin 

silindr divarlarından keçərək mühərrikin karterinə tökülür, yağı du- rulaĢdırır, 

detalların yeyilməsini sürətləndirir, nəticədə onların ömür uzunluğu azalır. 

Mühərrik iĢə salmandan sonra onun qərarlaĢmıĢ rejimlə qızması benzinin 50%-nin 

qovulma temperaturu ilə qiymətləndirilir. Bu temperaturun qiyməti aĢağı olduqca, 

yanacağın tərkibində olan orta fraksiyalı kh-lər asanlıqla buxarlanır, hələ qızmamıĢ 

silindrlərdə lazımı tərkibdə və keyfiyyətdə iĢçi qarıĢığı yaranmaqla mühərrikin 

kiçik dövrlərdə normal və dəyanətlə iĢləməsi təmin edilirV Benzinin 50%-nin 

qovulma temperaturunun yüksək olması silindrlərin dolma əmsalının və buna 

uyğun mühərrikin gücünün aĢağı düĢməsinə səbəb ola bilər. Müasir karbürator 

yanacaqları üçün t50= 100... 125
U
C. 

Benzinin 90%-nin və son qovulma temperaturalarına əsasən onun tərkibində ağır 

və çətin buxarlana bilən fraksiyaların (kh-lərin) olması, iĢçi qarıĢığının tam 

yanması. 

mühərrikin yarada biləcəyi güc və yanacaq sərfi haqqında mühakimə yürüdülür, 

Benzinin 90%-nin qovulma temperaturunun normadan artıq olması yanmanın 

yarımçıq getməsinə və buna görə isə mühərrikin gücünün azalmasına dəlalət edir. 

Bu baxımdan bu temperatura imkan dairəsində (mümkün qədər) aĢağı olmalıdır 

(silindrlərə daxil olan benzinin tam buxarlanması üçün). Hazırda avtomobil 

nəqliyyatında iĢlədilən benzinlər üçün t9o=160...185°C. Benzinin son qovulma 

temperaturunun da yuxarı olması məsləhət deyil.Çünki, yüksək temperaturada 

buxarlanma çətinləĢir, benzinin müəyyən hissəsi maye Ģəklində silindr 

divarlarından, yağı sıyırıb mühərrikin karterinə tökür, bunun nəticəsi isə məlumdur 

(yuxarıda deyilmiĢdir).Benzinlərin son qovulma temperaturu 185...195°C arasında 

dəyiĢir. 

Benzinlərin fraksiya tərkibini təyin etmək üçün xüsusi cihazdan istifadə edilir.Bu 

cihazın ən sadə sxemi Ģəkil 2.3- də göstərilmiĢdir.Benzinin destillə edilmə 

prosesinin mahiyyəti aĢağıdakı kimidir. 

125 ml həcmi olan kolbaya 100 ml benzin tökülür və qaz lampasının elə alovlu ilə 

qızdırılır ki, ilk damcının bölgülü silindrə düĢmə vaxtı qovulma prosesi baĢlanan 

andan 5 dəqiqədən tez, 10 dəqiqədən gec olmasın. Kolbanm baĢlığına kipləĢdirici 
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tıxacla qoyulmuĢ termometrlə (onun civə hissəsi birləĢdirici borunun səviyyəsində 

olmalıdır) ilk damcının bölgülü silindrə düĢmə anmdakı temperaturu qeyd 

edirlər.Bu göstərici benzinin baĢlanğıc qovulma temperaturu olacaqdır.Sonra hər 

10 ml benzin bölgülü qaba töküldükcə temperatura ölçülür. Bu halda kolba elə 

gərginliklə qızdırılır ki, silindrə dəqiqədə 4..5 ml yanacaq qovulsun. Benzin 

buxarlarının soyudylması (kondensasiyası) üçün birləĢdirici boru içərisi buzlu və 

ya fasiləsiz axan su ilə doldurulmuĢ soyuducuda yerləĢdirilir. 

 
ġəkil 2.3. Benzinin fraksiya tərkibini təyin edən cihazın sxemi 

1 - qaz lampası; 2 - yanacaq kolbası; ,3 - gövdə (kojux); 

4 - kipləĢdirici tıxac; 5 - termometr; 6 - kolbanın çıxıĢ borusu; 

7 - kolba ilə bölgülü silindri birləĢdirən boru; 8 - soyuducu; 

9 - bölgülü silindr. 

 

Benzinin 90%-i qovulduqdan sonra kolbanın qızdırılması o vaxta qədər davam edir 

ki, temperatura aĢağı düĢməyə baĢlayır. Burada termometrlə ölçülmüĢ ən böyük 

temperatura, benzinin son qovulma temperaturu hesab edilir.Kolbanın qızdırılması 

dayandırılır, soyudulur, bölgülü silindrdəki yanacağın miqdarı və kolbadakı 

çöküntü müəyyən edilir, qovulma prosesindəki itgi hesablanır. 

DoymuĢ buxarların təzyiqi..Benzinin bu xüsusiyyəti hər Ģeydən əvvəl onun 

tərkibində olan baĢ fraksiyaların buxarlanma qabiliyyətini, baĢqa sözlə desək, iĢə 

salıcı keyfiyyətlərini xarakterizə edir. 

Benzin buxarlarının havanın içərisinə maksimum nüfuz edərək dinamik tarazlıq 

əmələ gətirə bilmə qabiliyyətinə doymuĢ buxarların təzyiqi deyilir. 

• DoymuĢ buxarların təzyiqi yüksək olduqca benzinin uxarlanması 

daha sürətlə gedir, mühərrik asanlıqla iĢə düĢür. Bu parametr normadan artıq 

olduqda yanacaq kar- büratorun qarıĢdırıcı kamerasına çatmamıĢ buxarlana, 

Nəticədə, silindrlərin dolma əmsalı azalır, qida sistemində «buxar tıxacı» əmələ 

gəlir ki, bu da mühərrikin gücünün azalmasına gətirib çıxarır Digər tərəfdən benzin 
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saxlanıldıqda (ambarda, yanacaq bakmda) buxarlanma hesabına itkilər artır. 

Bunları nəzərə alaraq doymuĢ buxarların təzyiqi elə olmalıdır ki, yaxĢı buxarlanma 

təmin olunmaqla yanaĢı qida sistemində «buxar tıxacı» əmələ gəlməsin. Dövlət 

standartına görə doymuĢ buxarların təzyiqi 670....930 rPa arasında normalaĢdırılır. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki. avtomobil dağlıq rayonlarda istismar edilirsə 

həmin bölgələr üçün istehsal edilən benzinin doymuĢ buxarlarının təzyiqi aĢağı 

olmalıdır. Əks təqdirdə qida sistemində «buxar tı- xacmm» əmələ gəlməsi üçün 

zəmin yaranır. 

Yanacağın özlülüyü və sıxlığı.Mühərrikin imtinasız iĢinə təsir edən göstəricilər 

sırasına yanacağın özlülüyü və sıxlığı da aiddirlər.Karbürator yanacaqları üçün bu 

göstə- rıcilər normalaĢdırılmır.Bu onunla izah edilir ki, özlülüyün və sıxlığın 

faktiki olaraq müəyyən qədər dəyiĢməsi mühərrikin iĢləmə rejiminə praktiki olaraq 

xələl gətirmir, nizamlamanın dəyiĢməsi tələb edilmir (benzinin markası dəyiĢsə 

belə). 

Yanacağın sıxlığı dedikdə vahid həcmin kütləsi baĢa düĢülür.Beynəlxalq vahidlər 

sistemində sıxlığın ölçü vahidi kq/m
3
-dir (q/sm

3
).Benzinin sıxlığı adətən 20°C 

temperatu- rada təyin edilir. 

Özlülük kimi sıxlıq da jiklyordan keçən mayenin miqdarına və üzücü kamerada 

yanacağın səviyyəsinə təsir edir. Bunu nizama salmaq üçün benzinin sıxlığı 20°C 

temperatu- 

rada 690...750 kq/m
3
 olmalı, özü də aĢağıdakı formula ilə hesablanır (təyin olunan 

temperaturada sıxlığı bilərək): 

P20 =  Pt  +y( t -20) ,  

burada: pt - sınaqdan keçirilən yanacağın t temperaturunda sıxlığı, kq/m
3
; t - smaq 

temperaturu, °C (temperaturun artması ilə benzinin sıxlığı azalır, Ģəkil 2.4); y- 

temperatura düzləndiricisi (hesablama cədvəllərindən qəbul edilir, 0,515-0, 910 

arasında dəyiĢir). 

 
ġəkil 2.4. Benzinlərin sıxlıqlarının (p) temperatura dan (t) asılı olaraq dəyiĢməsi: 

1 - A-72 (qıĢ); 2 - A-72 (yay); 3 - AH-93 (etilləĢdirilmiĢ. yay); 4 - AH-93 

(etilləĢdirilməmiĢ, yay); 5 - A-76 (yay). 
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Normadan aĢağı sıxlığa malik olan benzinlər iĢlədikdə, karbüratorun üzücü 

kamerasında yanacağın səviyyəsi daĢır, yanacaq tozlandırıcıdan öz-özünə 

axır.Özlülük tem- peraturadan asılı olaraq artdıqca (Ģəkil 2.5) jiklyordan axan 

mayenin miqdarı azalır, sıxlıq yüksəldikdə isə eyni həcmə malik yanacağın çəki 

miqdarı artır. 

 

 

 

Yanacağın sıxlığı areometrlə ölçülür. Avtonəqliyyat müəssisələrində isə sıxlığı 

ölçmək üçün neft densimetrl istifadə edilir (Ģəkil 2.6). 

Benzinin tərkibində mexaniki qarıĢıqların və suyun olmasına yol verilmir. Onlar 

yanacaq süzgəclərinin və borularının, jiklyorlarm tutulmasına səbəb olur, 

mühərrikin normal iĢinə xələl gətirir. Mexaniki qarıĢıqlar mühərrikə düĢərək 

silindr-porĢen qrupu detallarının yeyilməsinə səbəb olur. Su isə aĢağı temperatur 

alar da donaraq buz kristalları əmələ gətirir, silindrlərə daxil olan yanacağın 

miqdarını azaldır, yanacaq borularını və ümumiyyətlə, qida sistemi elementlərini 

korroziyaya Uğradır. Yanacaqda mexaniki qarıĢıqların olmasını müəyyən 

miqdar benzini membran və ya kağız tipli süzgəcdən keçirməklə təyin edirlər. 

Mexaniki qarıĢıqlar və su yanacağın içərisinə əsasən daĢıma, saxlanılma və 

avtomobillərə paylanma proseslərində daxil olur. 

2.3. BENZĠNLƏRĠN MÜHƏRRĠKĠN GÜCÜNƏ 

VƏ YANACAQ SƏRFĠNƏ TƏSĠR EDƏN 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

Mühərrikin yaratdığı güc ilk növbədə yanacağın enerji xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

Yanacağın enerji qabiliyyəti isə onun kimyəvi tərkibindən asılı olub yanma istiliyi 

ilə qiymətləndirilir. 

Yanacağın yanma istiliyi - vahid kütləyə malik (1 kq maye və ya bərk, Ġm
3
 qaz) 

yanacağı tam yandırdıqda alınan istiliyin miqdarına deyilir. Beynəlxalq CU 
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vahidlər sisteminə görə yanma istiliyinin ölçü vahidi couldur (C), yaxud 

kilocouldur (kC). Bu göstərici yanacağın enerji imkanlarını qiymətləndirir. 

Yanma istiliyi əsaslı olaraq yanacaq qənaətliliyinə təsir göstərir. Bu parametr 

yüksək olduqca, iĢçi qarıĢığının vahid həcmində olan (Ġm
3
) yanacağın miqdarı bir o 

qədər az olacaqdır. Çünki, yanma iytihyjjjrtdıqqa-yanacanı tam yandırmaq üçün 

lazım olan havanın miqdarı da (nəzəri qiymətinə ekvivalent) artır. 

Yanacağm yanma istiliyi’özünün kimyəvi tərkibindən asılıdır. VHidrogen ən 

böyük yanma istiliyinə malikdir (121100 kC/kq), karbonun isə yanma istiliyi 

34100 kC/kq- dir. Bu baxımdan hidrogenlə zənginləĢdirilmiĢ karbon atomları 

yüksək yanma istiliyinə malikdirlər. 

Yanma istiliyi həm eksperiment, həm də hesabat yolu ilə təyin edilə bilər [1,5]. 

Məsələn, iĢçi qarıĢığının a>l halı üçün (a - havanın artıqlıq əmsalı) yanma istiliyi 

aĢağıdakı düsturla hesablanır: 

Hq - Has 1(1 + aL()) 

L0 - 1 kq yanacağı tam yandırmaq üçün nəzəri hava miqdarı; 

Haf - yanacağın aĢağı yanma istiliyi, kC/kq (adətən yanacağın aĢağı və yuxarı 

yanma istiliyini təyin edirlər), a<l halında yanacağın müəyyən hissəsi yanmır. 

Təcrübə ilə yanma istiliyi təyin edildikdə müəyyən miqdarda götürülmüĢ yanacaq 

kalorimetrdə yandırılır. Kalori- metr divarının və suyun yanmadan qabaq və 

sonrakı istilik saxlama miqdarları arasındakı fərqə görə benzinin istilik törətmə 

qabiliyyətini təyin edirlər. Cədvəl 2.1-də benzin- hava qarıĢığının müxtəlif 

yanacaqlar üçün yanma istiliyi göstərilmiĢdir [1]. Cədvəldən göründüyü kimi 

karbohidrogen yanacaqlarının yanma istilikləri (iĢçi qarıĢığı üçün) praktiki olaraq 

fərqlənmirlər. 

Cədvəl 2.1. Yanacaqlann yanma istiliyi 

Yanacaqlar Yanma istiliyi, kC/kq 

Yanacaq 

üçün 

Benzin-hava qarıĢığı 

üçün 

Benzin 44000 2800 

Dizel yanacağı 42700 2770 

Etil spirti 26000 2760 

Metil spirti 22000 2760 

Benzol 40000 - 

 

 

Havamn artıqlıq əmsalı. Yuxarıda qeyd edildi ki, yanma istilyi benzin-hava 

qarıĢığının hansı nisbətdə qarıĢdırılmasından asılı olaraq geniĢ hədlərdə dəyiĢir.ĠĢçi 

qarıĢığını əmələ gətirən benzin və hava arasındakı münasibət havanın artıqlıq 

əmsalı ilə (a) qiymətləndirilir. 
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1 kq yanacağı tam yandırmaq üçün lazım olan həqiqi hava miqdarının (L) onun 

nəzəri qiymətinə (L (l) olan nisbətinə havamn artıqlıq əmsalı deyilir: a=L/L{y 

Ən böyük yanma istiliyi iĢçi qarıĢığının normal tərkibində, yəni a=l,0 qiymətində 

əldə edilir. ĠĢçi qarıĢığının zənginləĢməsi (a=0,85-0,9) yanma istiliyini artırmır, 

amma mühərrikin gücü yüksəlir (iĢçi qarıĢığının yanma sürəti yüksəldiyi üçün). 

KasıblaĢmıĢ iĢçi qarıĢığı isə (a= 1,05-1,1) yanma istiliyini, yanma sürətini, 

mühərrikin gücünü aĢağı salır. Məsələn, a=l,2 qiymətində yanma istilyi a=l,0 

tərkibinə görə 15-20% aĢağı düĢür. 

 Mühərrikin yaradacağı güc əksər hallarda iĢçi qarıĢığının yanma xarakterindən 

asılı olur. Yanma prosesinə isə verilən havanın miqdarı böyük təsir göstərirj Təyin 

edilmiĢdir ki, 1 kq yanacağı tam yandırmaq üçün lazım olan havanın nəzəri 

miqdarı 15 kq-dır. 

(ĠĢçi qarıĢığının tərkibindən asılı olaraq yanma müxtəlif xarakterdə olur? Daxili 

yanma mühərriklərində iĢçi qarıĢığının yanması normal, öz-özünə alıĢma və 

detonasiya ilə gedə bilər. Axırıncı iki növ yanma mühərrikin iĢləmə prosesinə 

mənfi təsir göstərir. 

Normal yanmada iĢçi qarıĢığı alıĢdırma Ģamlarından yandırılır, alov yanma 

kamerası üzrə səlis yayılır və sürəti 15-25 m/san arasında dəyiĢiri 

Öz-özünə yanma prosesində isə iĢçi qarıĢığı elektrik Ģamlarından deyil, mühərrikin 

qızmıĢ detallarından (çıxıĢ klapanmdan, porĢenin dibindən, Ģamların 

elektrodlarmdan) _ alıĢır. Öz-özünə alıĢma normal yanmadan əvvəl də,. Sönra da, 

yanma kamerasında böyük miqdarda qürum olduqda da ola bilər.Buna görə bəzən 

ona idarə olunmayan proses də demək olar. Bu yanmada mühərrikin gücü aĢağı 

düĢür, yanacaq sərfi artır, detallar sürətlə yeyilir və s. Öz-özünə yanmanın xarici 

əlaməti alıĢdırma açarını çıxardıqdan sonra nıühərrikin iĢinin davam etməsidir. 

Öz-özünə alıĢma əksər hallarda detonasiya ilə yanmaya gətirib çıxarır. ĠĢçi qarıĢığı 

detonasiya ilə yandıqda alov 1500-2500 m/san sürətlə yayılır (normal yanmadan 

100 

dəfə çox), cingiltili metal səsi eĢidilir, iĢlənmiĢ qazlar normadan artıq tüstülü çıxır, 

silindrlərdə temperatura yüksəlir, təzyiq sıçrayıĢlarla artır, mühərrik qızır, sətr 

iĢləməyə baĢlayır, gücü aĢağı düĢür, yanacaq sərfi artır. Bütün bu xoĢagəlməz 

hallara görə mühərrikin istismar müddəti azalır (çıxıĢ klapanları və porĢenin dib 

hissəsi yanır, Ģatun əyilir, blok baĢlığının araqatısı sıradan çıxır və s.). 

ġəkil 2.7-də iĢçi qarıĢığın müxtəlif yanma proseslərində mühərrikin indikator 

diaqramı verilmiĢdir. 

Mühərrikin detonasiya ilə iĢləməsinə bir çox amillər təsir edir.Benzinin 

detonasiyaya davamlılığı, iĢçi qarıĢığının tərkibi, mühərrikin konstruksiyası və 

iĢləmə rejimi müxtəlif formada öz təsirlərini göstərirlər. 
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ġəkil 2.7. Karbürator mühərrikinin indikator diaqı ann. 

a - iĢçi qarıĢığının normal yanma prosesində; f b - iĢçi qarıĢığının detonasiya ilə 

yanmasında. 

 

Karbürator yanacaqlarına verilən baĢ tələblərdən biri d>Ə onların detonasiyaya 

davamlı olmalarıdır. Benzinlərin 

dedikdə izooktanla normal heptan qarıĢığmdakı (həcm etibarilə) izooktanm %-lə 

miqdarı baĢa düĢülür ki, onun deto- nasiya davamlılığı sınaqdan keçən benzinin 

göstəricisinə ekvivalentdir. 

Yüksək oktan ədədinə malik olan benzinlərin detona- siya ilə iĢləmə ehtimalı çox 

azdır. Oktan ədədi düzgün təyin edilmiĢ benzinlərin iĢi (əlbəttə iĢçi qarıĢığı 

baxımından) de- 

tonasiyasız olur.  _  

Oktan ədədi sınaqdan keçən benzin üçün etalon yana- cağa nəzərən təyin edilir. 

Etalon yanacaq kimi iki karbohidrogen qarıĢığı (müxtəlif nisbətdə) qəbul edilir: 

izooktan (u- ChH1h)və normal heptan (h-C7H16).Burada izooktanm oktan ədədi 

«100», normal heptanm oktan ədədi isə «0» qəbul edilir. Deməli, tərkibi 76% 

izooktandan və 24% normal hep- tandan ibarət olan qarıĢığın (yanacağın) oktan 

ədədi 76-ya bərabərdir,- 

Oktan ədədinin motor (mühərrik) və tədqiqat üsulları ilə təyin edirlər. Bu məqsədlə 

dəyiĢən sıxma dərəcəsinə malik bir silindrli standart qurğulardan (UT9-2M və 

UT9-6) istifadə olunur. 

Benzinlərin detonasiyaya qarĢı davamlılığını yüksəl- i dən kimyəvi birləĢmələrdən 

biri də (antidetonator kimi) tet- VraetilqurğuĢundur [TƏC, Pl^Hsfi]. TƏC ağır 

yağlı rəngsiz və zəhərli maddə olub neft məhsullarında asanlıqla həll olunur, suda 

həll olunmur, sıxlığı 1652 kq/nı
3
, qaynama temperaturu 200°C-dir 

Ġstər elmi-tədqiqat və istərsə də praktiki iĢlər sübut edir ki, benzinə əlavə edilən 

TƏC-in miqdarı artdıqca oktan ədədi yüksəlir [1] (Ģəkil 2.8). 

Adətən T3C təmiz halda (qarıĢıqsız) tətbiq edilmir. Çünki, bu halda yanma 

kamerasında, klapanlarda, porĢen üzüklərində qurğuĢun oksidinin çöküntüləri 
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əmələ gələ bilər, mühərrikin iĢdən çıxmasına səbəb ola bilər. Bu baxımdan benzinə 

etil mayesi əlavə edirlər. Tərikbində etil efiri 

olan benzinlər etilli benzinlər adlanır. Benzinlərə əlavə edilən antidetonatorun 

miqdarına görə bu rəqəm (0,5-1,0) q/kq arasında olduqda daha yaxĢı nəticələr 

alınır. 

 
ġəkil 2,8. TƏC miqdarının (q/kq) oktan ədədinə (OƏ) təsiri (oktan ədədi motor 

üsulu ilə təyin edilmiĢdir). 

1 - birbaĢa destillə üsulu ilə; 2 - termiki krekinq; 3 - katali- tik krekinq; 4 - 

riforminq prosesi. 

 

Etil mayesi müxtəlif markalarda (P-9, 35K-1-TC, 3)K- n-2) istehsal 

edilir.Benzinlərə etil efiri kimyəvi tərkibinə görə əlavə edilirsə onların oktan ədədi 

8-12 vahid artır. 

Oktan ədədi motor üsulu ilə təyin edildikdə UT9-2M, tədqiqat üsulu ilə ölçüldükdə 

isə UT9-6 qurğuları istifadə edilir. YUT-65 qurğusu vasitəsilə oktan ədədini təyin 

etdikdə hər iki üsul tətbiq edilə bilər. 

Tədqiqat üsulu ilə təyin edilən oktan ədədi motor üsulu ilə alman qiymətdən 

həmiĢə bir neçə ədəd yuxarı almır. Bu, tədqiqat üsulunda qurğunun yumĢaq rejimi 

ilə izah olunur. Oktan ədədləri arasındakı fərq benzinin mühərrikin iĢ rejiminə 

həssaslığını xarakterizə edir. Hər iki üsulda mühərrik qızdırıldıqdan sonra standart 

gərginliyə malik de- tonasiya yaranana qədər sıxma dərəcəsini tədricən 

artırırlar.Detonasiya gərginliyini ölçmək üçün mühərrikin baĢlığında verici 

yerləĢdirilir.Detonasiya intensivliyi yüksəldikcə, göstərici əqrəbin meyllənməsi də 

artır. Sonra qurğu etalon ya- nacağa (qarıĢığa) keçirilir və iki elə qarıĢıq seçilir ki, 

bunlardan biri standart gərginlikdən bir az yuxarı qiymətində detonasiya yaratsın, 

digəri isə nisbətən aĢağı hədlərdə detonasiya əmələ gətirsin. 
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Alman detonasiya gərginliklərinə və oktan ədədlərinə (qarıĢıq üçün) görə etalon 

yanacaqdan orta hesabı oktan ədədi hesablayırlar. 

Aromatik kh-lərin oktan ədədi yüksək, parafin kh- lərin oktan ədədi aĢağı 

olur.Naften karbohidrogenləri aralıq vəziyyət tuturlar. 

Mühərrikin bəzi konstruktiv parametrlərinin də onun detonasiya ilə iĢləməsinə 

təsiri var. Onlardan biri də sıxma dərəcəsidir .j Yanma kamerasındakı temperatura 

və təzyiq bu parametrdən çox asılıdır. 

V Sıxma dərəcəsi (s) silindrin ümumi həcminin yanma kamerasımn həcminə olan 

nisbətinə deyilir.Bu parametr porĢenin a.ö.n.-dən y.ö.n-nə hərəkətində silindrin 

həcminin neçə dəfə azaldığını göstərir. Karbüratorlu mühərriklər üçün £=6-10, 

dizel mühərrikləri üçün isə 8=14-22 arasında „ dəyiĢir. • 

v/k Sıxma dərəcəsr yüksək olduqca, detonasiyamn yaranma ehtimalı artır. Buna 

görə benzinin detonasiya davamlılığına da tələbat yüksəlir. Sıxma dərəcəsinin 

yüksəlməsi mühərrikin iki əsas parametrini yaxĢılaĢdırır: litr gücünü yüksəldir, 

yanacaq sərfini aĢağı salır (Ģəkil 2.9). 

 
ġəkil 2.9. Sıxma dərəcəsinin (£) mühərrikin yanacaq sərfinə (Q, 1/1000 km) və 

gücünə (N, a.q.) təsiri. 

1 - litr-gücü, a.q./l; 

2 - yanacaq sərfi, 1/1000 km . 

 

Mühərrikin sıxma dərəcəsinin bir vahid yüksəlməsi oktan ədədinin 4-8 ədəd 

artmasını tələb edir.Sıxma dərəcəsinin artması yanacağın tam yanması üçün zəmin 

yaradır, istilik itgisini azaldır.Mühərrikin yanacaq qənaətliliyim yaxĢılaĢdırmaq, 

xüsusi çəkisini aĢağı salmaq, ölçülərini kiçiltmək üçün sıxma dərəcəsini 

artırırlar.'Bu isə öz növbəsində benzinin detonasiyaya davamlılığının daima 
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yüksəlməsini tələb edir.Lakin bilirik ki, neftin müasir emal üsulları yüksək 

dərəcədən detonasiyaya davamlı benzinlər istehsal etməyə imkan vermir. Buna 

görə istehsal edilən benzinlərin 

oktan ədədi onlara yüksək oktanlı komponentlər (benzol, izooktan, izopentan, 

katalitik krekinqin və riforminqin məhsulları) və ya aĢqarlar - antidetonatorlar 

əlavə edirlər [1,3,7,10,14]. 

Avtomobil benzinləri üçün antidetanator kimi etil mayelərindən (TC-1, P-9), 

həmçinin marqanlı antidetona- tordan (LfTM) və tetraetil-qurğuĢun (T3C) 

birləĢməsindən istifadə edirlər.Bu antidetonatorlar neft məhsulları içərisində 

asanlıqla həll edilirlər. 

Yüksək oktanlı komponentlər benzinə böyük miqdarda, antidetonatorlar isə 

həddindən çox kiçik miqdarda (%- dən az) qarıĢdırılır. 

2.4. BENZĠNLƏRĠN MÜHƏRRĠK DETALLARININ YEYĠLMƏSĠNƏ 

TƏSĠR EDƏN GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

Mühərrik detallarının yeyilmə dərəcəsi yanacaqlar üçün yuxarıda baxılan fıziki-

kimyəvi xüsusiyyətlərin xarakterindən baĢqa onların korroziya parametrlərindən və 

kimyəvi stabilliyindən daha çox asılıdm Benzinlərin korroziya xüsusiyyətlərini 

qiymətləndirən göstəricilərə suda həll olunan (mineral) turĢular və qələvilər, üzvü 

turĢular, kükürdlü birləĢmələr, həmçinin qatranlar daxildir. 

Mineral turĢular və qələvilər.,Bu birləĢmələr ilk növbədə metalları korroziyaya 

uğradırlar. Benzinlərin içərisində onların olması detalların böyük sürətlə 

yeyilməsinə səbəb olurlar.kYanacaqlarm tərkibində bu birləĢmələr ona görə qalır 

ki, istehsal edildikdən sonra onlar dərin təmizləmə əməliyyatına 

uğradılmırlarkĠDövlət standartına görə suda həll olunan turĢuların və qələvilərin 

benzinlərin tərikbində olmasına yol verilmir. Buna görə benzinlər kəmiyyət 

baxımından deyil, keyfiyyətcə yoxlanılırlar.Belə ki, 50 ml benzini həmin miqdarda 

destillə edilmiĢ su ilə qarıĢdırdıqdan sonra çökdürürlər və qarıĢığı iki qaba tökürlər. 

Qabların birinə metiloranj, digərinə fenolftalein indikatorları (1-2 

damcı) əlavə edirlər. Benzinin tərkibində turĢu varsa, metil- oranj əlavə edilən; 

qabdakı mayenin rəngi narıncı (qırmızıya oxĢar), qələvi varsa fenolftalein tökülən 

qabdakı qarıĢığın rəngi çəhrayi olacaqdır. 

Üzvü turĢular da metalları korroziyaya uğradırlar. Ancaq burada proses mineral 

turĢulara nəzərən çox zəif gedir. Bu turĢular rəngli materiallardan hazırlanmıĢ 

detallar üçün (qurğuĢun, mis və s.) daha təhlükəlidirlər.Buna görə üzvü turĢuların 

benzinlərin içərisində olması məhdudlaĢdırılır.Benzinlərdə bu turĢuların miqdarı 

KOH ilə (kalium- hidroksid) qiymətləndirilir (100 ml benzində 

milliqramla).Müasir benzinlərin turĢuluğu 3 mq/100 ml-dən artıq olma 
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ġəkil 2.10. Benzinin tərkibində olan kükürdün (S) mühərrik detallarının 

yeyilməsinə (X, nisbi yeyilmə, %-lə) təsiri 1 - itələyicilər; 2 - porĢen .üzükləri; 3 - 

klapan çubuğu; 

4 - silindrlər. 

 

 

 

 

 

Benzinin tərkibində kükürdün olmasını pardaxlanmıĢ lövhənin rənginin 

dəyiĢməsinə görə təyin edirlər (keyfiyyətcə yoxlayırlar). Bunun üçün müəyyən 

miqdar benzini 50±2°C temperatur ada qızdırdıqdan sonra onun içərisinə mis 

lövhəni salıb 3 saat ərzində müĢahidədə saxlayırıq (sınağı 100°C temperatura qədər 

qızdırılmıĢ benzində
1
18 dəqiqə müddətində də aparmaq olar). Təmiz benzində mis 

lövhə qara, tünd-qəhvəyi ləkələrə məruz qalmamalıdır. Benzinlərdə kükürdün 

miqdarı 0,10-0,15% arasında normalaĢdırılır. 

Qatranlar benzinin tərkibində iĢtirak etdikdə yüksək özlülüyə malik tünd-qəhvəyi 

çöküntülər əmələ gətirirlər ki, bunlar benzinlə təmasda olan detalların (yanacaq 

bakının divarlarında, yanacaq borularında, karbüratorda və s.) üzərində çökür. 

Qətranlı çöküntülər benzinin silindrlərə verilməsini çətinləĢdirir. Qatranların 

yanma kamerasına düĢmə ehtimalı da var. Bu halda qürum əmələ gəlir, iĢçi 

qarıĢığının öz-özünə alıĢması üçün Ģərait yaranır və bildiyimiz kimi bu detonasiya 

ilə yanmaya gətirib çıxarır. 

Qatranların benzinin tərkibində olma miqdarı məhdudlaĢdırılır (3-7 mq/100 ml-də 

istehsalda, 8-15 mq/100 ml- də istismar zamanı) [7]. Yanacaqda faktiki qətramn 

miqdarı xüsusi cihaz vasitəsilə təyin edilir. Bü məqsədlə 25 ml benzini 150±3°C 

temperaturada buxarlandırırlar, qalığı çəkirlər və 4-ə vurmaqla 100 ml yanacaqda 

olan qətramn
1
 miqdarını müəyyən edirlər. 

Benzinlərin stabilliyi. Benzinlərin bəzi istismar
:
 xüsusiyyətləri (özlülük, sıxlıq, 

qaynama temperaturu, karbohidrogen tərkibi) istismar dövründə müxtəlif 

çöküntülər yaratmağa meylli olduqları üçün yanacağın stabilliyi (sabitliyi) pozulur. 

Bu baxımdan stabillik dedikdə müxtəlif istismar Ģəraitlərində benzinin öz 
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xüsusiyyətlərini buraxıla bilən sərhədlər hüdudunda saxlaya bilmə qabiliyyəti baĢa 

düĢülməlidir. 

Aparılan tədqiqatlar [10,14] göstərir ki, istismar dövründə yanacaq (benzin yaxud 

dizel yanacağı) müxtəlif xarici amillərin (oksigenin, temperaturun, nəmliyin, 

mexaniki qarıĢıqların və s.) təsiri altında olduğu üçün onun kimyəvi tərkibi 

(xüsusən fraksiya tərkibi) pisləĢir. 

Yanacaqlar üçün fiziki-kimyəvi stabillik Ģərti olaraq nəzərdən keçirilir. Fiziki 

stabillik yanacağın fraksiya tərkibini və eyni cinsliliyini saxlamaq qabiliyyəti kimi 

qəbul edilir. Bu xüsusiyyət benzinin doymuĢ buxarlarının təzyiqi və yüngül 

fraksiyaların miqdarı ilə qiymətləndirilir. Yanacağın fiziki stabilliyini doymuĢ 

buxarların təzyiqini, fraksiya tərkibini, sıxlığını, qaralma (rəngini dəyiĢmə) 

temperaturunu və s. göstəriciləri vaxtaĢırı təyin etməklə nəzarətdə saxlayırlar. 

Yanacağın kimyəvi stabilliyi onun öz kimyəvi tərkibini saxlamaq (qorumaq) 

qabiliyyətinə deyilir. Kimyəvi stabillik yanacağın tərkibində olan kh-lərin 

xarakterindən asılıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən oksidləĢməyə ən çox həssas olan tərkib 

kimi doymamıĢ kh-ləri göstərmək olar. Parafin, naften və aromatik kh-lər 

saxlanılma və nəql edilmə Ģəraitlərində oksidləĢməyə az meylli olurlar. Benzinlərin 

tərkibinə T3C əlavə edilirsə, onların oksidləĢməyə meyli yüksəlir [7]. 

Benzinin avtosisternalarla daĢıma, rezervuarlarda saxlama və istifadə edilmə 

(avtomobillərə paylama) Ģərtlərinə tam əməl etməklə öz tərkibini (stabillik 

baxımından) qorumaq qabiliyyətini induksiya dövrü (periodu) kimi 

qiymətləndirirlər. Bu göstərici laboratoriya qurğusunda benzinin oksidləĢməyə 

baĢladığı andan oksigeni aktiv udma anına qədər olan vaxtla (dəqiqə ilə) ölçülür. 

Burada benzinin süni oksidləĢməsi 100±1°C temperatur ada və 0,7 MPa təzyiqində 

aparılır. Müxtəlif markalı benzinlər üçün induksiya dövrü 600-900 dəq. təĢkil edir 

[1]. Məxsusi buraxılan benzinlər üçün - 1200 dəq. Ġnduksiya dövrünə təsir edən 

amillərdən biri oksidləĢmə məhsullarının miqdarıdır [1.3]. 

2.5. BENZĠNLƏRĠN MARKALARI VƏ TƏTBĠQ 

SAHƏLƏRĠ 

Hazırda neft- sənayesi -iqlim Ģəraitini nəzərə almaqla müxtəlif markalı və 

modifıkasiyalı avtomobillər üçün aĢağıdakı benzinləri istehsal edir (cədvəl 2.2.): 

A-72, A-76/f O AH-93, AH-95 («3KCTpa»).’ AH-98. AH-95 və AH-98 

markaslarından baĢqa digər benzinlər iki növdə buraxılır; yay və qıĢ mövsümləri 

üçün benzinlərin markalanma xüsusiyyətləri aĢağıdakıları nəzərə alır: «A» hərfi 

(«avtomobü» sözündəndir) və oktan ədədini (motor və tədqiqat üsulları ilə təyin 

edilən) göstərən rəqəm. Məsələn, A-76 markası aydınlaĢdırır ki, yanacaq 

avtomobil benzinidir, oktan ədədi 76-dır, özü də motor üsulu ilə təyin edilmiĢdir. 

-A-72 və A-76 markalı benzinlər katalitik krekinqdən 1 alman fraksiyaları neft 

məhsullarının digər emal növləri ilə (məsələn, katalitik riforminq) istehsal edilən 

yanacaqlärla qarıĢdırılmaqla əldə edilir. A-72 benzini etilləĢməmiĢ variantda 
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hazırlandığı üçün rənglənmir (xüsusi halda açıq-sarı rəngə boyanır)./A-76 

benzininin tərikbində etil mayesi olduğu üçün müharibədən sonrakı ilk dövrlərdə 

buraxılan avtomobillərdə iĢlədilən A-66 markasından fərqli olaraq sarı rəngdə olur. 

Bu benzinlər ən çox yük avtomobillərində ^ tətbiq edilir. 

A-72 benzini əsasən köhnə markalı avtomobillər üçün istehsal edilir - TA3-51, 

TA3-63, FA3-93, YA3-69, 3HJI-164, 3HJI-157 və s. 

A-76 benzini TA3-53A, 3HJI-130, TA3-66, 3HJI-131, I TA3-24, TA3-3110 və s. 

müasir avtomobillərdə istifadə edilir. 

AH-93, AH-95 və AH-98 benzinlərinin markalarmdakı oktan ədədlərini göstərən 

rəqəmlərin tədqiqat üsulu ilə (H hərfi «issledovatelski» sözündəndir) alındığına 

dəlalət edir. 

Bu benzinlərin hazırlanmasında da əsasən katalitik krelcinq 
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ı 
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Qeyd: 1. Bütün benzinlərin turĢuluğu 3  100 ml olmalıdır  

•  Bütün 

benzinlər mis lövhə ilə aparılan sınaqda dözümlü olmalıdırlar. 

• Benzinlərin tərkibində suda həll olunan turĢular, qələvilər, mexaniki 

qarıĢıqlar və su olmamalıdır. 

• A-72 benzini etilləĢdirildikdə çəhrayı rəngə boyanır. 

• Keyfiyyət niĢanı ilə hazırlanan AH-93 benzininin qıĢ variantı üçün 50%-

nin və son qovulma tempcraturaları müvafiq olaraq 180 və 205° C-dir. 

və riforminq fraksiyaları tətbiq edilir, oktan ədədini standart normalara qaldırmaq 

üçün etilləĢdirirlər və buna görə rənglənirlər: AH-93 - narmcı-qırmızı, AH-98 - 

göy rəngə boyanırlar. 

A AH-93 benzini TA3-24 avtomobillərində, Voljsk av- J tomobil zavodunun 

bütün modifıkasiyalarmda və digər nəqliyyat vasitələrində istifadə edilir. 

AH-95 «3Kcxpa» benzini TA3-14, 3HJI-117, 3HJI-4104 hərəkət tərkiblərində, 

AH-98 isə yüksək sıxma dərəcəsinə (9,5-dən yuxarı) malik olan minik 

avtomobillərində iĢlədilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istismar xərclərinin müəyyən: hissəsini istismar 

materialları təĢkil edir. Bir ton-kilometr nəqliyyat iĢinin yerinə yetirilməsində 

istismar materiallarının payına 15-20% düĢür [1].Odur ki, bu materiallardan, o 

cümlədən benzinlərdən qənaətlə istifadə etmək daĢımaların maya dəyərini aĢağı 

salır. 

DĠZEL YANACAQLARI 

3.1. DtZEL YANACAQLARININ TƏTBĠQĠNĠN 

ƏSASLANDIRILMASI VƏ ONLARA 

VERĠLƏN TƏLƏBLƏR 

Böyük yük götürmə qabiliyyətinə və tutuma malik olan yük avtomobillərinin və 

avtobusların demək olar ki, hamısı, hətta bir sıra minik vasitələri də dizel 

mühərrikləri ilə təchiz edilmiĢdir. Bu onunla əlaqədardır ki, dizel mühərriklərinin 

xüsusi çəkisinin (vahid gücə düĢən) karbüratorlu mühərriklərə nəzərən yüksək 

olmasına baxmayaraq, xüsusi yanacaq sərfi təxminən 30% aĢağıdır, yəni bu 

mühərriklər yüksək yanacaq qənaətliliyinə malikdirlər. 
f
 

Öizel mühərrikləri üçün yanacaq kimi dizel yanacaqları iĢlədilnb-Dizel yanacaqları 

neftin birbaĢa emalının məhsulları olan kerosin, qazoyl və solyar fraksiyalarından 

istehsal edilir.Kimyəvi tərkib baxımından dizel yanacaqlarının əsasını parafin və 

naften kh-ləri, çox cüzi hissəsini isə aro- matik kh-lər təĢkil edir. 
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Renztnlərdən sonra avtomobil nəqliyyatında kütləvi Ģəkildə ən çox dizel 

yanacaqları iĢlədilir. Bu, dizel mühərriklərinin, o cümlədən yanacaqlarının 

aĢağıdakı üstünlükləri ilə əsaslandırılır: 

X)dizel mühərrikləri yüksək yanacaq qənaətliliyinə malik olduqları üçün onların 

xüsusi yanacaq sərfi aĢağıdır; 

 2) dizel yanacağının istehsalının maya dəyəri benzinlərə sərf olunan xərclərdən 

azdır, yəni ucuz baĢa gəlir; 

3) dizel yanacağının tərkibini ağır molekulalı kh-lər (benzin alındıqdan sonra) 

təĢkil etdiyi üçün onların fiziki və kimyəvi stabilliyi çox yüksəkdir; buna görə 

müxtəlif Ģəraitlərdə (nəql edildikdə, saxlanıldıqda və istifadə edildikdə) olmasına 

baxmayaraq itgiləri azdır. 

Bu nisbət xüsusiyyətlər dizel mühərriklərinin və yanacaqlarının çatıĢmaz tərəflərini 

üstələdiyi üçün avtomobil nəqliyyatının dizelləĢdirilməsi problemi hazırda geniĢ 

yayılır. Buna baxmayaraq dizelləĢdiımənin aĢağıdakı mənfi cəhətlərini də qeyd 

etməliyik (karbüratorlu mühərriklərə görə); 

• bu mühərriklərin vahid gücə (1 a.q.-nə) düĢən xüsusi çəkisi 

yüksəkdir; məsələn, 3HJI-130 mühərrikinin xüsusi çəkisi 2,7 kq olduğu halda, 

Yaroslav motor zavodunun istehsal etdiyi dizel mühərrikinin vahid gücə düĢən 

çəkisi 4,5 kq-dir [7]; böyük yük götürmə qabiliyyətinə malik avtomobillərdə bu 

çatıĢmazlıq aradan çıxır; 

• dizel mühərriklərinin istehsalı, texniki qulluğu və təmiri baha baĢa 

gəlir, mənfi temperaturalarda çətin iĢə düĢür, iĢlədikdə nisbətən güclü səs əmələ 

gətirir; 

v) dizel mühərriklərindən atmosferə (havaya) atılan iĢlənmiĢ qazların içərisində 

böyük miqdarda kül olur (bunu, yanacağa aĢqar əlavə etməklə aradan qaldırmaq 

olar). 

Qeyd edilən çatıĢmaz cəhətləri dizel mühərrikində konstruktiv təkmilləĢdirmələr 

aparmaqla aradan qaldırırlar.Bununla yanaĢı Uıizel mühərrikləri üçün hazırlanan 

yana- caqlara bir sıra texniki-iqtisadi tələblər verilir (yanma kamerasında 

yanacağın tam və keyfiyyətlə yanması baxımından).Bunlardan aĢağıdakıları 

göstərmək olar. Dizel yanacağı: 

• ətraf mühitin iĢtənilən temperaturunda fasiləsiz olaraq silindrlərə 

daxil olmalı, mühərrikin asanlıqla iĢə düĢməsini təmin etməlidir; 

• yaxĢı tozlanmalı və tələb edilən keyfiyyətdə iĢçi qarıĢığı əmələ 

gətirməlidir; 

• asanlıqla alovlanmalı (alıĢmalı) və səlis yanmaqla mühərrikin 

yumĢaq və tüstüsüz iĢini təmin etməlidir; 

istifadə edildikdə minimum qürum və çöküntülər əmələ gətirməli, saxlanılan 

qablarda, yanacaq borularında 

korroziya yaratmamalı, detalların yeyilmə Ģiddətini azaltmalı və s. 
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Dizel mühərriklərində gedən iĢçi proses karbüratorlu mühərriklərdə olan prosesdən 

prinsip etibarilə fərqlənir. Belə ki, dizeldə yanacaq hava ilə bilavasitə yanma 

kamerasında qarıĢır. Burada iĢçi qarıĢığının məcburi alıĢması yoxdur. Dizel 

yanacağına verilən ən böyük tələb buradan doğuryÇünki silindrlərdə sıxılan iĢçi 

qarıĢığı deyil, havadır. Farsunkadan yüksək təzyiq altında (150 MPa qədər) 

püskürülən yanacaq buxarlandıqdan sonra öz-özünə alıĢma temperaturuna qədər 

qızır (hava 500-800°C temperaturaya qədər qızmıĢ olur), hava ilə qarıĢaraq yanır. 

Onu da göstərməliyik ki, qarıĢığın alıĢma və yanacağın yanma prosesləri 

həddindən çox kiçik vaxt ərzində yerinə yetirilir. J£arbüratorlu mühərriklərdə iĢçi 

qarıĢığının hazırlanmasına və yanmasına tələb olunan vaxt dizeldəki müddətdən 

10-15 dəfə artıqdır. Buradan bir daha aydın olur ki, dizel mühərrikləri iti gediĢli 

mühərriklərdəndir. 

• DĠZEL YANACAQLARININ ƏSAS GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

Benzinlər üçün deyildiyi kimi dizel yanacaqlarının da fıziki-kimyəvi xüsusiyyətləri 

onların istismar keyfiyyətlərini qiymətləndiriri Dizel yanacaqlarının mühərrikin 

imtinasız iĢinə və gücünə, yanacaq sərfinə, mühərrik detallarının yeyilmə 

dərəcəsinə və digər xüsusiyyətlərə təsir edən əsas göstəriciləri bunlardır: fraksiya 

tərkibi, özlülüyü, donma temperaturu, öz-özünə alıĢma qabiliyyəti, korroziya 

qabiliyyəti, mexaniki qarıĢıqların və suyun, mineral turĢu və qələvilərin olmasılvə 

s. Dizel yanacağını qiymətləndirən bütün göstəriciləri Ģərti olaraq aĢağıdakı üç 

qrup Ģəklində birləĢdirib öyrənmək olar (Ģəkil 3.1). Hər Ģeydən əvvəl deməliyik ki, 

bu göstəricilər dizel yanacağının silindrlərə verilmə qabiliyyətini, yanıcı qarıĢığın 

keyfiyyətini, yanacaq sərfini və s. digər amilləri xarakterizə edir. 
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ġəkil 3.1. Dizel yanacaqlarının istismar göstəriciləri 

 

 

 

 

• DĠZEL YANACAQLARININ ÖZLÜLÜK- 

TEMPERATURA XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

Dizel yanacağının özlülükləri. Yanacağın özlülüyünün normadan kənar olması 

(müxtəlif markalı yanacaqlar üçün özlülük 1,8-6,0 mm
2
/s arasında dəyiĢir) qida 

sistemi elementlərinin iĢləmə rejiminə mənfi təsir göstərir, qarıĢığın hazırlanma və 

yanma proseslərini pozur, nəticədə mühərrikdən tələb olunan güc alınmır, yanacaq 

sərfi artır. Mühərrikin iĢində xoĢa gəlməz hallara yol verməmək üçün özlülük 

Dövlət standartı ilə normalaĢdırılır. 

Yanacağın özlülüyü onun molekulaları arasındakı daxili sürtünmələri xarakterizə 

edir, axıcılıq qabiliyyətini qiymətləndirir, xarici qüvvələrə müqavimət göstərə 

bilmə xüsusiyyətlərini əks etdirir. Özlülüyün kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi 

əsasən dinamik və kinematik ölçü vahidləri ilə nəzərdə tutulur. Bununla belə 

özlülük təyin olunan temperatura mütləq göstərilir. 

Dinamik özlülük dedikdə elə mayenin özlülüyü baĢa düĢülür ki, bir-birindən Ġm 

məsafədə olan, lm/s nisbi sürətlə yerdəyiĢməyə məruz qalan və sahəsi lm
2
-a malik 

iki sonsuz nazik yanacaq qatı arasında əmələ gələn qüvvə lH-a bərabər olsun. CU 

Beynəlxalq vahidlər sistemində 

dinamik özlülüyün ölçü vahidi: H-s/m
2
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Dinamik özlülük vıskozimetr vasitəsilə təyin edilir. Kapilyar viskozimetrdə 

mayenin axma müddəti (x) müəyyən təzyiq altında (>13,3 kPa) ölçülür. 

Viskozimetrin sabiti (c) onun pasportundan qəbul edilərək dinamik özlülük 

aĢağıdakı kimi hesablanır: 

V, = 
c
 -T-p, 

burada p - manometr üzrə təzyiqin orta hesabı qiymətidir. 

Kinematik özlülük (vt) dinamiki özlülüyün yanacağın sıxlığına nisbəti kimi təyin 

olunur: 

v, = n, ’ Pı 

Kinematik özlülüyün ölçü vahidi m
2
/s, texniki vahidlər sistemində isə stoks qəbul 

edilmiĢdir. 

Bir stoks (st) elə mayenin kinematik özlülüyünə deyilir ki, onun dinamiki özlülüyü 

lHs/m
2
, sıxlığı isə lH/m

3
 olsun. 

Bu baxımdan lst=lsm
2
/s=10-

4
m

2
/s * Dizel yanacağının özlülüyündən asılı olaraq 

onun silindrlərdə tozlanma qabiliyyəti, püskürmə uzunluğu, far- sunka ilə 

püskürmənin baĢlanğıcı və sonu haqqında mühakimə yürüdülür .\/Belə ki| yüksək 

özlülüyə malik olan yanacaq süzgəclərdən çətin keçir, özünün nasosla vurulmasını 

çətinləĢdirir, tozlanma qabiliyyətini pisləĢdirdiyi üçün yarımçıq yanma gedir, 

böyük miqdarda qürumBu deyilənləri nəzərə alaraqj dizel yanacaqlarının özlülüyü 

1,8-6,0 mm
2
/s arasında normalaĢdırılır} Yanacağın özlülüyü temperaturadan asılı 

olaraq dəyiĢir ki, (Ģəkil 3.2) bu da müxtəlif göstəricilərə təsir edir. Məsələn, 

temperaturanın aĢağı düĢməsi ilə özlülük yüksəldiyi üçün yanacaq sərfi 

azalır.Kinematik özlülük kapilyar viskozimetrlə ölçülür.Kapilyar vıskozimetr 

geniĢlənmələri olan V-Ģəkilli ĢüĢə borudan ibarətdir (Ģəkil 3.3). Onunla özlülüyü 

təyin etmək üçün sınaq məqsədilə götürülmüĢ müəyyən miqdar yanacağın 

kapilyardan axma müddəti təyin edilir.ġəkil 3.2. Dizel yanacağının 
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özlülüyünün (v) temperaturadan (t, °C) asılı olaraq dəyiĢməsi: 5 

1 - yay yanacağı; 2 - qıĢ yanacağı; 

3 - Arktika üçün istehsal olunan yanacaq. 

ġəkil 3.3. Yanacağın kinema- tik özlülüyünü təyin etmək üçün ka- pilyar 

viskozimetrin sxemi: a - yuxarı niĢan; b - aĢağı niĢan; v - kapilyar. 

1 - qızdırıcı; 2 - su qabı; 3 - böyük geniĢlənmə; 4 - kiçik geniĢlənmə; 

5 - qarıĢdırıcı; 6 - termometr. 

Bunun üçün a və b niĢanları arasında olan mayenin axma müddəti bir neçə dəfə 

ölçülür, orta qiyməti hesablanır. Viskozimetrin pasportundan onun sabiti götürülür 

(mm
2
/s), kinematik özlülük təym edilir: 

v  = CT 

x - yanacağın axma müddəti, s. 

Dizel yanacağının qaralma və donma temperaturaları. 

Dizel yanacağının yüksək ərimə temperaturuna malik kh- 

larinin və buzun mikrokristallarınm (parafin, tserezin) amala gətirmə xüsusiyyəti 

qaralma (tutqunlaĢma) temperaturu ilə qiymətləndirilir. Bu hal yanacaq 
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süzgəclərinin süzücü elementlərinin tutulmasına səbəb olur ki, bu da mühərrikin 

gücünün aĢağı düĢməsi ilə nəticələnir. 

uDizel yanacağını soyutduqca onun öz Ģəffavhğınm itirilməsinə uyğun gələn 

temperatura qaralma temperaturu deyilir. Bu halda yanacağın tərkibində buzun, 

parafinin və "Tserezinin mikrokristalları əmələ gəlməsi ilə müĢahidə olunur. (QıĢ 

aylarında dizel yanacağının silindrlərə verilməsini tam təmin etmək üçün onun 

qaralma temperatuçu ətraf mühitin temperaturundan 3-5°C aĢağı 

olmalıdırj/Qaralma temperaturundan sonra yanacağı, soyutduqca onun donma- sı 

üçün zəmin yaranır. Adətən, /yanacaq o halda ^dönmüĢ hesab edilir ki, axıcılığını 

tamamilə itirmiĢ olsun.t-fiu hal isə yanacağın qaralma temperaturundan 5-10°C 

aĢağı hədlərdə baĢ verir. 

Donma temperaturu elə temperatura deyilir ki, içərisində dizel yanacağı olan 

standart qabı 45° mailləndirdikdə onun səviyyəsi həmin temperaturada 1 dəqiqə 

müddətində tərpənməz qalsın./Mühərrikin normal iĢini təmin etmək üçün ətraf 

mühitin minimum temperaturu donma temperaturundan 10-15°C yuxarı olmalıdır. 

Dizel yanacaqları üçün donma temperaturaları aĢağıdakı qiymətlərdə normalaĢdı- 

rılmıĢdır: yay yanacağı üçün - (-10°C), qıĢ yanacağı üçün - (-35°C); Arktika 

yanacağı üçün - (-55°C). 

Dizel yanacaqlarının mənfi temperaturalarda iĢləmə xüsusiyyətlərini 

yaxĢılaĢdırmaq üçün aĢqarlardan istifadə edirlər [10]. 

• DĠZEL YANACAQLARININ FRAKSĠYA TƏRKĠBĠ VƏ 

ÖZ-ÖZÜNƏ ALIġMA QABĠLĠYYƏTĠ 

Fraksiya tərkibi.Dizel yanacaqlarının fraksiya tərkibi buxarlanma qabiliyyətini 

xarakterizə edir. Yanacağın tərki- 

bində yüngül fraksiyalı kh-lərin olması yaxĢıdır* Çünki asanlıqla buxarlanır. Dizel 

mühərriklərində iĢçi qarıĢığmır hazırlanma vaxtı benzinlə iĢləyən mühərriklərə 

nəzərən də fələrlə azdır. Bu mühərriklərdə iĢçi qarıĢığının alınmas üçün (yanma 

kamerasında) 0,001-0,004 saniyə vaxt ayrılır Belə olan halda dizel yanacağı 

kifayət qədər buxarlanım qabiliyyətinə malik olmalıdır ki, həmin kiçik vaxt ərzind; 

lazımi tərkibdə eyni cinsli qarıĢıq almaq mümkün olsun 

ÇYanacağın içərisində yüksək qaynama temperaturuna malik kh-lər varsa, həmin 

yanacaq iĢçi prosesində (yanma kamerasında) tam buxarlanmır (həm də 

buxarlanma çox yava^ gedir). Bu baxımdan bütün dizel yanacaqları optimal 

buxarlanma qabiliyyətinə malik olmalıdırlar.// 

Deməli, qarıĢığın hazırlanma keyfiyyəti ancaq dizelir qida sistemi elementlərinin 

konstruksiyasından və texnik vəziyyətindən asılı deyil, həmçinin yanacağın 

istismar xüsusiyyətləri ilə də qiymətləndirilir.Əgər birinci mərhələdə - yanacağın 

tozlanma qabiliyyətinə onun özlülüyü həlledici təsir göstərirsə, ikinci mərhələdə 

buxarlanma keyfiyyəti mühüm rol oynayır ki, bu dizel yanacağının fraksiya tərkibi 

ilə qiymətləndirilir. 
_
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f^Dizel yanacaqlarının fraksiya tərkibi benzinlər üçün Ģərh edilən metodika 

əsasında təyin edilir. Dövlət standartı 305-82-yə görə fraksiya tərkibi yanacağın 50 

və 96%-nin qovulma temperaturalarmı təyin edir. Dizel yanacaqlarının baĢlanğıc 

və son qovulma temperaturaları müvafiq olaraq 170-200°C və 330-360°C-dir 

[l]f*^ 

Dizel yanacağının 50%-nin qovulma temperaturu (t5o%) onun tərkibində iĢə salıcı 

fraksiyaların olmasını, 90%- nin qovulma temperaturu isə içərisində ağır, yəni 

çətin buxarlana bilən fraksiyaların olmasını göstərir. Bunlar yanıcı qarıĢığın 

tərkibini pisləĢdirir, yarımçıq yanmaya səbəb olur. 

-— AlıĢma temperaturu. Dizel yanacaqlarının yanğın tö 

rətmə qabiliyyəti benzinlərə görə aĢağıdır. Dizel yanacaqlarının yanğına qarĢı 

münasibəti alıĢma temperaturu ilə qiy- 

mətləndir ilir. AlıĢma temperaturu yanacağın tərkibində ən yüngül fraksiyaların 

(kh-lərin) olmasını xarakterizə edir.Bu temperatura elə ən minimal temperaturadır 

ki, qapalı qabda qızdırılan yanacağın buxarları hava ilə elə qarıĢıq əmələ gətirir ki, 

ona alov yaxınlaĢdırdıqda həmin temperaturada alıĢsın. 

Öz-özünə alıĢma qabiliyyəti.Dizel mühərriklərində yanıcı qarıĢığın alınmasına, 

yanma xarakteriniə təzyiq və yanacağın buxarlanma qabiliyyətindən baĢqa, onun 

kimyəvi tərkibi də təsir edir.Burada yanacağın öz-özünə alıĢma qabiliyyəti və 

alıĢma dövrünün saxlanılma müddəti (yanacağın verilmə anından öz-özünə alıĢma 

vaxtına qədər) yanacağın kimyəvi tərkibi ilə müəyyən edilirlər. 

Dizel yanacağının öz-özünə alıĢma qabiliyyəti onun kənardan alıĢma mənbəi 

olmadan alovlanma xüsusiyyətinə j deyilir. 

— Mühərrikin normal iĢləməsi üçün yanacaq nəzərdə tutulmuĢ anda alıĢmalı, yaxĢı 

yanmalı, təzyiqin yüksəlməsini səlis artırmalıdır. Ancaq bu halda mühərrikin 

yumĢaq iĢləmə rejimi təmin edilir, detallar normadan artıq yüklənmir, maksimum 

güc əldə edilir və nəhayət yanacaqdan qənaətlə istifadə olunur.Əks təqdirdə 

mühərrik sərt iĢləməli olur ki, bu da onun vaxtından qabaq sıradan çıxmasına 

zəmin yaradır. Aparılan tədqiqatlar [3.10,14] göstərir ki, dizel mühərrikinin sərt iĢi 

alıĢma dövrünün saxlanılma müddəti yüksəldikdə müĢahidə edilir. Bunu, dirsəkli 

valın 1° dönməsində təzyiqin artması ilə qiymətləndirirlər. Qəbul edirlər ki, 

mühərrik onda yumĢaq rejimdə iĢləyir ki, dirsəkli val 1° dönəndə təzyiq 0,25-0,50 

MPa (2,5-5 kq/sm
2
) arasında dəyiĢir, sərt rejim o halda almır ki, təzyiq 0,6-0,9 

MPa (6-9 kq/sm
2
) qədər artır. Həddindən yüksək sərt rejim isə (bu rejim mühərriki 

qısa müddət içərisində sıradan çıxara bilər) təzyiqin qiyməti 0,9 MPa-dan çox 

olduqda baĢ verir. 

'u 'Dizel mühərriklərində yanacaq vaxtında alıĢmırsa (gec ahĢırsa) bu hal 

mühərrikin sərt iĢləməsinə səbəb olur (kar- 

büratorlu mühərriklərdə detonasiya ilə yanmanı xataladır), detalların vaxtından 

qabaq sıradan çıxması üçün zəmin yarana
-
, yanacaq sərfi artır, güc azalır və s. 
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Dizel yanacağının öz-özünə alıĢma qabiliyyəti setan ədədi ilə qiymətləndirilir. 

Mühərrikin silindrlərində gedən yanma prosesinin xarakteri əsasən yanacağın bu 

göstəricisimdən aĢıhdr., 

^'Setan ədədi yanacağın öz-özünə alıĢma qabiliyyətinin kəmiyyət göstəricisi olub, 

setanla a-metilnaftalin qarıĢığm- dakı setanın %-lə miqdarına bərabərdir.Bu isə öz 

növbəsində standart mühərrikdə sınaqdan keçirilən yanacağın öz- özünə alıĢma 

qabiliyyətinə ekvivalent qəbul edilir.Setan ədədi dəyiĢən sıxma dərəcəsinə malik 

(7-23) bir silindrir UT9-3 qurğusunda təyin edilir.Burada standart bir silindrli 

qurğunun iĢi həm sınaqdan keçirilən yanacaqda, həm də etalon qarıĢıqda müqayisə 

edilib yoxlanılır. 

V Etalon qarıĢıq kimi iki karbohidrogen qəbul edilir.Onlardan biri asan, digəri isə 

çətin alıĢır. Asan alıĢan kh kimi setan (C j6HS4), çətin alıĢan kh kimi isə a-

metilnaftalin (CU)H7CH3) götürülür. Birincisi, parafin kh-lərinin nümayəndəsi 

olub, setan ədədini 100, ikincisi aromatik kh-lərin nümayəndəsi olub, setan ədədini 

0 qəbul edirlər.Əgər qarıĢıq 40% setandan və 60% a - metilnaftalindən ibarətdirsə 

deməli, onun setan ədədi 40-a bərabərdir. \ 

Setan ədədi qığılcımların uyğun gəlməsi üsulu ilə təyin olunur.Setan ədədi təyin 

edilən qurğu əvvəlcə sınaqdan keçirilən yanacaqda (püskürmənin qabaqlama 

bucağı 13° Ģərtində) iĢlədilir və elə bir sıxma dərəcəsi seçilir ki, porĢen y.ö.n.-də 

olanda yanacaq alovlansın.Bu hal neon lampasının qığılcımı ilə qeyd edilir. Sonra 

həmin sıxma dərəcəsində və püskürmənin qabaqlama bucağında etalon yanacaq 

seçilir ki, bu yanacaq porĢen y.ö.n.-də olduqda alıĢsın, z yy; Dizel mühərrikinin iĢə 

düĢmə xüsusiyyəti setan ədədinin qiymətindən asılıdır (ĢəBrSA^^et^ıp 

ə^af^fölcsək dizel yanacaqlarının öz-özünə alıĢma qabiliyyəti yaxĢı ol- 

duğu üçün mühərrik asanlıqla iĢə düĢür (Ģəkil 3.5). ġəkildən aydın görünür ki, i-

yüksək setan ədədinə malik dizel yanacaqları istifadə edildikdə mühərrikin iĢə 

düĢməsi üçün az vaxt tələb edilir. QıĢ aylarında dizel mühərrikini asanlıqla'*) iĢə 

salmaq üçün hava borusuna öz-özünə alıĢma və buxar- / lamna qabiliyyəti yüksək 

olan kükürd efiri (5-8 damcı) tökürlər. 
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ġəkil 3.4. Dizel mühərrikinin iĢə düĢmə vaxtının (t, saniyə ilə) setan ədədindən 

(SƏ) asılılığı 

 

Dizel yanacaqlarının setan ədədi yüksək oktanlı komponentlər və ya xüsusi 

aĢqarlar (məsələn, izopropilnitrat - 1%) vasitəsilə qaldırıla bilər. Lakin nəzərdə 

tutulmalıdır ki, setan'ədədini müəyyən qiymətdən sonra artırmaq (50-55- dən 

yuxarı) iqtisadi cəhətdən sərfəli deyil. Digər tərəfdən normadan yuxarı setan 

ədədinə malik dizel yanacağı silindrə düĢän kimi yanma kamerasında yayılmadan, 

hava ilə qa- 

rıĢmadan alovlanır. Nəticədə yarımçıq yanma gedir, iĢlənmiĢ qazlar tüstülü çıxır, 

mühərrikin gücü aĢağı düĢür, yanacaq sərfi artır. Bütün bunlara görədir ki, dizel 

yanacağının setan ədədinin göstərilən hədlərdən yuxarı olması texniki və iqtisadi 

cəhətdən məqsədəuyğun deyil. Dizel yanacaqlarının setan ədədini onun kh-nin 

tərkibini nizamlamaqla da dəyiĢmək (yüksəltmək - aĢağı salmaq) olar (1,3). Dizel, 

yanacaq-- larmın tərkibində aromatik kh-lərin miqdarım ..artırdıqda . setan ədədi 

azalır. 

 
ġəkil 3.5. Soyuq mühərrikin iĢə düĢmə vaxtının (x, s ilə) setan ədədindən (SƏ) 

asılılığı (müxtəlif temperaturalar üçün dirsəkli valın 100 d/dəq fırlanma tezliyində). 

 

Dizel mühərrikinin iĢə düĢmə vaxtına setan ədədindən baĢqa ətraf mühitin 

temperaturunun da təsiri böyükdür (Ģəkil 3.6.) 
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ġəkil 3.6. Setan ədədinin (SƏ) aromatik karbohidrogenlərin miqdarından (kh. %-

lə) asılı olaraq dəyiĢməsi. 

Dizel yanacağının alovlanmasına aktiv təsir göstərən parametrlərdən biri də 

mühərrikin sıxma dərəcəsidir. Bu asılılıq Ģəkil 3.7-də verilmiĢdir. 

 
 

ġəkil 3.7. Dizel yanacağının setan ədədi ilə (SƏ) mühərrikin sıxma dərəcəsi (e) 

arasındakı asılılıq 

ÜSıxma dərəcəsini artırmaqla alıĢma sürəti azaldılır, təzyiq yüksəlir, mühərrik səlis 

və yumĢaq rejimdə iĢləyir, iĢə salma xüsusiyyətləri yaxĢılaĢır, xüsusi yanacaq sərfi 

azalır, n 

Qeyd etmək lazımdır ki, yanacağın püskürmə (vurma) təzyiqi yüksəldikcə (dizel 

mühərriklərində bu təzyiq 20 Mfla-dan artıq ola bilər) tozlanma qabiliyyəti 

yaxĢılaĢır. 

• DĠZEL Y AN AC AQLARININ DĠGƏR ĠSTĠSMAR 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠ QĠYMƏTLƏNDĠRƏN GÖSTƏRĠCĠLƏR 

Bu göstəricilərin içərisində yanacağın korroziya xüsusiyyətləri daha çox təsirlidir. 

Dizel yanacağının korroziya xüsusiyyətləri onun tərkibində olan kükürd və 

kükürdlü birləĢmələrin, mineral turĢuların və qələvilərin miqdarından asılıdır. 
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Mineral turĢu və qələvilərin dizel yanacaqlarının içərisində olmasına yol 

verilmir. Kükürdün olması isə yanacağın keyfiyyətinin əsas göstəricilərindən hesab 

edilir, miqdarı normalaĢdırılır (0.2-1%). Kükürdün dizel yanacağının tərkibində 

olmasını aydınlaĢdırmaq üçün benzinlərdə deyilən metodikadan istifadə olunur 

(pardaxlanmıĢ mis lövhə ilə keyfiyyət baxımından). 

Müəyyən edilmiĢdir ki, dizel yanacaqlarının tərkibində kükürdün və kükürdlü 

birləĢmələrin olması (xüsusən kükürdün miqdarı 0,2-dən 0,6%-ə qədər olduqda 

[14]) silindr gilizlərinin və porĢen üzüklərinin təxminən 15%-ə qədər yeyilmələrini 

artırır. Bu 'birləĢmələrin olması yüksək sürətli, təkmilləĢdirilmiĢ dizel 

mühərriklərinin detallarını daha çox korroziyaya uğradır (Ģəkil 3.8.). 

Suda həll olunan turĢu və qələvilərin dizel yanacaqlarının içərisində olmasına 

standarta görə yol verilmir. Ona görə onların yanacaqda olub-olmaması haqqında 

məlumatı benzinlərdə deyilən metodika ilə əldə edirlər. Yəni, benzin - su qarıĢığına 

metiloranj və fenolftalein (müvafiq olaraq tur- Ģuluğu və qələviliyi aydınlaĢdırmaq 

üçün) əlavə etməklə məhlulun rəngini təyin edib mühakimə yürüdürlər. 

 
ġəkil 3.8. Yanacaqda olan kükürdün (S) miqdarının porĢen üzüklərinin 

yeyilməsinə (X) təsiri. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, turĢuların dağıdıcı təsirini neytrallaĢdırmaq üçün dizel 

yanacaqlarına korroziyaya davamlı aĢqarlar əlavə edirlər [9.10]. 

Dizel yanacaqlarının turĢuluğu onların içərisində üzvü turĢuların olması ilə 

qiymətləndirilir. Üzvü turĢuların olması isə 100 ml yanacaqda olan KOH (mq-la) 

miqdarına əsasən tənzimlənir. Dizel yanacaqlarının tərkibində KOH miqdarı 5 

ml/100 mq-dan artıq olmamalıdır. 

Dizel mühərriklərində qürumun əmələ gəlməsinin əsas səbəbi yanacağın yüksək 

özlülüyə malik olması və pis bu- xarlanmasıdır. Bu baxımdan dizel yanacaqlarının 

çöküntüləri yaratma xüsusiyyəti onlarda faktiki qatranların miqdarı ilə 

xarakterizə edilir. Normalara görə hər 100 ml yanacaqda qətıanların miqdarı 15-60 

mq-dan artıq olmamalıdır. 

Dizel yanacaqlarının qətranlı birləĢmələr yaratmaq qabiliyyəti onların tərkibində 

doymamıĢ kh-lərin olması ilə qiymətləndirilir ki, bu da kəmiyyətcə yod ədədinin 

miqdarına əsasən nəzərə almır. DoymamıĢ kh-lər yodla birləĢirlər. Onların miqdarı 
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çox olduqca, bir o qədər artıq yod sərf edilir. Dizel yanacaqlarında yodun miqdarı 

hər 100 q üçün 6-8 q normalaĢdırılır. 

Dizel yanacaqlarının qürum və çöküntülər əmələ gətirmə meylliyi kokslaĢma 

dərəcəsi və külün miqdarı ilə xarakterizə edilir. KokslaĢma dərəcəsi %-lə, dəqiq 

çəkilmiĢ yanacaq miqdarını xüsusi cihazda tam kokslaĢdırdıqdan sonra qalan bərk 

çöküntünün miqdarı kimi təyin olunur. Dizel yanacaqları üçün koks ədədi 0,5%-

dir. Yanacağın tərkibit- ndə külün miqdarı da %-lə qiymətləndirilir. Bunun üçün 

sınaq məqsədilə götürülmüĢ yanacaq kağız süzgəcdən hazırlanmıĢ fitillə yandırılır, 

qalan bərk çöküntünün çəkisi ölçülür. Yanacaqda külün olması mühərrikdə 

qürumun miqdarını artırır, yağa düĢərək yeyilmələrin gərginliyini sürətləndirir. 

Onun (qürumun) miqdarını azaltmaq üçün iqlim Ģəraitinə və standarta cavab verən 

yanacaqlardan istifadə edilməlidir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, yaranan 

qürumun miqdarı sıxma dərəcəsinin artması ilə artır (Ģəkil 3.9). 

 
ġəkil 3.9. Sıxma dərəcəsinin ( E) qürumun əmələ gəlmə miqdarına (q, mq) təsiri 1-

dizel yanacağı; 2 - kerosin. 

 

 

Dizel yanacaqlarında suyun və mexaniki qarıĢıqların 

olması mənfi temperaturalarda yanacağın silindrlərə vurulmasını çətinləĢdirir, 

farsunka deĢiklərinin Uinilmasina və plunjer cütünün yeyilməsinə səbəb olur. Bu 

birləĢmələrin mənfi təsiri haqqında karbürator yanacaqlarının Ģərhində deyildiyi 

üçün geniĢ Ģərhə ehtiyac yoxdur. Ancaq, bilməliyik ki, mənfi xüsusiyyətlərinə 

görədir ki, suyun və mexaniki qarıĢıqların dizel yanacaqlarında olmasına standartla 

icazə verilmir. 

Dizel yanacaqlarının yanğın təhlükəsizliyi benzinlərə görə yüksəkdir. Bu onunla 

izah edilir ki, dizel yanacaqlarının buxarlanma qabiliyyəti və doymuĢ buxarlarının 

təzyiqi aĢağıdır. Bu yanacaqların daĢınmasında, saxlanılmasında (xüsusən 

binalarda) və tətbiq edilməsində yanğına münasibəti (yanğın təhlükəsizliyi) 

alovlanma temperaturu ilə qiymətləndirilir. Alovlanma temperaturu elə 

temperatura deyilir ki, bağlı qabda olan dizel yanacağına alov yaxınlaĢdırdıqda 
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onun buxarları alıĢmıĢ olsun. Bu temperatura dizel yanacağının fraksiya 

tərkibindən asılıdır. Dizel yanacaqlarının alovlanma temperaturu 30-50°C arasında 

dəyiĢir. 

Dizel yanacaqlarının zəhərliliyi benzinlərdəkindən az fərqlənir (cədvəl 3.1) [8]. 

Bununla belə qeyd edilməlidir ki, dizel yanacaqlarının buxarlarının insan 

orqanizminə mənfi təsiri azdır. 

• DlZEL YANACAQLARININ MARKALARI 

- Dizel yanacaqları tətbiq sahəsindən (Ģəraitindən) asılı olaraq Dövlət standarı 305-

82 üzrə aĢağıdakı markalarda bıraxılır: «JI», «3» və «A>( (uyğun olaraq yay, qıĢ 

və Arktika üçün). Bu yanacaqların hamısı avtomobil nəqliyyatında iĢlədilir, özləri 

də cədvəl 3.2-də verilən standart göstəricilərlə qiymətləndirilirlər. 

Cədvəl 3.1. Daxili yanma mühərriklərində iĢlənmiĢ qazların tərkibi 

Komponentlər 

Miqdarı, həcmə nəzərən %-lə 

Karbüratorlu 

mühərriklər 

Dizel 

mühərrikləri 

Qeyri-zəhərli   

Azot 74-77 76-78 

Oksigen 0,3-8 2-18 

Su buxarı 3-5,5 0,5-4 

Karbon iki oksid 5-12 1-10 

Zəhərli   

Karbon oksidi 1-10 0.02-0,5 

Azot oksidləri 0-0.8 0,001-0.4 

Aldehıdlər 0,02 0-0,009 

Karbohidrogenlər 0,2-3,0 0,01-0,5 

Kükürdlü qaz 0,2-0,002 0-0,03 

Kül 0-0,05 q/m
3
 0,01-1.5 q/m

3
 

Benzopiren 0,02 mq/m
3
-a 

qədər 

0,01mq/m
3
-a 

qədər 

 

 

'Dizel yanacaqlarının yüksək stabilliyə malik olması onların uzun müddət 

saxlanılmasına (5 ilə qədər) imkan verir. 

Dizel yanacaqları ətraf mühitin temperaturundan asılı olaraq tətbiq edilir: yay «J1» 

yanacağı O
0
C-dən yuxarı, qıĢ «3» yanacağı - 20°C-dən O

ü
C sərhədlərində, Arktika 

iqlim zonası üçün istehsal edilən «A>> markalı yanacaq isə -30°C- dən aĢağı 

temperaturalarda iĢlədilir. 

Dizel yanacaqları bir-birlərindən fraksiya tərkibi, özlülüyü, temperatur 

xüsusiyyətləri və digər istismar göstəriciləri ilə fərqlənirlər. 
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Dizel yanacaqlarının Ģərti markalanmasının yeni formasına görə tərkibindəki 

kükürdün miqdarı mütləq göstərilməlidir. Məsələn, yay dizel yanacağı üçün marka 

belə göstərilə bilər: JI-0,2-40; burada, 0,2 % kükürdün miqdarını, 40 

isə alıĢma temperaturunu göstərir. Arktika yanacağında ancaq kükürdün miqdarı 

verilir: A-0,4. 

Cədvəl 3.2. Dizel yanacaqlarının əsas flziki-kimyəvi 

göstəriciləri 

Göstəricilər Dizel yanacağının 

markaları 

Yay 

«JT» 

QıĢ 

«3» Arktika«A» 

Setan ədədi, az olmamalıdır 45 45 45 

Fraksiya tərkibi, °C 360   

50%-nin qovulma 

temperaturu 280 280 255 

96%-nin qovulma 

temperaturu (son destilləsi) 

 

340 330 

Sıxlıq, 20"C temperaturada, 

kq/m-\ çox olmamalıdır 860 840 830 

Özlülük, 20°C-də, mm
2
/s 

3,0-

6,0 1,8-5,0 1,5-4,0 

Qaralma temperaturu (°C, 

yüksək olmamalıdır): 

yumĢaq iqlim zonası üçün 

soyuq iqlim zonası üçün 

-5 -25 

-35 

- 

Donma temperaturu (°C, 

yüksək olmamalıdır): 

yumĢaq iqlim zonası üçün 

soyuq iqlim zonası üçün 

-10 -35 

-45 -55 

AlıĢma temperaturu (bağlı 

qabda), °C, aĢağı 

olmamalıdır: ümumi 

təyinatlı dizel üçün 

Kükürdün miqdarı (% 

kütlə), çox olmamlıdır 

50 

0,2-

0,5 

35 

0,2-0,5 

30 

0,2-0,4 

 

 

Qeyd: 1. Dizel yanacaqlarının: 

• turĢuluğu 100 ml-də 5 mq KOH; 

• yod ədədi 6q/100q olmalıdır. 

• PardaxlanmıĢ mis lövhədə sınaqdan çıxmalıdır. 
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• Tərkibində suda həll olunan turĢu və qələvilər, mexaniki qarıĢıqlar və su 

olmamalıdır. 

• Bütün yanacaqların tərkibində külün miqdarı 0,01%, 10%-Ii qalığın 

kokslaĢma dərəcəsi 0,3%-dən çox olmamalıdır. 

Dizel yanacaqlarının resursunu geniĢ fraksiya tərkibinə malik, baĢlanğıc və son 

qaynama temperaturaları 80- 360°C hədlərində dəyiĢən yanacaqlar hesabına 

qaldırmaq mümkündür. Bunu, dizel yanacağına 35%-ə qədər baĢlanğıc və son 

qaynama temperaturaları 80-180°C olan benzin frak- siyalarnı əlavə etməklə əldə 

edirlər [10]. 

IV FƏSĠL 

QAZ YANACAQLARI 

4.1. QAZ YANACAQLARININ TƏTBĠQĠNĠN 

ÜSTÜNLÜKLƏRĠ 

Avtomobil sənayesi və nəqliyyatı iĢçilərinin qarĢısında duran ən mühüm 

problemlərdən biri böyük sürətlə artan avtomobil nəqliyyatı üçün elə bir yanacaq 

növü tapmaq lazımdır ki, daxili, yanma mühərriklərində onu yandırdıqda iĢlənmiĢ 

qazlarımn tərkibində zəhərli maddələrin miqdarı minimum olsun. Digər tərəfdən 

tapılan yanacaq növü kar- bürator və dizel yanacaqlarına alternativ olmaqla, neft 

məhsullarından qənaətlə istifadə edilməsi üçün zəmin yaratsın. Belə bir yanacaq 

növü qaz yanacaqlarıdır ki, bunları tətbiq etmək üçün qaz balonlu avtomobillər 

istehsal edilir. 

Digər yanacaq növləri kimisqaz yanacaqları da bir sıra tex- 

niki-iqtisadi tələblərə cavab verməlidirlər. Qaz yanacaqları: 

• hava ilə qarıĢaraq yüksək keyfiyyətli (eyni cinsli) iĢçi qarıĢıq əmələ 

gətirməli; 

• detonasiyasız yanmanı təmin etməli; 

• tərkibində korroziya və oksidləĢmə yarada bilən qarıĢıqlar olmamalı; 

• içərisində qətranlı və mexaniki qarıĢıqların miqdarı minimum olmalı 

(qürum əmələ gəlmənin qarĢısını almaq və qida sistemi elementlərinin normal iĢini 

təmin etmək üçün); 

• saxlanıldıqda öz tərkibini dəyiĢməməli (stabilliyini qorumalı); 

• istehsalının maya dəyəri aĢağı və nəql edilməsi asan olmalı və s. 

Qaz yanacaqları nəinki yuxarıda deyilən iki mühüm tələbi (ekoloji problem və 

yanacaqdan qənaətlə istifadə etmək) tamamilə ödəyir, hətta digər üstünlüklərə də 

malikdir. Uzun müddət aparılan elmi müĢahidələr və təcrübəvi sınaqlar göstərir 

kı.Qqaz yanacağı ilə iĢləyən mühərriklərin 

 

.texniki-istismar və iqtisadi göstəriciləri karbürator və dizel mühərrikləri üçün 

alman nəticələrdən az fərqlənir, hətta bir sıra xüsusiyyətlərinə görə onları üstələyir. 
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Qaz yanacaqları- t nınəsas üstünlükləri aĢağıdakılardır (müqayisə'benzinə gö- « rə 

aparılır): 

- qaz yanacağının istehsalının maya dəyəri 3-4 dəfə aĢağıdır; 

- vanacaqlara verilən tələblər sabit qalmaq Ģərtilə avtomobil qazla iĢlədikdə hər t-

km nəqliyyat iĢinə düĢən yana 

cağın maya dəyəri 15-20% azalır; 

qaz yanacağı mühərrikin karterindəki yağm keyfiyyətinə xələl gətirmir (onu 

durulaĢdırmır), silindr divarlarından yağı sıyırıb karterə tökmür (detalların yeyilmə 

gərginliyi azalır), yağm iĢləmə müddəti 1,5-2 dəfə artır [18],, sərfi normalara 

müvafiq olaraq dəyiĢir və s. 

' - qaz yanacağı mühərrikin yanma kamerasında daha tam yanır, yanma 

məhsullarının (iĢlənmiĢ qazların) içərisində ətraf mühitə bir neçə dəfə az (2-2.5 

dəfə) zəhərli maddələr atılır (bu qaz yanacağı ilə iĢləyən avtomobilin ən böyük 

üstünlüyüdür, xüsusən əhali sıxlığı yüksək olan Ģəhərlər 

üçün);  

• qaz yanacağı yüksək detonasiya davamlılığına malikdir (oktan ədədi 100-

dən yuxarıdır), buna görə də mühərrikin sıxma dərəcəsini artırmaq mümkündür; 

• silindr-porĢen qrupu detallarının üzərində qürum ?əmələ gəlhıədiyi üçün 

mühərrikin motoresursu və təmirlər arası yürüĢü artır və s. 

Bunlardan baĢqa qaz yanacaqlarının tətbiqinin aĢağıdakı xüsusiyyətləri də qeyd 

edilməlidir. 

Yerinə yetirilən elmi-tədqiqat iĢlərinin [4,5,6,8] nəticələrindən və avtonəqliyyat 

müəssisələrinin təcrübələrindən aydınlaĢır ki, karbüratorlu yanacaqlardan istifadə 

etdikdə silindrlərdə benzinin müəyyən hissəsi (təxminən 35%) qeyri- müntəzəm 

paylanır. Buna görə xaricə tullanan iĢlənmiĢ qazların içərisində dəm qazının və 

karbohidrogenlərin miq- 

dan uyğun olaraq 45-55% və 35-45% artır [1}. Bu anormal halı qaz yanacaqları 

aradan qaldırır. Belə ki,^mühərrik qaz yanacağında iĢlədikdəonun silindr içərisində 

paylanması xeyli yaxĢılaĢdığı üçün (eyni cinsli iĢçi qarıĢığı yaranması baxımından) 

qeyri-müntəzəmlik 20-25% azalır. 

•Qaz yanacaqları benzinlərə görə geniĢ alovlanma xüsusiyyətinə malik olduqları 

üçün iĢçi qarıĢığının a =1,2-1,3 qiymətlərində də mühərrikin normal iĢləmə 

(istismar) rejimlərini təmin edir. Bu isə iĢlənmiĢ qazların tərkibində zəhərli 
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birləĢmələrin azalmasına səbəb olur, ekoloji normalara qoyulan sərt tələbatın 

ödənilməsi üçün zəmin yaradır. /Məsələn, 3HJI-130 və 3HJ1-138 avtomobillərində 

aparılan müqayisəli sınaqlar göstərir ki, iĢlənmiĢ qazların tərkibində dəm qazının 

miqdarı (avtomobilin hərəkət sürəti 20-80 km/saat) uyğun olaraq 0,8-3.5 və 0,1-

0.8% təĢkil edir [11,12]. 

Karbürator və qaz yanacaqlarının 3HJI avtomobilində müqayisəli sınağının 

nəticələri cədvəl 4.1-də göstərilmiĢdir.j Göründüyü kimi qazlarda oktan ədədi 

yüksək olduğu üçün sıxma dərəcəsini artırmaq mümkündür (23-25%). Digər 

tərəfdən qazların detonasiyaya davamlılığı yüksək olduğundan və hava ilə münasib 

iĢçi qarıĢığı yarada bildiyindən təkmilləĢdirilmiĢ, qazla iĢləyən yeni konstruksiyalı 

mühərriklərin (kifayət qədər müsbət parametrlərə malik) layihələndirilməsi üçün 

zəmin yaranır. 

v'Bu deyilən müsbət xiiysusiyyətlərə görədir ki, qaz yanacaqları bütün tip 

avtomobillərdə (minik, yük, avtobus), bütün marĢrutlarda (Ģəhər daxili və Ģəhər 

ətrafı, rayonlar və Ģəhərlər arası), sərniĢinlərin və bütün növ yüklərin (ərzaq, 

səpmə, taralı, sənaye və i. a.) daĢınmasında istifadə edilir. 

^ Qaz yanacağı ilə iĢləyən qaz baionlu avtomobillər (QBA) mühərrikin konstruktiv 

xüsusiyyətlərinə görə ancaq qazla deyil, həm qaz, həm də benzinlə iĢləmək üçün 

istehsal edilirlər. Hazırda xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istismar olunan 

QBA universal xarakter daĢıyırlar, yəni 

həm qaz yanacağı, həm də benzinlə iĢləyə bilirlər. Universallıq konstruksiyanı 

mürəkkəbləĢdirsə də QBA-rin universal xarakterdə olması müsbət hal kimi 

qiymətləndirilir.Çünki avtomobilin istismar edildiyi bölgədə bir yanacaq növünün 

olmaması onun fəaliyyətinə (məhsuldarlığına, nəqliyyat iĢinə) mənfi təsir 

göstərmir, digər yanacaqla öz funksiyasını yerinə yetirir. 

Cədvəl 4.1.3HJ1-130 avtomobilinin müxtəlif yanacaqlarda 

iĢlədilməsinin göstəriciləri [1]. 

Göstəricilər 

Yanacağın növü 

Benzin MayeləĢmiĢ 

neft qazı 

SıxılmıĢ 

təbii qaz 

Qida sistemində təzyiq, 

MPa 0,03 <1,6 20 

Oktan ədədi 76 110 110 

QarıĢığın xüsusi yanma 

istiliyi, (a=l,0), kC/kq 111 110 108 

DəyiĢməz sıxma 

dərəcəsində mühərrikin 

gücünün aĢağı düĢməsi, 

% 

 

5-7 15-16 

Avtomobilin ehtiyat gediĢ 

məsafəsi, km 585 585 200 
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YüklənmiĢ avtomobilin 

kütləsi, kq 4300- 4500 5100 

Avtomobilin faydalı yük 

götürrııə qabiliyyəti, kH 60  ___ ġ9 . ^ 52 

Avtomobil nəqliyyatında iĢlədilən qazlar öz fiziki və 

 

 

ziyyətlərinə görə iki qrupa bölünürlər; mayeləĢmiĢ neft qazı və sıxılmıĢ,təbii qaz. 

 

4.2. MAYELƏġMĠġ QAZLAR, TƏTBĠQ SAHƏLƏRĠ 

 
MayeləĢmiĢ qazlar neftin birbaĢa emalı və təkrar proseslərdə (krekinq, riforminq) 

əlavə məhsul kimi almır (daĢ 

kömürdən də mayeləĢmiĢ qaz almaq mümkündür). Ru qazlar yüksək kritik 

temperatura malikdirlər, tərkibi isəəsasən iki karbohidrogendən - propan (C3H3)və 

butandan ('C4Hw) ibarətdir .-Propanm kritik temperaturu (+97°C), bu- tanınkı isə 

(+126°C). Göründüyü kimi hər iki temperatura ətraf mühitin temperaturundan 

yüksəkdir^Propan və butandan baĢqa mayeləĢmiĢ qazın tərkibinə etan (C2H6), 

etilen (C2H4), pröpilen (C3H6), butilen (C4H3), pentan (C5HI2) və amilen (C5HI(,) də 

daxil ola bilər. MayeləĢmiĢ qazlar ətraf mühitin normal temperaturunda (daha 

doğrusu O
ü
C-dən yuxarı) və atmosfer təzyiqində qaz halında olurlar; Lakin təzyiqi 

bir neçə vahid qaldırdıqda (0,8-1,6 MPa) bu qazlar asanlıqla buxarlana bilən maye 

halına keçirlər. MayeləĢmiĢ qazı 1,6 MPa (16 kq/sm
2
) təzyiq altında 250 litr həcmi 

olan - ' balonlarda saxlayırlar. Təcrübə göstərir ki, bu Ģəraitdə hətta təmiz propan 

maye halında olur. 
v
 Texniki propan və butan bir-birindən doymuĢ buxarların təzyiqi ilə seçilirlər. 

MayeləĢmiĢ qazın doymuĢ buxarlarının təzyiqi 0,27 MPa-dan (-10°C) 1,6 MPa-a 

qədər (45°C) dəyiĢir. Temperaturamn 1°C dəyiĢməsi qaz balonun- da təzyiqin 0,6-

0,7 MPa artmasına səbəb olur. Bu isə balo- nun dağılmasına gətirib çıxara bilər. 

Belə bir xoĢagəlməz hädisəmrrbaĢ verməməsi uçün qaz balonunda onun faydalı 

həcminin 10%-ni təĢkil edən buxar yastığı nəzərdə tuturlar (buxar yastığı 

zonasından istifadə edərək soyuq mühərriki iĢə salırlar). 

QBA-in qaz avadanlığının, o cümlədən qaz baloırla- rınm çəkisini azaltmaq üçün 

qazın doymuĢ buxarlarının təzyiqi minimum olmalıdır. Bununla belə balondan 

mayeləĢmiĢ qazm karbüratora verilməsi qaz buxarlarının təzyiqi ilə icra 

edildiyindən, doymuĢ buxarların təzyiqi həm də elə qiymətdə olmalıdır ki, normal 

yanacaq veriĢi təmin edilsin (>0,1 MPa). 

MayeləĢmiĢ qazdan istifadə edərkən təzyiq yaratmaq üçün balonun 90%-i qazla, 

10%-i isə buxarla doldurulur. 

Soyuq havalarda mühərriki iĢə salmaq üçün qida sistemi l qaz balonunun yuxarı - 

buxar hissəsi ilə birləĢdirilir. ''“Mühərrik qızdıqdan sonra qidalanma balonun maye 
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fazasından yerinə yetirilir. Çünki, balonda qazm buxarlanma gərginliyi kifayət 

etmir ki, buxar yastığından fasiləsiz istifadə edilsin. Əks təqdirdə balonda təzyiq o 

dərəcəyə qədər aĢağı düĢə bilər ki, karburatoıa (qarıĢdırıcıya) qazm verilməsi təmin 

edilməsin. 

MayeləĢmiĢ qazm buxarları hava ilə elə qarıĢıq yaratmaq qabiliyyətinə malikdir ki, 

asanlıqla alıĢa bilər. Buna yol verməmək üçün mayeləĢmiĢ qazdan istifadə etdikdə 

yanğına qarĢı bütün tədbirləri nəzərdə tutmaq lazımdır. 

Hazırda QBA üçün Dövlət Standartı 20448-80 ilə iki markada mayeləĢmiĢ qaz 

istehsal edilir: qıĢ ayları üçün pro- pan və butanın texniki qarıĢığı - CIIET3, yay 

ayları üçün propan və butanın texniki qarıĢığı - CIIETJ1. 

MayeləĢmiĢ qazlar standarta görə aĢağıdakı göstəricilərlə xarakterizə edilir: 

%-lə, çox olmamalıdır 

CTIET3, 

CriETJI. 

metan, etan, etilen 4 6 

propan və propilen 75 34 

butan və bütilen 20 60 

2. 20°C-də qalığı (maye Ģəklində), 1 2 

%-lə, çox olmamalıdır   

3. DoymuĢ buxarların minimum izafi   

təzyiqi, MPa-la:   

+45°C temperaturada 1,57 1,57 

-20°C temperaturada 0,157 - 

Aparılan elmi-tədqiqat və praktiki iĢlər (1, 3, 4, 10, 
   

 

 

14, 18 və s.) göstərir ki, mayeləĢmiĢ qazlardan istifadə edildikdə, əldə edilən 

nəticələr aĢağıdakı xüsusiyyətlərlə qiymətləndirilir (müqayisə benzinə görə 

aparılır): 

 

1. Tərkibində olan qazların miqdarı, 

• mayeləĢmiĢ: neft qazı ilə iĢləyən mühərriklərin gücü və yanacaq 

qənaətliliyi texniki-iqtisadi baxımdan qənaətbəxĢdir (oktan ədədi 1 QO-dən yuxarı 

olduğu üçün); 

sc - qaz avadanlığında profilaktik xidmət vaxtında və keyfiyyətlə aparıldıqda 

iĢlənmiĢ qazların tərkibində zəhərli maddələrin miqdarı xeyli azalır: karbon oksidi 

(CO) - (3-4) dəfə, azot oksidləri (N-Ox)  - (1,2-2) dəfə, karbohidrogenlər (CH)-( 

1,2-1,4) dəfə; 

• yağın iĢləmə müddəti (2-2,5) dəfə artır, yanacaq qaz halında olduğu 

üçün sıxma taktınm sonunda hava ilə keyfiyyətli qarıĢıq əmələ gətirir, silindrlərə 

bərabər paylanır; 
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% qaz yanacağında mühərrik yağının özlülüyü dəyiĢmir, detalların yeyilməsi 

azalır; : - , . • ‘ ' 

• mühərrikin etibarlı iĢi təmin olunur, motorezursu yüksəlir 

(avtomobilin təmirlər arası yürüĢü 1,4-2 dəfə artır); 

• texniki qulluq və təmirin əmək tutumlarının cüzi artmasına (3-5%) 

baxmayaraq, xərclərin digər elementləri onları dəfələrlə üstələyir; 

• qaz yanacağının iĢə salıcı keyfiyyətləri -5°C tempera 

turuya qədər tamamilə özünü doğruldur, aĢağı temperatu- ralarda mühərrik 

benzinlə iĢə salmır, qızdıqdan sonra qazla iĢləməyə keçirilir.  _____ _  

Hazırda avtomobil sənayesi iki tip QBA istehsal edir: 

1. ancaq qaz yanacağı ilə iĢləyəcək mühərriki olan QBA (burada qısa 

müddətli benzində iĢləmək üçün rezerv qida sistemi nəzərdə tutulur) - 3HJI-138, 

3HJI-138B, JInA3- 45023, TA3-53-07, JInA3-677r, JIA3-695Ü; 

2. universal, yəni, həm benzin və həm də mayeləĢmiĢ qazla iĢləyən 

mühərriklə buraxılan QBA - FA3-52-07, FA3- 52-08, FA3-24-07 (-17). 

Birinci qrup avtomobillərdə sıxma dərəcəsi yüksək (>8) olduğu üçün mayeləĢmiĢ 

qazın iĢləmə rejimi optimal xarakterdə olur. Belə ki, mühərrikin istər gücü, istər 

yanacaq qənaətliliyi benzinlərlə iĢləmə xarakterindən heç fərqlənmir [3]. 

MayeləĢmiĢ qazla iĢləyən QBA-də yanacaq sərfi 

xeyli azalır: 3HJI və FA3 avtomobillərində bu qənaət uyğun olaraq 12-14 və 4,6% 

(asfalt-beton örtüklü yollarda), 9,5%- dir (səhər daxilində) [11]. (3HJI-138 

avtomobili üçün orta illik qənaət 1660 min manat, FA3-53-07 hərəkət tərkibi üçün 

isə səmərə 1440 min manatdır [1]). 

& QBA-ıin istismarı hər cəhətdən sərfəli olduğu üçün karbüratorlu avtomobillərin 

də qaza keçməsi mühüm prob- lem kimi qarğıda durur. Bu istiqamətdəən vacib 

məsələlərdən biri bu avtomobillər üçün qaz aparat və cihazlarının (avadanlığının) 

iĢlənilməsidir ki, avtomobil sənayesi artıq karbüratorlu avtomobillər üçün 

komplekt qaz avadanlığı istehsal edir [19]. 

Cədvəl 4.2-də mayeləĢmiĢ neft qazı ilə iĢləyən Qorki və Moskva avtomobil 

zavodlarında istehsal edilən qaz balonlu avtomobillərin markaları göstərilmiĢdir. 

 

 

Cədvəl 4.2. MayeləĢmiĢ neft qazı ilə iĢləyən qaz balonlu 

avl tomobillər 

   Yük gö- Bir dəfə- 

Avtomobillərin Baza Avtomobilin 

türmə 

qa- iik gediĢ 

markaları modeli tipi biliyyəti, məsafəsi, 
   kq, tutu- km 

   mu, 

nəfər 
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TA3-53-07 

TA3-

53A Yük 4000 450 

TA3-52-07 TA3-52-

04 

tt 2500 450 

T A3-52-08 

TA3-52-

01 XüsusiləĢdiril- 

  

  miĢ (furqon) 2500 450 

T A3-52-09 TA3-52-

05 

Yük (taksi) 2500 450 

T A3-24-07 TA3-24-

01 

Minik (taksi) 5 450 

3HJI-138 3HJI-Ġ30 Yük 5000 500 

3HJI-MM3- 

3HJ1-

MM3- Yükünü özü 

  

45023 4502 boĢaldan 5000 500 

3HJ1-138BĠ 3HJI-

130B1 

Dartıcı 5400 450 

JIhA3-677F JĠHÄ3-

677 

Avtobus 

80 

400 

JIA3 69511 J1A3-

695 

 _ tt  
62 

450 

 

 

Qeyd: QBA-rin xüsusi kütləsi baza modellərinin kütləsindən 60-200 kq çoxdur. i 

? 

T^_ SıxılmıĢ qazları səciyyələndirən əsas xüsusiyyət odur ki, onlar ətraf mühitin 

normal temperaturunda və yüksək təzyiqlərdə öz qaz halını saxlayırlar. Bu qazlar 

neft və qaz yataqlarından, neft emalı iləəlaqədar proseslərdə və koks 

istehsalında'alınır. Onların tərkibi əsasən metandan (CH4) ibarətdir. Metandan 

əlavə təbii qazların tərkibində etan (C,//,,), hidrogen (H2), karbon öksidi (CO) və s. 

qarıĢıqlar da ola bilər.7J 

Avtomobildə sıxılmıĢ qazı säxlamaq üçün 19,6 MPa (~200 kq/sm
2
) təzyiqə 

hesablanmıĢ qaz balonu və ona müvafiq qurğular (reduktor, buxarlandırıcı, qaz 

boruları, armaturalar vəs.) hesablanır. Təzyiqin yüksək hədlərində olması (qaz sərf 

olduqca təzyiq azalır) onunla əlaqədardır ki, avtomobildə ehtiyaTqazm 

saxlanılması üçün lazım olan rezervuarın (balonun) ölçüləri böyük olmasın. Digər 

tərəfdən qazın yüksək təzyiqlərdə saxlanılması tələb edir ki, istifadə ediləcək qaz 

balonları yüksək dərəcədən möhkəmliyə tab gətirsinlər. Bu isə öz növbəsində qaz 

balonunun çəkisini artırır. Məsələn, həcmi 50 litr (normal Ģəraitdə 10 m
3
 qaz) olan 

bir qaz balonunun çəkisi 70 kq-dir. Buna uyğun avtomobilin tipindən asılı olaraq 

yük götürmə qabiliyyəti 12- 20% azalır. Böyük yük götürmə qabiliyyətinə malik 
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avtomobillər üçün bunun bir o qədər əhəmiyyəti yoxdur, yəni faydalı yük götürmə 

qabiliyyətinə xələl gətirmir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sıxılmıĢ təbii qazdan istifadə etdikdə qarıĢığın (qaz-hava) 

istilik törətmə qabiliyyəti benzin-hava qarıĢığının eyni adlı göstəricisindən 

aĢağıdır. Buna görə mühərrik qaz yanacağına keçirildikdə (heç bir konstruktiv 

dəyiĢmə aparmadan) mühərrikin gücü 10-Ġ 5% azalır. Gücün bu azalma qiymətinə 

baxmayaraq sıxılmıĢ qazla iĢləyən QBA-rin effektivliyi digər konstruktiv 

təkmilləĢdirici tədbirlər hesabına daha da artır. Belə ki, yüksək sıxma dərəcəsinə 

(10-ə qədər) malik mühərriklər tətbiq edilir, giriĢ 

borusunun və klapanların en kəsik (keçid) sahəsini böyütməklə silindrlərin dolması 

yaxĢılaĢdırılır, paylayıcı valın yumruqlarının formalarını dəyiĢməklə giriĢ 

klapanlarmın açıq qalma müddəti artırıla 'bilir və bununla mühərrikin 

(qazyanacağmda) faydalı iĢi yüksəldilir. 

SıxılmıĢ qazın əsasını metan təĢkil etdiyi üçün onun detonasiyaya davamlılığı çox 

yüksəkdir. Buna görə sıxılmıĢ qaz tətbiq edilən mühərrikdə yumĢaq iĢ rejimi təmin 

edilir, maksimum sıxma dərəcəsi əldə edilir. 

Hazırda sıxılmıĢ qazlar üç markada, iĢtehsal edilir: təbii, metanlaĢdırılmıĢ və 

zənginləĢdirilmiĢ koks qazları. Me- tählaĢdırılmıĢ və zənginləĢdirilmiĢ koks qazları 

koks istehsalında əlavə məhsul kimi alınan koks qazından metanm miqdarı və 

istilik törətmə qabiliyyəti ilə fərqlənir (hər iki göstərici yüksəkdir) 

MetanlaĢdırılmıĢ və zənginləĢdirilmiĢ koks qazlarının tərkibində metanm miqdarı 

uyğun olaraq 65 və 50%-dən az olmamalıdır. ZənginləĢdirilmiĢ koks qazı 

ammoniyak istehsalında əlavə məhsul kimi əldə edilir. Burada, koks qazının 

SıxılmıĢ qazların tətbiqinin əsas mənfi cəhəti odur ki, onların atmosfer təzyiqində 

maye halında saxlanılması üçün yüksək kipliyə (hermetikliyə) malik taralar tələb 

edilir. Bu halda 1 kq maye metanı saxlamaq üçün lazım olan taranın çəkisi 20 MPa 

təzyiqə qədər sıxılmıĢ metanı saxlamaq üçüıi tələb olunan balonun çəkisindən bir 

neçə dəfə kiçik olur. Maye halında olan metanm həcmi isə 15°C temperaturuda 20 

MPa qədər sıxılmıĢ metanm həcmindən təxminən 3 dəfə kiçikdirT?Bu baxımdan 

sıxılmıĢ qaz yanacağı olan qaz-balon qurğuĢunun çəkisi mayeləĢmiĢ qazla iĢləyən 

qaz aparat və cihazlarının (avadanlığının) çəkisindən demək olar ki, fərqlənmir. 

Lakin maye metanı saxladıqda əlavə çətinlik ondan ibarətdir ki, buxarlanma 

hesabına yüksək qaz itgisi müĢahidə edilir, bu isə yanğın təhlükəsi nöqteyi-

nəzərdən anor- mal haldır. Bundan baĢqa, metanm mayeləĢmə dəyəri sıxılma 

qiymətindən bahadır. 

tərkibində hidrogenin miqdarı azalır, metamn həcmi artırılır. 

 Qaz yanacaqlarının tərkibində mexaniki qarıĢıqların olması qaz aparat və 

cihazlarının çirklənməsinə səbəb olur  ki, bu da etibarlı iĢə xələl gətirir. Kükürdün, 

oksigenin, nəmiĢliyin olması mühərrik detallarım, doldurucu stansiyaların 

avadanlığını korroziyaya uğradır. 
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Avtomobillərdə iĢlətmək üçün hazırlanan təbii sıxılmıĢ qazlar iki markada 

buraxılır: A və E. Bu qazların əsas istismar göstəriciləri cədvəl 4.3-də verilmiĢdir 

[12]. 

Cədvəl 4.3. QBA üçün buraxılan sıxılmıĢ qazların əsas göstəriciləri 

Əsas göstəricilər 

Markalar üzrə 

normalar . 

A E 

Balonda qazm təzyiqi, MPa (kq/sm
2
), 

az 

  

olmamalıdır ....................................... 19,62 19,62 

QBA doldurarkən qazm 

temperaturası, °C, (200) (200) 

çox olmamlıdır .................................    

mülayim və soyuq iqlam zonaları 

üçün.................................................  

+40 +40 

isti iqlim zonası üçün .......................  +45 +45 

Qazın tərkibi. % (həcmi):   

metan/etan, çox 

olmamalıdır.... 

95*5/4 90*5/4 

propan/butan, —■"— 1,5/1,0 1,5/1,0 

pentan/oksigen —"— 0,3/1,0 0,3/1,0 

Kükürd-hidrogen kütləsi
x
, q/m-\ çox 

olma- 

  

malıdır. 0,016 0,016 

Mexaniki qarıüĢıqlarm miqdarı, q/m-\ 

çox 

  

olmamalıdır. 0,001 0,001 

NəmiĢlik
x
, q/m\ çox olmamalıdır. 0,009 0,009 

Nəticələr 760 mm civə sütunu və 15
U
C temperaturada alınmıĢdır 

 

 

 

SıxılmıĢ təbii qazlar mühərrikin yanma kamerasında 635-645°C temperaturalarda 

alıĢır [1,14] (benzinin alovlanma temperaturundan təxminən 3 dəfə çox). Bu hal 

mühərrikin iĢə düĢməsini (xüsusən mənfi temperaturalarda) çətinləĢdirir. Buna 

baxmayaraq sıxılmıĢ qazlar karbürator V yanacaqlarına nəzərən yanğına qarĢı daha 

az təhlükəlidirlər. ; rr" 

SıxılmıĢ qazla iĢləyən QBA üzərində aparılan istismar sınaqları [12] təbii qazların 

tətbiqində müsbət və mənfi cəhətləri aĢkara çıxardaraq onların avtomobillərdə 

istifadəsinin optimal vıariantlarım müəyyənləĢdirdi. Bu baxımdan sıxılmıĢ qazların 

tətbiqinin üstünlüklərinə aĢağıdakıları aid etmək olar (benzinlərə görə): 
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l) iĢlənmiĢ qazların tərkibində zəhərli maddələrin miqdarı azalır (hətta bu azalma 

bəzən 90%-ə çatır); 

2) mühərrik yağının iĢləmə müddəti özlülüyünün sabit qalması hesabına (2-3) dəfə 

artır, sərfi isə 30-40% azalır; 

3) mühərrikin təmirlər arası yürüĢü 1,5 dəfə artır, alıĢdırma Ģamlarının xidmət 

müddəti 40% yüksəlir; 

4) silindr-porĢen qrupu detallarının içərisində qürum əmələ gəlmədiyi üçün 

mühərrikin motoresursi 35-40% artır. 

Bu göstərilən müsbət xüsusiyyətlərlə yanaĢı sıxılmıĢ qazların tətbiqinin 

aĢağıdakı_çatıĢmaz cəhətləri də var: 

a. qaz balonlu avtomobilin dəyəri qaz avadanlığı hesabına 25-27%, 

TQ və CT üzrəəmək tutumu 7-8% artır; 

b. mühərrikin gücü 18-20% aĢağı düĢür; 

v) mühərrikin dartıcı, dinamiki və istismar xüsusiyyətləri mənfi tərəfə dəyiĢir 

(sürətlənmə vaxtı 24-20% artır, maksimum sürət 5-6% azalır, avtomobilin qoĢqu 

ilə iĢləməsi çətinləĢir, bir dəfəlik doldurma ilə gediĢ məsafəsi azalır - maksimum 

290km); 

•q) avtomobilin yük götürmə qabiliyyəti 9-14% aĢağı düĢür (yüksək təzyiqli polad 

balonlarm sayı çoxdur - maye- ləĢmiĢ qazla iĢləyən avtomobillərdə 1-2 balon 

olduğu halda burada 8-ə çatır). 

Bütün bunlara baxmayaraq sıxılmıĢ qazların tətbiqinin ekoloji proqramın təmin 

edilməsində və yanacaq-enerji resurslarının qənaətlə iĢlədilməsində xüsusi yeri 

olduğu üçün istifadə edilməsi və tətbiq sahəsinin geniĢləndirilməsi hər cəhətdən 

əlveriĢlidir (bütün növ daĢımalar üçün). Məsələn, sıxılmıĢ qazm istifadə 

edilməsinin iqtisadi səmərəliliyi 3HJI-13Q (benzinlə) və 3HJI-138A (qazla) 

avtomobillərinin istismarından aydın görünür: hərəkət tərkibi təbii qazla iĢlədikdə 

bir avtomobildən ildə 648,0 min manat qənaət əldə edilir [12]. 

Cədvəl 4.4-də respublikamızda sıxılmıĢ qaz yanacağı ilə istismar edilən QBA-rin 

markaları verilmiĢdir. 

Cədvəl 4,4. Təbii sıxılmıĢ qazla iĢləyən yük 

avtomobilləri (RF) 

Sı 

ra 

M> 

Avto 

mobilin 

markası 

Baza 

modeli 

Hərəkət 

tərkibinin 

tipi 

Yük 

götürmə 

qabiliyyəti, 

kq 

Bir döl- 

durma 

ilə 

gedilən 

yürüĢ, 

km 

1 

TA3-53-

27 

FA3-52-12 Bortlu 3300 

280 

2 FA3-52-27 FA3-52-01 tf 2000 250 
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3 TA3-52-

28 

TA3-52-

04 

Furqon 2500 290 

4 3HJI-

138A 

3HJT-130 Bortlu 5200 

228 

5 3HJI-

MM3- 

45054 

3HJI- 

MM3-

4505 

Yükünü 

özü 

boĢaldan 

5200 228 

 

 

 

V FƏSĠL 

ALTERNATĠV YANACAQLAR 

Müasir Ģəraitdə avtomobil nəqliyyatı qarĢısında qoyulan iki problem xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir: a) iĢlənmiĢ qazların tərkibindəətraf mühitə (atmosferə) 

buraxılan (atılan) zəhərli maddələrin miqdarını azaltmaq; b) yanacaq-enerji 

resurslarından minimum istifadə etmək, baĢqa sözlə,'.avtomobillərdə istifadə edilən 

neft məhsullarını, istismar göstəriciləri üzrə onlara ekvivalent olan digər 

yanacaqlarla əvəz etmək. 

Bu göstərilən istiqamətlər üzrə həm bizim respublikada, həm də xarici ölkələrdə iri 

həcmli elmi-tədqiqat və praktiki iĢlər yerinə yetirilir. Yeni yanacaq növlərinin 

iĢlənilməsi, avtomobil nəqliyyatında daĢımaların maya dəyərini xeyli aĢağı salır. 

Perspektivdə istifadə ediləcək yanacaq növlərinə baĢ təlabat ondan ibarətdir ki, 

onların tətbiq edilməsində mühərrikin konstruksiyasında (qida sistemində) köklü 

dəyiĢiklik və avtomobilin Ģassisi üzərində quraĢdırılmasmda böyük ölçülü qablar 

(balonlar) tələb edilməsin. 

ġəkil 5.1-də alternativ yanacaqlarm alınması istiqamətindəgörülən elmi tədqiqat 

iĢlərinin nəticəsi olaraq təsnifatı verilmiĢdir. 

5.1. AVTOMOBĠL NƏQLĠYYATI ÜÇÜN PERSPEKTĠV 

YANACAQLAR 

V/Daxili yanma mühərriklərində iĢlətmək üçün yeni yanacaq növlərinin 

axtarılması, sınaqdan keçirilməsi, müsbət nəticələr alındıqda kütləvi Ģəkildə tətbiq 

dairəsinin geniĢləndirilməsi istiqamətində hazırda müxtəlif xarakterli böyük 

Həcmli elmi-tədqiqat və təcrübəvi iĢlər yerinə yetirilir. Belə, , kı|artıq avtomobil 

nəqliyyatında hidrogenin, sintetik spirt- 

d)  

Alternativ yanacaqlar 
         

Qaz yanacaqları  Emulsiya 4-  Hidrogen  Sintetik spirtlər 
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MayeləĢmiĢ 

- 
s— 

 
MTE3* 4- 

-

» 

•Qaz 

kondensatları 

 -

► 
Metil 

         

SıxılmıĢ 4—       Etil 

 

 

X)
 MTB3 - metil-butil efiri 

ġəkil 5.1. Avtomobil nəqliyyatı üçün perspektiv yanacaq növlərinin təsnifatı 

lərin (metanol və etanol), qaz kondensatlarının, emulsiyamn (benzin-su qarıĢığı) 

iĢlədilmə sərhədləri və mümkünlüyü sınaqdan keçirilmiĢdir^ Bu yanacaqlarm 

xarakterik xüsusiyyətləri haqqmdä'lxüsusi ilə ekoloji və iqtisadi tərəfdən) bəzi 

məqamlara baxaq. 

Cədvəl 5.1-də avtomobil nəqliyyatı üçün perspektiv yanacaq növlərinin fiziki-

kimyəvi və istismar göstəriciləri verilmiĢdir. 

"" Sənaye tərəfindən buraxılan sintetik spirtlərin əsas nümayəndəsi metanoldur 

Benzinə nəzərən onun oktan ədədi yüksək olduğu üçün neTfməhsullarmm əvəzinə 

istifadə edilməsi mütəxəssisləri çoxdan düĢündürürdü,' Neft məhsullarına olan 

tələbatın yüksəlməsi bu yanacäğm (o cümlədən etanolun) tətbiq dairəsini 

sürətləndirdi .yAĢ ağı istilik törətmə qabiliyyətinə və qaynama temperaturuna 

baxmayaraq (mühərriki iĢə salma keyfiyyətləri baxımından) iĢçi prosesinin f.i.ə. 

yüksəkdir, mühərrikin gücünün artırılmasına Ģərait yaradır, iĢlənmiĢ qazların 

içərisində zəhərli birləĢmələrin miqdarı azdırBenzin əvəzinə təmiz metanolin 

(metil spirtinin) iĢlədilməsi azot oksidlərinin və kh-lərin miq darını uyğun olaraq 

1.5-2,0 və 1,3-1,7 dəfə aĢağı salır (dəm qazının miqdarı demək olar ki, dəyiĢmir y 

[3,18].^Ietanoldan istifadə etdikdə qürumun miqdarı azalır. Metanolin tətbiqinin 

üstün cəhətlərindən biri də odur ki, benzin-hava qarıĢığının ç kasıb tərkibində (a= 

1,05-1,1 qiymətlərində) mühərrikin normal iĢi təmin edilir. V' 

Bu göstərilən müsbət xüsusiyyətlərinə baxmayaraq metanolin tətbiqi avtomobilin 

konstruksiyasında dəyiĢikliklərin edilməsini tələb edir. Belə ki, yanacaq bakınm 

həcmi artmalı, karbüratorda jiklyorlarm en kəsik sahələri böyükməli, ətraf mühitin 

istənilən temperaturunda mühərriki sərbəst (asanlıqla) iĢə salmaq üçün əlavə 

qurğunun qoyulması lazım gəlir. Buna görə hazırda neft yanacaqlarının ehtiyatı 

tükəndiyi bir dövrdə metanoldan, benzinəəlavə qarıĢıq kimi istifadə etmək daha 

məqsədə uyğundur. Aparılan elmi- 

Cədvəl 5.1. Müasir və prespektiy yanacaqlann fiziki-kimyəvi və istismar 

göstəriciləri. 

Göstəricilər Benzin Metanol Etanol Hidrogen Metan Butan Propan «MTB3» 

Molekul 

çəkisi 107,0 32,04 46,07 2,016 16,03 58,04 44,06 
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Ġstilik 

törətmə 

qabiliyyəti, 

 ______kC/

kq 44000 19300 29750 120000 49850 45440 45970 

 

Yanma 

istiliyi, a=l 

qiymətində, 

kC/m
3
 

3450- 

3560 

 

3535 

 

3230 3500 3460 

 

1 kq 

yanacağın 

tam yanması 

üçün lazım 

olan 

havanın 

nəzəri 

miqdarı 14,9 6,463 8,85 34,5 

 

15,35 15,7 

 

Öz-özünə 

alovlanma 467- 

   

685- 475- 507- 

 

temperaturu, 

°C 527 743 426 

547-

637 747 547 577 421 

Oktan 

ədədi: 

        

tədqiqat 

üsulu ilə 93 

106-

114,4 11,4 - 

 

- 120 117 

«motor » 

üsulu ilə 

85 

90-94,6 94 - 110 93 - 101 

Alovlanma 

həddinə 

    

r„, c 

   

müvafiq 

havanın 

artıqlıq 

əmsalı 

0,29- 

1,18 

0,2-1,4 - 0,14-9,85 

0,65- 

1,88 

0,348- 

1,67 

0,398- 

1,7 

- 

Qaynama 

temperaturu, 

°C 33-188 64,7 78,3 -252,7 

-

161,3 -0,5 -41,5 51-62 

Gizli 

buxarlanma 

istiliyi, 

kC/kq 305 1100 880 448 511 . . 
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tədqiqat iĢləri göstərir ki yanacaq kimi benzometanol qarıĢığı istifadə edildikdə 

(15% metanol və 7% stabilizator - izo- butir spirti) avtomobilin dinamiki 

keyfiyyətləri 6%, mühərrikin gücü 3-5% yüksəlir, hava hövzəsinəatılan azot oksid- 

lərinin və kh-lərin miqdarı uyğun olaraq 30-35% və 20% azalır, benzinə 14%-ə 

qədər qənaət edilir % 14]. Bununla belə benzometanol qarıĢığının da istifadə 

edilmə sərhəddi məhduddur. Birincisi,ona görə ki, soyuq mühərriki havanın 

temperaturu -26°C-yə qədər olduqda isə salmaq olar, ikincisi isə odur ki, metanol 

zəhərlidir, onu, birləĢmələri yüksək dərəcədən kipləĢdirilmiĢ qida sistemində 

saxlamaq mümkündür. 

Elmi məqsədlər üçün bir sıra elmi-tədqiqat institutlarında və ali məktəblərdə 

[3,7,10,18] benzo-etalon qarıĢı dan da istifadə edilmiĢdir. Yeri gəlmiĢkən qeyd 

edək ki /avtomobil yanacağı kimi etanol bir sıra istismar xüsusiyyətlərinə görə 

(istilik törətmə qabiliyyəti, oktan ədədi və s.) metanoldan üstündür. 

Metanol və etanolun öz-özünə alıĢma temperaturaları aĢağı olduqları üçün (setan 

ədədi aĢağıdır) onlardan dizel yanacağının tərkibində istifadə ediliiji(müvafiq 

olaraq 15 və -20%). Belə qarıĢıqlar korroziya əmələ gətirmir. Sintetik spirtlərin 

miqdarı aĢqarların dəyərinin yüksək olmasına görə məhdudlaĢdırılır. . 

Son illər avtqmobıKyanacağı kimi .hidrogenin iĢlədil- məsi sahəsində geniĢ-elmi 

W təcoibəvi araĢdırmalär yerinə yetirilmiĢdik^Oigər yanacaq növlərinə görə 

hidrogen bir çox istismar üstünlüklərinə malikdir; yüksək yanma sürəti, həmçinin 

temperaturu var, alovlanma sərhədləri geniĢdir, yanma məhsullarının 

tərkibindəCO, NOx vəCH kimi zərərli (zəhərli) maddələr yoxdur və s. 

 

Hidrogen-hava qarıĢığının istilik törətmə qabiliyyəti benzinə nəzərən aĢağı olduğu 

üçün mühərrikin gücü 15-20% azalır [9]. Bu halda (xüsusən mühərrikin kiçik və 

orta boĢ iĢləmə rejimlərində) tullantıların içərisində dəm qazının və 

azot oksidlərinin miqdarı uyğun olaraq 13 və 5 dəfə, killərin miqdarı isə 30% azalır 

[14]. 

Hidrogenin istifadə edilməsinin bir sıra çətinlikləri var. Əsas çətinlik odur ki, onun 

maye halında saxlanılması üçün ona enerji cəhətdən ekvivalent olan benzinin 

saxlanılması üçün; lazım olan tutumdan 3.5 dəfə böyük həcm lazımdır.Elə bu 

xüsusiyyətinə görə avtomobil nəqliyyatında hidrogenin geniĢ istifadə edilməsi 

mümkün deyil (partlayıĢ yaratma qabiliyyəti var).Buna görə avtomobillərdə hidro- 

gendən yüksək qaynama xassəsinə malik kimyəvi yanacaq- ların tərkibində istifadə 

olunur.Belə yanacaq növlərindən biri ammoniyakdır (NH3). O, sadə istehsal 

texnologiyasına və təmin edici termodinamik göstəricilərə malikdir, nisbətən ucuz 

baĢa gəlir. Hormal Ģəraitdə ammoniyak xarakter -iyi- olan rəngsiz qazdır, normal 

temperaturada və 0.6-0,7 MPa təzyiqdə ammoniyak mayeləĢir. Enerji tutumu 

baxımından o benzin, metanol və hidrogendən uyğun olaraq 2.4, 1.1 və 6.4 dəfə 

geri qalır.Bununla belə ammoniyak yüksək detonasiyaya davamlılığı ilə fərqlənir 
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(oktan ədədi 100-dən çoxdur).Ammoniyakm əsas mənfi xüsusiyyətləri korroziya 

aqressivliyinə malik olması və tullantıların^ içərisində azot monooksidinin (zəhərli 

element) olmasıdfr. Vahid nəqliyyat iĢi və atmosferə buraxılan zəhərli 

birləĢmələrin xüsusi çəkisi ammoniyak üçün hidrogendən 1,6 dəfə, benzindən isə 

2,8 dəfə azdır [10,14].\/ 

Son “zamanlar avtomobil nəqliyyatında yanacaq kimi benzin-su qarıĢığından da 

(emulsiya) istifadə edilmiĢdir.Behzin-su qarıĢığı ilk dəfə avtobuslarda 

iĢlədilmiĢdir QarıĢığın tərkibi �NETĠ tərəfindən müəyyən edilmiĢdir.Belə ki, 

burada su benzinəəlavə aĢqar kimi daxil edilir.Bunun üçün su və benzin həddindən 

çox kiçik zərrəciklərə parçalanır ki, qarıĢıq son anda eyni cinsli alınsın. 

Emulsiyanm tərkibində suyun həcmi 10-30% arasında dəyiĢir.TBelə qarıĢıq nəinki 

yanacaq sərfinə qənaət edir, həm də oktan ədədini yüksəldir, yanmanı yaxĢılaĢdırır, 

tullantı kimi atılan dəm qazının 

 

 

və azot oksidlərinin miqdarını xeyli azaldır [18]. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq 

ANETĠ-də emulsiya istehsal edən sənaye qurğusu layihə edilib hazırlanmıĢdır.Bu 

qurğu saatda 3 tona qədər benzin-su qarıĢığı istehsal edir; Bu isə tərkibində 500-

600 avtobusu olan avtonəqliyyat müəssisəsinin yanacaqla təmin edilməsi üçün 

kifayətdir. Benzin-su qarıĢığının geniĢ istifadə edilməsinin qarĢısını alanəsas səbəb 

onda aĢağı temperaturalarda buz kristallarının əmələ gəlməsidir. Buna görə 

emulsiyanm qıĢ aylarında (O
0
C-dən aĢağı) iĢlədilməsi qeyri mümkündür. 

Dizel mühərriklərində də emulsiyanm (dizel yanacağı- su) tətbiqinin səmərəliliyi 

yoxlanılmıĢdır: yanacaq sərfi, (2- 6%), iĢlənmiĢ qazların tüstülüyü xeyli azain [1].  

Benzinlərin tərkibindəəlavə yanacaq kimi MTBƏ efirindən də istifadə edilir.Onu 

65% izobutilen və 35% metanolu katalizatorun iĢtirakı ilə sintez etməklə alırlar. 

MTE3- nin istifadə edilməsinin müsbət xüsusiyyətlərinə aĢağıdakıları aid etmək 

olar [1]: 

a. yüksək oktanlı etilləĢdirilməmiĢ qarıĢığın alınması 

üçün zəmin yaradır (detonasiyaya davamlılığı qənaətbəxĢdir);  

a. istilik törətmə qabiliyyəti yüksək olduğu üçün (37700 kC/kq) qida 

sistemi elementlərində nizamlamaların dəyiĢməsinə ehtiyac yoxdur; 

v) benzinin fraksiya tərkibini yaxĢılaĢdırır (məsələn, yanacağın 50%-nin qovulma 

temperaturu aĢağı düĢür); bununla belə buxar tıxacının əmələ gəlmə ehtimalı 

nəzərə alınmalıdır; 

q) müxtəlif yüklənmələrdə və fırlanma tezliyində mühərrikin yük və yanacaq 

qənaətliliyi göstəriciləri yaxĢılaĢır; 

d) benzinin tərkibinə 10% MTE3 efiri əlavə etdikdə oktan ədədi 2,1-5,9, 20%-də 

isə 4,6-12,6 vahid artır (oktan ədədi tədqiqat üsulu ilə təyin edildikdə); 
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e) dəm qazının miqdarının azalması hesabına iĢlənmiĢ qazların zəhərliliyi təxminən 

10%, benzinin sərfi isə 3% azalır; 

MTE3 efiri praktiki olaraq zəhərli deyil, müəyyən nisbətdə benzinəəlavə edildikdə 

detonasiyaya qarĢı davamlılıq keyfiyyətləri yüksəlir. Bunu BA3-2101 və BA3-

2103 avtomobillərində istifadə edilən AH-93 benzininə 16-18% MTE3 efiri əlavə 

etdikdə hərəkət sürətinin bütün diapazonlarında müĢahidə etmək olar. 

Yüksək oktanlı etilləĢdirilməmiĢ benzinlərin tətbiq dairəsinin geniĢləndirilməsində 

MTB3 efirinin perspektiv yanacaq kimi (hələlik aĢqar ampulunda) iĢlədilməsi hər 

cəhətdən sərfəlidir. 

Son zamanlar avtomobil yanacağı almaq üçün qaz kondensatlarından əlavə 

xammal mənbəi kimi istifadə edi- —lif. Qaz kondensatları normal Ģəraitdə təbii 

qazlardan alman (kondensasiya edilən) maye Ģəkilli karbohidrogenlərdən ibarətdir. 

Qaz kondensatlarının fıziki-kimyəvi göstəriciləri dizel yanacaqlarının istismar 

xüsusiyyətlərinə yaxın olduğundan onlar dizel mühərriklərində tətbiq edilir. Qaz 

kondensatları istifadə edildikdə iĢlənilmiĢ qazların tüstülənmə dərəcəsi təxminən 

10%.aĢağı düĢür [18], Qaz kondensatlarının xarakterik istismar xüsusiyyətləri 

əsasən istehsal olunma yerinin təbii Ģəraitindən asılıdır. Buna baxmayaraq onların 

göstəriciləri texniki Ģərtlərlə qiymətləndirilir (Tġ 51 - 28-81, Ġti gediĢli dizel 

mühərrikləri üçün geniĢ fraksiyalı qaz-kondensatlı yanacaqlar). 

Dizel mühərriklərində a az kondensatlarının istifadəedilməsi qida sisteminin 

.aparat və. cihazlarının mütəmadi olaraq nizamlanmalarını tələb edir [ 1,10]. 

Yuxarıda qısa xarakteristikası verilən alternativ yana- caqlardan hansının ilk 

növbədə (müasir Ģəraitdə) tətbiq edilmə effektivliyi Dövlət elmi-tədqiqat institutu 

(NAMJ) tərəfindən aparılan təcrübələr (eksperimentlər) əsasında təyin edilmiĢdir. 

Nəticədə, aĢağıdakı ardıcıllıq tövsiyə edilir 

(əsaslandırma yolu ilə): 1 - MTB3 efiri; 2 - Benzometanol qarıĢığı; 3 - Metanol və 

benzinin ayrı-ayrılıqda verilməsi; 4 - Tamamilə təmiz metanolun tətbiq edilməsi; 5 

- Hidrogenin sərbəst olaraq iĢlədilməsi; 6 - Emulsiyanm (benzin-su qarıĢığının) 

istifadəsi, 

5.2. YANACAĞIN QƏNAƏTĠNƏ YÖNƏLDĠLMĠġ 

TƏDBĠRLƏR VƏ SƏRFĠNĠN 

NORMALAġDIRILMASI 

Avtomobil nəqliyyatında yanacaqlardan qənaətlə istifadə etmək enerji 

ehtiyatlarının qorunması sahəsində mühüm amildir. Yanacağın qənaətlə iĢlədilməsi 

onun nəql edilməsi, saxlanılması və paylanması tədbirlərinin düzgün həyata 

keçirilməsindən, avtomobilin iĢləməsi prosesində optimal rejimlərin 

gözlənilməsindən daha çox asılıdır. 

Yanacağın nəql edilməsi zamanı itkilərin az olması üçün (kəmiyyətcə) daĢınma 

əməliyyatı tamamilə saz tarada yerinə yetirilməlidir. Keyfiyyət göstəricilərinin 

pisləĢməməsi üçün yanacaq daĢman taralar elə açıq rənglə boyanır ki, həmin rəng 
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günəĢ Ģüalarını əks etdirə bilsin. Yanacağın avtomobillərə paylanması zamanı onun 

miqdarı düzgün ölçülməli, doldurma prosesində daĢmasına və s. israfçılığa yol 

verilməməlidir. 

Yanacaq sərfinin dəyiĢməsinə təsir edən amillər çoxdur. Belə ki, onun səmərəli 

sərf edilməsi avtomobilin texniki vəziyyətindən (aqreqat və mexanizmlərin iĢləmə 

qabiliyyətindən), sürücünün ustalığından (avtomobilin idarə edilmə üsulundan 

düzgün istifadə olunma dərəcəsindən - üsulun seçilməsindən), istismar Ģəraitindən 

və s.-dən asılıdır. Bu istiqamətlər üzrə aparılan elmi-tədqiqat iĢləri [18] göstərir ki, 

ancaq saz avtomobildə yanacağa qənaət edilə bilər. 

Hər hansı vaxt üçün (gün, ay, rüb, il) yanacaq sərfinin miqdarım müəyyən etmək 

məqsədilə onun qeydi (uçotu) mütləq aparılır. 

Yanacaq hər bir avtomobilə yol vərəqəsi əsasında, iĢ günündə yerinə yetirəcəyi 

nəqliyyat iĢi də nəzərdə tutulmaqla verilir. Bu məqsədlə hər bir avtomobil üçün 

qeydiyyat vərəqəsi tərtib edilir. Bu vərəqədə avtomobilin nömrəsi və gündəlik 

yürüĢü, nəqliyyat iĢi, gediĢlərin sayı, norma üzrə və faktiki yanacaq sərfi, 

sürücünün soyadı qeyd edilir. Bu göstəricilər əsasında analiz aparılır, yanacağın 

qənaətlə iĢlədilməsi və yaxud normadan artıq sərfi aydınlaĢdırılır. 

Avtomobil nəqliyyatında yanacağın qənaətlə iĢlədilmə yollarından (tədbirlərindən) 

biri də onun sərfinin düzgün olaraq normalaĢdırılmasıdır. Yanacaq sərfinin 

normalaĢdı- rılması dedikdə onun optimal qiymətinin istismar amillərinin (hərəkət 

sürəti, gediĢ məsafəsi, yüklənmə dərəcəsi və s.) dəyiĢmə qanunauyğunluqlarından 

asılı olaraq düzgün təyin edilməsi kimi baĢa düĢülür. Avtomobil nəqliyyatı üçün 

əsasən yanacaq sərfinin xətti normaları hesablanır (bir sıra hallarda xüsusi yanacaq 

sərfi normaları da təyin edilir [18]). Xətti yanacaq sərfi hər bir marka avtomobil 

üçün 100 km yürüĢə görə litrlə təyin edilir. 

Xətti yanacaq sərfi istismar amillərindən asılı olduğu kimi hərəkət tərkibinin 

tipindən və modifikasiyasmdan da asılı olaraq dəyiĢir. Məsələn, minik avtomobili 

və avtobus üçün yanacaq sərfi ancaq yürüĢə görə normalaĢdırılırsa, yük 

avtomobilləri üçün o, üç xüsusiyyəti (avtomobilin boĢ və yüklü yürüĢlərinə, hər bir 

yüklü gediĢə tələb olunan yanacaq sərfi) nəzərə alır. Bundan baĢqa yanacaq sərfini 

təyin edərkən avtomobilin qoĢqu ilə iĢləməsi də hesaba almır. 

Ümumi halda xətti yanacaq sərfi aĢağıdakı riyazi ifadə ilə hesablanır: 

100 

100 

100100 

burada: H x  - avtomobilin boĢ (yüksüz) gediĢinə verilən yanacaq sərfinin norması, 

1/100 km; H „  - hər 100 t-km nəqliyyat iĢi üçün nəzərdə tutulan norma, 1/100 t-

km; H „  -  hər 
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bir yüklü gediĢə verilən yanacaq sərfinin norması, 1; L - avtomobilin yürüĢü, km; 

W - L yürüĢündəki nəqliyyat iĢi, t-km; Z - L yürüĢündəki yüklü gediĢlərin sayı; D - 

istismar Ģəraiti iləəlaqədar olaraq nəzərdə tutulan əlavə yanacaq norması, 1. 

Nəqliyyat iĢinə verilən yanacaq norması mühərrikin tipindən asılıdır, Karbüratorlu 

mühərriklər üçün hər 100 t-km-ə 2 1, dizel mühərrikləri üçün isə 1,3 1 norma qəbul 

edilmiĢdir. Hər yüklü gediĢə verilən yanacaq norması 0,25 1 olmaqla ancaq 

yükünü özü boĢaldan avtomobillər üçün planlaĢdırılır. Əlavə yanacaq norması (D) 

müxtəlif hədlərdə (%-lə) verilir. Bu norma qıĢ mövsümü üçün 5-20%, dağ 

rayonları və aĢağı sürətlə hərəkət edən avtomobillər üçün 10%, karyerlərdə və 

kənd təsərrüfatı iĢlərində istifadə edilən hərəkət tərkibi üçün 20%-ə qədər qəbul 

edilir. 

Avtomobillər Ģəhərdən kənar asfalt-beton yollarda istismar edilirlərsə, ancaq bu 

halda yanacaq sərfi norması 15% aĢağı salma bilər. 

Xətti yanacaq sərfi normaları avtomobilin tipindən və modifikasiyasmdan asılı 

olaraq hər bir konkret Ģərait üçün hesablanır [18]. 

Yanacaq sərfinin faktiki və hesabı qiymətlərini müqayisə edərək avtomobilin 

qənaətlə iĢləmə dərəcəsini aydınlaĢdırırlar. Artıq yanacaq sərfi müĢahidə edilirsə, 

onda, avtomobilin texniki vəziyyəti və sürücünün onu idarə etmə ustalığı 

yoxlanılmalıdır. 

Qaz yanacaqlarının sərfinin normalaĢdırma prinsipləri əslində karbürator və dizel 

yanacaqları üçün yuxarıda Ģərh edilən qaydalardan fərqlənmir. Burada da tələb 

edilən qazın miqdarı qəbul edilmiĢ normalaĢdırma sistemindən asılıdır. Hazırda 

istifadə edilən qaz yanacağı sərfinin normalaĢdırma sistemi imkan verir ki, istismar 

amillərindən asılı olaraq hər bir avtomobil üçün qaz yanacağı sərfinin norması 

təyin edilsin. Qaz yanacağının sərfini normalaĢdırarkən (növ ündən asılı 

olmayaraq) qaz aparat və cihazlarının iĢləmə xüsu- 

siyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır. NormalaĢdırma prosesində həmçinin texnoloji 

itgilər də (qida sistemindəki qazı iĢlətdikdə alman) nəzərə almır. Yük avtomobilləri 

üçün qazın texnaloji itgiləri 0,41/100 km-dir. Qaz balonunu doldurarkən 

maksimum doldurma ventili birləĢmələrindən itgilər əmələ gəlir. Bu itgilər 

təxminən 0,5 1/100 km təĢkil edir [11]. 

MayeləĢmiĢ qazımmıiqdaö—çəki—vəhəcm etibarı ilə ölçülür. ÇəkĠ üsulu dəqiq 

olduğu halda avtomobildən balo- nun çıxarılmasını tələb edir. Qaz balonlu 

avtomobillərin istismarında həcm üsulu ilə mayeləĢmiĢ qazın miqdarı təyin edilir 

(qaz balonu tam doldurulur, tam iĢlədilir, onun faydalı həcmi pasport göstəriciləri 

ilə yoxlanılır). MayeləĢmiĢ neft qazının miqdarı avtomobil qaz doldurucu 

stansiyanın sayğacı ilə ölçülə bilər. 

MayeləĢmiĢ qaz yanacaqlarının sərfinin xətti normaları bəzi avtomobillər üçün 

aĢağıdakı kimidir (l/100km ) [6,8]. 

Minik avtomobili FA3-24-07 (-17).... ...........   .   .... 16,5 
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Avtobuslar: JInA3-667r .....  .  ................... 67,0 

JIA3-695I1.............................................................. 51,0 

Yük avtomobilləri: FA3-52-07 (-08,-09) ............... 30,0 

TA3-53-07 .............................................................. 37,0 

3HJI-138 ...............................................................   42,0 

Dartıcılar: 3HJ1-138B1 ....................... ..41,0 

Yarım qoĢqu ilə: 3HJI-138B1 avtom. 0^(a 3-88548,0 

Yükünü özü boĢaldan: 3HJI-MM3-45023 ............. 50,0 

Nəqliyyat iĢi t-km-lə ölçülən avtomobillər və avtoqa- tarlar üçün yanacaq sərfinin 

xətti norması hər 100 t-km-ə 2,5 1 artıq götürülür. Yükünü özü boĢaldan 

avtomobillər üçün mayeləĢmiĢ qazm xətti yanacaq sərfi hər yüklü gediĢə görə 0,30 

1 yüksəldilir. 

Avtomobillər qoĢqu ilə iĢlədikdə maye qaz yanacağının xətti yanacaq sərfi norması 

qoĢqunun hər Ġt çəkisi üçün artırılıb-azaldıla bilər (qoĢqunun kütləsinə uyğun 

olaraq). 

Mühərrikin konstruksiyasından asılı olaraq qaz balonlu avtomobillərdə benzinlər 

də iĢlədilir. QıĢ aylarında 

mühərrikdə iĢlətmək üçün daha çox benzin tələb olunur. Soyuq havalarda benzinin 

xətti yanacaq sərfi norması ma- yeləĢmiĢ qazm sərfinin 2%-i qəbul edilir. ' 
! s:

 

SıxılmıĢ təbii qazla iĢləyən qaz balonlu avtomobillər üçün də xətti yanacaq sərfi 

normaları hər 100 km yürüĢə görə normalaĢdırılmıĢdır.Bu normalar avtomobilin 

texniki xarakteristikası və istismar Ģəraiti nəzərdə tutulmaqla iĢlənmiĢdir. 

Baza avtomobilləri üçün sıxılmıĢ təbii qazm xətti yanacaq sərfi normaları 

aĢağıdakı kimidir ([12], m
3
/100 km): 

FA3-52-27 ................................ 21,0 

TA3-53-27 ................................ 25,5 

3HJI-138A ...............................  31,5 

3HJT-138Ar.............................. 32,0 

3HJI-MM3-45054 ...................   37,5 

ĠĢi t-km-lə ölçülən avtomobillər və avtoqatarlar üçün xətti yanacaq sərfi norması 

hər 100 t-km nəqliyyat iĢinə 2 m
3
 artırılır. Yükünü özü boĢaldan avtomobillər üçün 

isə norma hər yüklü gediĢə 0,25 m
3
 yüksəldilir. Avtomobillər qoĢqu ilə iĢlədikdə 

xətti yanacaq sərfi norması qoĢqunun kütləsindən asılı olaraq hər ton üçün 2 m
3
 

artırılır [6,8]. 

SıxılmıĢ təbii qazm sərfi norması iləəlaqədar digər xüsusiyyətlər mayeləĢmiĢ neft 

qazları üçün deyildiyi kimidir. 
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VI FƏSĠL 

MÜHƏRRĠK VƏ TRANSMĠSSĠYA YAĞLARI 

6.1. YAĞLARIN FUNKSĠYALARI, ONLARA 

VERĠLƏN TƏLƏBLƏR 

Avtomobillərdə iĢlədilən yağlama materiallarının əsas vəzifəsi sürtünmələrə sərf 

olunan enerji itgisini və detalların yeyilmə tempini (gərginliyini, Ģiddətini) 

azaltmaqdır; Yağlar həmçinin sürtünmə səthlərinin soyudulmasını təmin edir, 

onların üzərindən yeyilmə məhsullarını özü ilə apararaq mühərrikin karterinə 

1 ü r ,  hissələrin korroziyaya uğrama- 

sinin qarĢısım alır və Bilirik ki, qarĢılıqlı hərəkətdə olan r iki sürtünən səth 

arasında əmələ gələn müqavimətə sürtünmə deyilir. Texnikada sürtünmənin 

müxtəlif növlərindən istifadə edilir (Ģəkil 6.1) [18]!)/ 

Avtomobillərin texniki vəziyyətinin dəyiĢməsində Ģəkil 6.1-də göstərilən bütün 

sürtünmə növləri müĢahidə edilir.Onların mənfi təsirini azaltmaq məqsədilə 

hazırda avtomobil nəqliyyatında istifadə etmək üçün müxtəlif Ģəraitlərdə 

(rejimlərdə) iĢləmə qabiliyyətinə malik müxtəlif tərkibli, əlveriĢli istismar 

göstəriciləri olan yağlama materialları istehsal edilirVYağlar nəinki iĢlədiləcəkləri 

aqreqatların konstruktiv xüsusiyyətlərinə uyğun olmalı, həm də iqlim Ģəraitindən 

asılı olaraq tətbiq edilməlidirlər.Yağlama materialları bu deyilən parametrlər 

nəzərdə tutulmaqla istifadə edilirsə, avtomobilin səmərəli istismarı təmin edilmiĢ 

olur, yəni, detalların yeyilmələri azalır.Yeyilmə, yeyilmə prosesinin 

məhsuludur.Yeyilmə prosesi dedikdə, sürtünmə səthlərindən materialın ayrılması 

nəticəsindədetalın ölçülərinin (çəkisinin) dəyiĢməsi baĢa düĢülür.Texnikada 

yeyilmənin mexaniki, molekulyar-mexaniki və korrozion-mexaniki növləri daha 

çox müĢahidə edilir [18]. 
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ġəkil 6.1.Sürtünmənin növləri. 

Avtomobil yağlarından səmərəli'istifadə etmək üçün onlar aĢağıdakı tələblərə 

cavab verməlidirlər: 

1. tam mayeli sürtünməni təmin etmək üçün sürtünən səthləri bir-birindən ən 

azı minimum yağ qatı ilə ayırmalıdır; 

2. sürtünən səthlərdəəmələ gələn istiliyi özü ilə aparmaq qabiliyyətinə malik 

olmalıdır (səthləri soyutmaq üçün); 

3. qarĢılıqlı hərəkətdə iĢtirak etməyən (yerdəyiĢmələrə məruz qalmayan) 

detallar üzərində qalaraq onları korroziyadan qorumalıdır; 

4. sürtünən səthlərin üzərindən yeyilmə və korroziya məhsullarını aparmaqla 

yuyuculuq xüsusiyyətinə malik olmalıdır; 

5. istehsalının maya dəyəri aĢağı olmalı, defısit olmamalı, uzun müddət 

saxlanıldıqda öz tərkibini və fiziki- kimyəvi parametrlərini dəyiĢməmlidir. 

/Avtomobilin hər hansı bir aqreqatı və ya mexanizmi üçün yağlama materialı 

seçildikdə yuxanda göstərilən ümumi tələblərlə yanaĢı spesifik xüsusiyyətlər də 

mütləq nəzərə alınmalıdır./Məsələn, daxili yanma mühərriki üçün seçilən yağ 

yüksək temperaturalarda kimyəvi stabilliyə və yandıqda minimum qürum əmələ 

gətirmə qabiliyyətinə malik olmalıdırsa, transmissiyanın güc ötürücü 

aqreqatlarında iĢlədiləcək yağdan yüksək xüsusi təzyiqlərdə minimum yağ qatı 

yaratmaq keyfiyyəti (xüsusən, diĢli çarxların diĢləri arasında) tələb edilir. Hər iki 

halda yağda yeyilməyə qarĢı davamlılıq xüsusiyyətinin olması mütləqdir. 

v/�vtomobil nəqliyyatı üçün istehsal edilən yağlama materialları təyinatlarına görə 

aĢağıdakı qruplara bölünürlər: 

1. Daxili yanma mühərriklərində iĢlədilən mühərrik yağları. 

2. Transmissiyanın güc ötürücü aqreqatları üçün buraxılan transmissiya 

yağları. 

3. Avtomobilin hərəkət hissələrində (Ģassidə) olan açıq birləĢmələri 

yağlamaq üçün plastik (konsistent) yağlar. 



69 
 

4. Avtomobilin digər hidravlik sistemləri üçün (sükan idarəsinin 

hidrogücləndirıcisi, amortizatorlar, yükünü özü- boĢaldan avtomobillərin qaldırıcı 

mexanizmi və s.) hazırlanan yağlar (bunlara «Texniki mayelər» bölməsində 

baxılır). 

6.2. MÜHƏRRĠK YAĞLARININ ƏSAS FĠZĠKĠ-KĠMYƏVĠ 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

Yağların istifadə edilmə səmərəliliyi onların istismar keyfiyyətləri ilə xarakterizə 

edilir ki, axırıncılar da öz növbəsində yağlama materiallarının fiziki-kimyəvi 

parametrlərindən asılıdır.Çağları ilk növbədə öz fiziki-kimyəvi göstəriciləri ilə 

fərqləndirirlər. Dövlət standartında nəzərdə tutulan bu göstəricilərə aĢağıdakılar 

aiddir: 

a) özlülük-temperatura xüsusiyyətləri; d b) Yurtgü materiallarının yağlama və 

yuyuculuq qabi- livyoti; 

v) yağların korroziya xüsusiyyətləri; 

q) yağların tərkibində kükürdün (kükürdlü birləĢmələrin) olması; 

g d) yağlarda mexaniki qarıĢıqların və suyun olması; 

\v c) yağların rəngi, sıxlığı və alovlanma temperaturu. 

Bu xüsusiyyətlərin hər birinin avtomobil aqreqat və mexanizmlərinin 

(sistemlərinin) iĢində xüsusi təsiri olduğu üçün onların xarakteristikalarına baxaq. 

Yağların özlülük-temperatura xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək üçün standartda 

müxtəlif özlülüklər, yağın qaralma və donma temperaturaian 

normalaĢdırılır.Ozlıılük yağların əsas göstəricilərindən demək olar ki, birincisidir. 

Çünki ozlülüyün qiymətinin normadan kənar olması mühərrikin asan və tez 

iĢəsalınmasına, yağın hissələr arasına vurulma və yağlama sistemində dövr etmə, 

həmçinin süzgəclərdən keçmə qabiliyyətinə, yəni süzgəclərin 

məhsuldarlığına, silindrlərdə porĢen üzüklərinin kiplik yaratma xüsusiyyətinə, 

yanacağün vəyağın sərfinə təsir edir-Ay v' Belə ki, temperatura yüksəldikcə 

özlülük aĢağı düĢür vəək- sinəf Qzlülüyün artması ilə mayeli sürtünmə təmin 

edilir, ylığqatmın qalınlığı hidrodinamik yağlama nəzəriyyəsi baxmımdan birləĢmə 

üçün kifayət qədər əldə edilir, yəni, sürtünmədə iĢtirak edən səthlər arasındakı 

xarici sürtünmə yağ molekulaları arasında gedən daxili sürtünmə iləəvəz edilir i Bu 

iĢləmə rejimini tamamilə təmin etmək üçün hissələr arasında yaranan yağ qatının 

minimum qalınlığı (hmin) hidrodinamik yağlama nəzəriyyəsinin aĢağıdakı ifadəsi ilə 

hesablanır: 

 

 
 

Burada: k - yastığın ölçülərini (konstruksiyasım) nəzərə alan əmsal; 

tj- yağın mütləq özlülüyü, H-s/m
2
; 
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p - sürtünən səthlər arasındakı təzyiq; 

v - sürtünmə səthlərinin yerdəyiĢmə sürəti, m/s. 

Yağ qatının minimum qalınlığı üçün tərtib edilmiĢ yuxarıdakı riyazi ifadə o halda 

özünü doğruldur ki, (etibarlı yağlama prosesinin təmin edilməsi baxımından) təyin 

edilmiĢ qiymət, yəni hmm>l,5 (hI+h2) ifadəsi ilə korreksiya edilsin 

(dəqiqləĢdirilsin). hı və I12 - sürtünmədə iĢtirak edən səthlərin üzərindəki 

çıxıntıların hündürlükləridir. 

V Hidrodinamik yağlama nəzəriyyəsinə görə val-yastıq__, birləĢməsində yaranan 

yağ qatımn minimum qalınlığı dövrlər sayı artdıqca artır. Çünki, dirsəkli valın 

müəyyən fırlanma tezliyində araboĢluq yüksəldiyi üçün (valın mərkəzə doğru meyl 

etməsinə görə) val və yastığın materialları arasındakı xarici sürtünmə ehtimalı 

tamamilə aradan qalxır (Ģəkil 6.2). 

/Yüksək özlülüyə malik yağlar silindr-porĢen birləĢməsində dəyanətli kiplik 

yaratdığı üçün bir tərəfdən yanmıĢ 

 

 
ġəkil 6.2. Mayeli sürtünmə prosesində sürüĢmə sürtünməsi yastığında yağ qatının 

formalaĢma sxemi O - yastığın mərkəzi; 

Oı - valın mərkəzi; 

 

qazların karterə keçməsinin qarĢısını almaqla karter yağının keyfiyyətinə xələl 

gətirmir (onu du- rulaĢdırmar), digər tərəfdən yağın yanma kamerasına keçməsinə 

müqavimət göstərməklə qüru- mun miqdarım xeyli azaldır. Buna baxmayaraq 

mühərrik yağının özlülüyü normadan yuxarı olmamalıdır. Norma isə tam may eli 

sürtünmə halı üçün təyin 4- edilirl/Özlülük normadan yüksək olduqda yağın 

sistemdə dovr etməsi üçün sürtünmələrə sərf olunan enerji itkisi yüksəlir, bu isə 

mühərrikdən əlavə güc tələb edir (aĢağı özlülüyə malik yağın 

iĢləmə rejiminə nəzərən). Bunu, aĢağıdakı riyazi ifadə ilə dəəsaslandırmaq olar 

(formula rus alimi N.P.Petrov tərəfindən verilmiĢdir): 

 

 

 

Burada: F - mayeli sürtünmə qüvvəsi, H; 

5 - sürtünən səthlərin toxunma (kontakt) sahəsidir, 
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m
2
; 

h - yağ qatının qalınlığı, m. 

Formuladan göründüyü kimi mayeli sürtünmə qüvvəsi yağm özlülüyü ilə düz 

mütənasibdir.//Vağın özlülüyünün normadan yüksək olması detalların soy ud ul- 

ması na mənfi təsir göstərir, sürtünən səthlər arasına (ara- boĢluqlara) yağın 

vurulması çətinləĢir və s. 

Mühərrik yağının normadan aĢağı olması da məsləhət deyil. Bu halda yuxarıda 

göstərilən anormal hallar (yağm özlülüyünün yüksək olması variantında) əks təsirli 

olurlar. Odur ki, bütün yağlar üçün özlülüklər temperatu- ranııp qiymətinə görə 

təyin edilib normalaĢdırılır. 

Mühərrik yağları üçün ilk növbədə kinematik və dinamik özlülüklər nəzərdə 

tutulur. Kinematik özlülüyün təyin olunma metodikası «Dizel yanacaqları» 

bölməsində deyildiyi kimidir. 

Dinamik özlülük əsasən təmin ediei (kifayət qədər) axıcılığa malik olmayan 

transmissiya yağları üçün təyin edilir. Belə hallarda yağın viskozimetrin (Ģəkil 6.3) 

kapilya- rından keçməsi üçün yüksək təzyiq tələb olunur. Bunu isə (yağı 

kapilyardan məcburi vurmaq məqsədilə) cihazın tərkibində xüsusi itələyici qurğu 

nəzərdə tutulmaqla icra edir- 

 

 
ġəkil 6.3. Yağın dinamiki özlülyünü təyin edən cihazın sxemi. 

1 - termostat; 2 - qarıĢdıncı; 3 - kapilyar viskozimetr; 

4 - termometr; 5 - dörd gediĢli kran; 6 - civə monometri; 

7 - rezervuar; 8 - kapilyar (yağı məcburi vurmaq üçün). 

 

 

 

Beləliklə, yağm kapilyardan axma müddətinin orta qiymətini [r, saniyə] və 

manometrin göstəricisini (p, kPa) müəyyən etdikdən sonra viskozimetrin 

pasportundan onun sabitini (c) qəbul edərək dinamik özlülük aĢağıdakı kimi 

hesablanır; 
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 Yağm özlülüyünün temperaturadan asılı olaraq dəyiĢ- məĢi mürəkkəb xaraketr 

daĢıdığı üçün bu dəyiĢmə fərdi, hər 

bir marka yağlama materialı üçün müəyyən edilir. Bu baxımdan yağın hər hansı bir 

temperaturada verilən özlülüyün qiymətinə görə baĢqa bir hərarətdə hansı qiymət 

alacağı haqqında mühakimə yürütmək olmaz.Bunu nəzərə alaraq vbaühərrik 

yağlarının əksəriyyəti üçün kinematik özlülük həm 100°C (bu rəqəm mühərrik 

üçün orta iĢçi temperatura hesab edilir), həm də 0
Ü
C temperatura üçün nor- 

malaĢdırılır. Bəzi transmissiya yağları üçün _bu özlülük 100°C-də, dinamik 

özlülük isə -20°C-də (bəzən 30°C) nəzərdə tutulur. 

Müxtəlif temperaturalarda yağların özlülüyünü təyin etmək üçün nomoqrammalar 

tərtib edilmiĢdir (Ģəkil 6.4) 

 
ġəkil 6.4. Özlülüyü müxtəlif temperaturalarda təyin etmək üçün nomoqramma. 

 

 

Ümumiyyətlə yüksək özlülük-temperatura xüsusiyyətlərinə o yağlar malik olur ki, 

onların özlülüyü tempe- raturadan asılı olaraq az dəyiĢirlər. Belə yağlar müxtəlif 

temperaturalarda iĢləmə qabiliyyətlərini saxlamıĢ olurlar. 

v<Yağların özlülük xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək üçün özlülüyütı indeksi 

anlayıĢından da istifadə edilir. Bu göstərici özlülüyün temperaturadan asılı olaraq 

dəyiĢmə dərəcəsini xarakterizə edir. Özlülüyün indeksini təyin etmək üçün yağm 

50 və 100°C temperatur alarda kinematik özlülüyünü bilmək lazımdır. Burada 
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verilmiĢ yağm özlülüyü digər iki etalon yağm özlülük-temperatura xüsusiyyətləri 

ilə müqayisə edilir ki, bunlardan da biri üçün özlülüyün indeksi 100, digəri üçün 

isə vahid qəbul edilir. 

Ġstənilən yağ üçün özlülüyün indeksi xüsusi olaraq tərtib edilmiĢ cədvəllər, 

qrafiklər və ya nomoqrammalara görə hesablanır (Ģəkil 6.5). 

 
 

 

 

ġəkil 6.5. Özlülüyün indeksini təyin etmək üçün nomoqramma 

 

Özlülüyün indeksi yüksək olan yağların özlülük- temperatura xüsusiyyətləri 

qənaətbəxĢ hesab edilir. Çünki, belə yağlarda özlülük temperaturadan asılı olaraq 

az dəyiĢir. 

I /Yüksək özlülük-temperatura _ keyfiyyətlərinə malik yağlar almaq üçün adətən 

baza materialı kimi 100°C-də özlülüyü 5 mm
2
/s-dən çox olmayan az özlülüklü 

yağlar qəbul edilir [17]. Bu məqsədlə polimer birləĢmələrindən (poli- izobutilen, 

polialkilstirol və s.) istifadə edilir ki, bu yolla alman yağlara qatılaĢdırıcı yağlar 

deyilir (Ģəkil 6.6). 
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ġəkil 6.6. Müxtəlif özlülüklü yağların temperaturadan asılılığı: 

1 - az özlülüklü yağ; 2 - qatılaĢdırılmıĢ yağ (özlülüyü yüksəldən aĢqarla); 3 - 

distilyat yağ (özlülüyü 100
H
C-də qatılaĢdırılmıĢ yağın özlülüyünə bərabərdir). 

 

QatılaĢdırıcı yağların üstün cəhəti odur ki, yüksək temperatura xüsusiyyətlərinə 

(O
0
C-dən aĢağı) malik olduqları üçün soyuq havalarda mühərrik asanlıqla iĢə 

düĢür, detalların iĢə salma anmdakı yeyilmələri azalır. Bundan baĢqa, yanacaq sərfi 

5-15%-ə qədər aĢağı düĢür [2]. 

Yağıa özlülüyü təzyiqdən də asılı olaraq dəyiĢir. Mühərrik yağlarının iĢlədilmə 

təcrübəsi göstərir ki, təzyiq artdıqca özlülük yüksəlir. Sürtünən səthlər arasında 

yara- 

nan təzyiqin qiyməti (yağ qatlan arasında) həmin səthlərə düĢən yükün 

miqdarından dəfələrlə çox ola bilər. Son araĢdırmalara görə Ģatun yastıqlarında bu 

təzyiq 2 dəfə (normal qiymətəəsasən), silindr-porĢen üzüyü birləĢməsində 2-3 dəfə 

artmıĢdır. Dirsəkli valın əsas yastıqlarının yağ qatları arasında alman təzyiqin 

qiyməti 500 MPa çatır [1,17]. 

Yağın özlülüyünün təzyiqdən asılı olaraq dəyiĢməsi aĢağıdakı formula ilə müəyyən 

edilir: 

 

 

vt - təzyiqin 0,1 MPa qiymətində yağın özlülüyü; a=0,23- 0,30 - neft yağları üçün 

təyin edilmiĢ əmsal (yuxarı qiymətləri yüksək özlülüklü yağlar üçündür); p - 

təzyiq, MPa. 

Özlülük - təzyiq arasındakı asılılıq Qureviç tənliyinə görə də müəyyən edilir: 
v
t =v0{l + kp\ 
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v0 və vt - müvafiq olaraq təzyiqin 0,4 MPa və p qiymətlərində yağın özlülükləridir, 

mm
2
/s; k=0,025, neft məh- s ullar nüçün əmsal. 

'^^Avtomobildə iĢlədilən yağlar üçün əsas göstəricilərdən biri kimi donma 

temperaturu da normalaĢdırılır. Yağın axıcılığının tamam itirilməsi anına uyğun 

qələm temperatura onun donma temperaturu deyilir. 

Soyuq havalarda yağın temperaturu mənfi tərəfə dəyiĢdikdə Özlülüyü yüksəlir, 

axıcılığı itir, tərkibində parafin və tserezin kristalları əmələ gəlir. Nəticədə, yağ öz 

funksiyasını yerinə yetirə bilmir, bir həcmdən digərinə vurula bilmir, mühərrikin 

iĢə salınmasını çətinləĢdirir və baĢqa xoĢa gəlməz halların yaranması üçün zəmin 

yaranır. 

Yağların domna temperaturu dizel yanacaqları üçün deyilən metodikaya görə təyin 

edilir. Lakin yağlar öz axıcılıqlarını daha yüksək temperaturalarda (cihazda 'alman 

donma temperatura nəzərən) itirdikləri üçün, yağlama sistemində etibarlı iĢini 

təmin etmək məqsədilə donma temperaturu yağın istifadə ediləcəyi iqlim Ģəraitinin 

temperatu- 

rundan ən azı 8-12°C aĢağı olmalıdır. Bu məqsədlə yağlara donma temperaturunu 

aĢağı salan aĢqarlär əlavə edirlər. Yağlara qatılan aĢqarlarm əksəriyyəti çox 

funksiyalı aĢ- qarlardır. Yağlara əlavə edilən aĢqarlardan ən çox AəHHH (0,1 -

1,0%), AsHHH-IfHATHM-l və«YIMA-R» nümunələri istifadə edilir ki, bunların 

yuyuculuq və korroziya xüsusiyyətləri də qənaətbəxĢdir. 

Yağları detalların ömür uzunluğunun artırılması baxımından daha dəqiq 

xarakterizə edən göstəricilərdən biri onların yağlama qabiliyyətidir.Yağlama 

qabiliyyəti yağın sürtünən səthlərin üzərinə hoparaq (hissələrin molekulyar iliĢmə 

qüvvələri təsirindən) möhkəm yağ qatı əmələ gətirə bilmə qabiliyyətinə 

deyilir.^Hazırda yağlama qabiliyyətini dəqiq təyin etmək üçün elə bir mütərəqqi 

üsul olmadığına görə o, normalaĢdırılmır. Buna görə yağlama qabiliyyəti 

avtomobilin aqreqat və mexanizmlərində sınaqdan keçirilir. Laboratoriya 

Ģəraitində isə bu keyfiyyət göstəricisi dörd kürəcikli sürtünmə maĢınında yağm 

yeyilməyə qarĢı davamlılıq xüsusiyyətləri kimi öyrənilir. Burada yağm keyfiyyəti 

kürəciklərin yeyilmə dərəcəsi və kürəciklərin bir- birinə qaynaq olunma anmdakı 

yükün miqdarına görə qiymətləndirilir. 

Yağların yağlama qabiliyyəti haqqında onların kimyəvi tərkibinə, özlülüyünə, 

tərkibində aĢqarın olub- olmamsma görə də mühakimə yürütmək olar [2,9,17]. 

Yağları xarakterizə edən göstəricilərdən biri onların yuyuculuq qabiliyyətidir. 

Yuyuculuq qabiliyyəti dedikdə içərisindəki oksidləĢmə və yeyilmə məhsullarım 

özündə asılı vəziyyətdə saxlayaraq onların detalların səthində iliĢib qalmasına 

müqavimət göstərə bilmə qabiliyyəti baĢa düĢülür. Yuyuculuq qabiliyyəti porĢenin 

ətəyində qalan izin xarakterinə görə «bal» ilə qiymətləndirilir. Bu məqsədlə 

«113B» qurğusu istifadə edilir (Ģəkil 6.7). Qurğuya 250 nal yağ tökülür, 125±1°C 
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temperatura qədər qızdırılaraq 2 saat müddətində iĢlədilir. Sonra porĢen qurğudan 

çıxarılır, yan 

səthindəki çöküntünün xarakterini rəngli etalon Ģkala ilə (0-r6 bal) müqayisə edilir. 

Ən təmiz porĢen «0», daha çox çöküntüsü olan porĢen isə «6» bal ilə 

qiymətləndirilir. 

 
ġəkil 6.7. Yağların yuyuculuq qabiliyyətini təyin edən qurğunun sxemi. 

1 - sınaqdan keçirilən yağ; 2 - mühərrik; 3 - mühərrikin qız- dırıcısı; 4 - hava 

qızdırıcısı. 

 

v
Yağların yuyuculuq qabiliyyəti tərkibinə aĢqariar qatmaqla yaxĢılaĢdırıla bilər. 

Yağların korroziya xüsusiyyətlərini xarakterizə etmək üçün aĢağıdakı göstəricilər 

də nəzərdə tutulur: a) suda həll olunan turĢu və qələvilərin miqdarı; b) qurğuĢun, 

polad və mis lövhələrin korroziyalılığı. 

l/Suda həll olunan turĢu və qələvilər bütün metallar üçün (rəngindən asılı 

olmayaraq) eyni dərəcədə təhlükəlidir. 

Wağlarm tərkibinə aĢqariar qatıldığı üçün onlar yüksək də- 

r əcəli yeyilmələr əmələ gə tirmir./Mineral turĢuların və qələvilərin yağlarda 

olmasına yol verilmir. Bu göstəricilər baxımından yağ ancaq keyfiyyətcə yoxlanılır 

(təyin olunma metodikası «Dizel yanacaqları» bölməsində deyilmiĢdir). / 

Avtomobillərdə iĢlədilən yağların korroziya xüsusiyyətləri | həm mühərrik, həm də 

transmissiya yağlan üçün äyrı- ( ayrılıqda yoxlanılır. Karbürator və dizel 

mühərrikləri üçün yağların korroziyaya münasibəti HAMH
X
 üsulu ilə təyin edilir, 

transmissiya yağları üçün isə polad və mis lövhələrdə aparılan təcrübələrəəsaslanır. 

Mühərrik yağlarının korroziya xüsusiyyətləri qurğuĢun lövhənin çəkisinin 

itirilməsinə görə (q/m
2
) təyin edilir. Bunun üçün qurğuĢun lövhə 140°C 

temperatura qədər qızdırılmıĢ yağın içərisinə 10 saat müddətində fasilə ilə salmır. 
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VerilmiĢ normalara əsasən yağların korroziya qabiliyyəti onların markalarından 

asılı olaraq (5-28) q/m
2
arasında olıryıkdır. 

Transmissiya yağlarının korroziyalılığı 150°C tempe- raturada 2 saat müddətində 

yağda saxlamlan polad və mis lövhələrdəəmələ gələn dəyiĢikliyə görə təyin edilir. 

Lövhələrin üzərində ləkələr və qara nöqtələr olmamalıdır.) 

Bu bölmənin ilk paraqrafmda deyildiyi kimi yağların əsas vəzifələrindən biri 

detalların yeyilməsini azaltmaqdır. Aparılan sınaqlar və praktiki iĢlər göstərir ki, 

yağlar detalları korroziyaya uğradırsa, bu funksiyanı tam yerinə yetirə bilmirlər. 

Yağların korroziya yaratması içərisində üzvü turĢuların olması ilə də izah edilir. 

Üzvü turĢular əsasən rəngli metallardan hazırlanmıĢ detallar üçün xüsusilə 

təhlükəlidir. QurğuĢundan hazırlanan hissələrdə bu hal daha çox təsadüf edilir. 

Detalların korroziya intensivliyi isə turĢunun xarakterindən asılıdır. Yağın 

tərkibində süyun olması onun korroziya xüsusiyyətlərini yüksəldir. 

Üsul Dövlət elmi-tədqiqat avtomobil və aVtomotor institutunda iĢlənmiĢdir. 

Yağlarda üzvü turĢuların təsirini imkan daxilində neytrallaĢdırmaq üçün standartda 

xüsusi parametr - turĢu- luq ədədi nəzərdə tutulmuĢdur. TurĢuluq ədədi 1 q yağda 

olan üzvü turĢuları neytrallaĢdırmaq üçün lazım olan KOH miqdarı ilə 

qiymətləndirilir. Tərkibində aĢqarları olmayan yağların markasından asılı olaraq 

turĢuluq ədədi normalara görə 0,02-0,05 mq-dan çox olmamalıdır (yağlara aĢqarlar 

əlavə etdikdə turĢuluq ədədi artıb-azala bilər). 

Ümumiyyətlə, yağların korroziya xüsusiyyətlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün onlara 

müvafiq aĢqarlar qatırlar. 

Yağlarm içərisindəmexaniki qarıĢıqların olmasına müxtəlif tərəflərdən 

yanaĢmaq lazım gəlir. Belə ki, tərkibində aĢqarları olmayan yağlarda mexaniki, 

qarıĢıqların olmasına standarta görə icazə verilmir, aĢqarları olan yağlarda onların 

olmasına yol verilsə də, miqdarı məhdudlaĢdırılır. Ġkinci halda aĢqarların hesabına 

əmələ gələn mexaniki qarıĢıqlar detalların sürtünən səthlərinə abraziv təsir 

göstərmədikləri üçün əlavə yeyilmə yaratmırlar. 

Yağların tərkibindəsuyun olması çöküntülər əmələ gətirdiyi, detalları korroziyaya 

uğratdığı, aĢqarlara dağıdıcı təsir göstərdiyi üçün onun sürtgü materiallarında 

iĢtirakına yol verilmir. Bundan baĢqa su aĢağı temperaturalarda buz kristalları 

yaratmaqla yağ süzgəclərinin məhsuldarlığını azaltmaqla yanaĢı yağ nasosunun 

sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. 

Yağlar haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün (istismar baxımından) yuxarıda 

verilən xüsusiyyətlərdən baĢqa aĢağıdakı göstəricilər dənormalaĢdırılır: yağm 

tərkibində kükürdün miqdarı, yağlarm rəngi, sıxlığı və alovlanma temperaturu. 

Kükürdün (kükürdlü birləĢmələrin) mühərrik və transmissiya yağlarının 

tərkibində olması müxtəlif xarakterdə təsir ediryMühərrik yağlarında kükürdün 

iĢtirakı detallarda korroziya yaratdığı üçün onun miqdarı məhdudlaĢdırılır. 

Transmissiya yağlarında isə kükürdün olması 
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qında onun rənginə görə də mühakimə yürüdürlər. Daha iĢıqlı və Ģəffaf görünən 

yağın yüksək fıziki-kimyəvi göstəriciləri varXfYağlara aĢqarlar əlavə etdikdə 

rəngləri qaraldığı üçün standartda hər bir yağın rəngi aĢqarsız verilir. 

 

faydalı element kimi qəbul edilir. Çünki sürtünən səthlər arasında əmələ gələn yağ 

qatının möhkəmliyini yüksəldir, v sA ağm zərərli birləĢmələrdən təmizlənmə 

dərəcəsi haq 

Yağın sıxlığı bir sıra hallarda heç normalaĢdırılmır. Lakin bu parametr onun 

istismar keyfiyyətlərini az da olsa xarakterizə etdiyi üçün nəzərdə tutulur, miqdarı 

yanacaq- larda olduğu kimi neft densimetri ilə ölçülür. 

ağın alovlanma temperaturu onun yağlama keyfiyyətlərini 

qiymətləndirilməməsinə baxmayaraq, həm tərkibində yüngül fraksiyalı (asanlıqla 

buxarlanan) kh-lərin olmasını, həm də yanğın təhlükəsizliyini aydınlaĢdırmaq üçün 

normalaĢdırılır./Adətən, eyni təyinatlı yağlar yüksək alovlanma temperaturuna 

malikdirlər. Bu temperaturu təyin etmək üçün içərisindəyağ olan qabı (ağzı açıq) 

müəyyən sürətlə qızdırırlar. Alovlanmasına təxminən 10°C qaldıqda (prototip 

yağlara görə) hər 2°C-dən bir ona alov yaxmlaĢdırılır.Açıq qabda olan yağın bütün 

səthini göy alov bürüdükdə, həmin hala uyğun gələn temperatura alovlanma 

temperaturu kimi qəbul edilir. 

6.3. MÜHƏRRĠK YAĞLARININ MARKALARI 

VƏ TƏTBĠQ SAHƏLƏRĠ 

Bilirik ki, avtomobil nəqliyyatında iĢlədilən daxili yanma mühərrikləri iki qrupa 

bölünür: karbüratorlu və dizel mühərrikləri. Keçən əsrin ikinci yarısından 

baĢlayaraq avtomobil yağları əsasən mühərriklərin tipinə görə təsnif edilirdi: A - 

karbüratorlu mühərriklər üçün, D - dizel mühərrikləri üçün. Bundan baĢqa 

markalanmada yağların təmizləmə üsulları («C» - selektiv, «K» - turĢu-qələvi), 

özlülükləri (100°C temperaturada kinematik özlülük) 

tərkibində aĢqarm olması da öz əksini tapırdı. Məsələn, AC-8, AK3 Dn-8, Burada 

«3» hərfi yağın qablaĢdırıldığım («              » sözündən), «n» onun içərisində aĢqa- 

rın, olduğunu («               » sözündən) göstərir.Bu təsnifatda dizel yağlarının 

markasında «C» hərfi varsa, o, həmin yağm kükürdlü (cepa) neftlərdən alındığına 

dəlalət edir. 

1 yanvar 1972-ci ildən istifadə edilən yağların markaları DS 17479-72-yə görə 

(«Mühərrik yağları.Təsnifatı») təsnif edilnfiĢdipMühərrik yağları özlülüyün 

qiymətindən, ' istismar xüsusiyyətlərindən və iqlim Ģəraitindən asılı olaraq cədvəl 

6.1-dĢ verilən markalar üzrə təsnif edilirlər. 

Bu statıäarta görə özlülük və istismar keyfiyyətlərindən asılı olaraq yağlar siniflərə 

və qruplara bölünmüĢdür. Mühərrik yağları aĢağıdakı 6 qrupa bölünür: ^

 ’\s 

A - TəkmilləĢdirilməmiĢ karbüratorlu və dizel mühərrikləri üçün. 
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B - AĢağı təkmillik dərəcəsinə malik karbüratorlu (BT) və dizel (E2) mühərrikləri 

üçün. 

B - Orta təkmillik dərəcəsinə malik karbüratorlu (B 1) və dizel (B 2) mühərrikləri 

üçün. 

T- Yüksək təkmillik dərəcəsinə malik karbüratorlu (T1) və dizel (T2) mühərrikləri 

üçün 

71 - Ağır istismar Ģəraitində iĢləyən yüksək dərəcədən təkmilləĢdirilmiĢ dizel 

mühərrikləri üçün 

E - Tərkibində 3,5%-ə qədər kükürdü olan ağır yana- caqla iĢləyən və lubrikator 

yağlama sistemi olan aĢağı dövrlərə malik dizel mühərrikləri üçün.  

Qeyd: Bütün yağların istismar keyfiyyətlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün onların 

tərkibinə yüksək səmərəliliyə malik mürəkkəb kimyəvi birləĢmələrdən ibarət olan 

aĢqarlar əlavə edirlər [17]. 

Dövlət standartına görə B, B, T qrupları üçün 1 və 2 indeksləri ilə yarımqruplar 

nəzərdə tutulur. Birinci yarım- qrupa daxil olan yağlar (1 indeksi) karbüratorlu, 

ikinciyə aid edilən yağlar isə (2 indeksi) dizel mühərrikləri üçün 

Cədvəl 6.1.17479-72 Dövlət Standartı üzrə mühərrik yağlarının təsnifatı 

Özlülü 

yün 

sinfi 

100°C-

də 

özlülük, 

mm
2
/s 

Ġstismar xüsusiyyətlərinə görə yağların qrup arı 

A E, b2 B, b2 r, r2  

6 6±0,5 
- 

M-

6B, 
- 

M-

8B, 
- 

M-6r, 
- - 

8 . 8+0,5 

M-

8A 

M-

8E, M-8E2 

M-

8B, M-8r2 M-sr, M-8r2 M-8£ 

10 ' 

10±1 

M-

10A 

M-

10B, 

m-

iob2 

M-

lOBı 

M-

10B2 M-ıor, 

M-

ıor2 

M-

lOfl 

12 ' 

12±0,5 
- - 

M-

12B2 
- 

M-

12B2 
- 

M-

12H 

M-

12,3, 

14 Hil 
- - 

M-

14E? 
- 

M-

14B2 
- 

M-

14r2 

M-

14,3 

16 16±1 
- - 

M-

16B2 
- 

M-

16B2 
- 

M-

16F2 

M-

163 

20 
20+2 

 
- 

M-

20B2 
- 

M-

20B2 
- 

M-

20H 

M-

203 

4/6 6+0,5 
- 

M-

4/6E, 
- 

M-

4/6B, 
- - - - 

4/8 8+0,5 
- 

M-

4/8E, 

M-

4/8B2 

M-

43/8B| 

M-

4/6B2 
- - - 

4/10 10+0,5 
- 

  M-

4/10B, 

M-

4/10B2 

- ■ 
- 

- 

6/10 10+0.5 

- 

_ 

 M-

6/10B, 

M-

6/10B2 

M-6/1 

or, 

M-

6/10H 

- 
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Qeyd. 1. 6-20 özlülük sinfinə mənsub yağlarda özlülüyün indeksi 90, digər özlülük 

sinifləri üçün isə 1250-dən az olmamalıdır. 

2. Özlülük sinifləri 4/6, 4/8, 4/10 olan yağlarda özlülük -18°C-də 1300-2600 

mm
2
/s, 6/10 yağında isə 260-10400 mm

2
/s intervallarında olmalıdır. 

 

 

 

istehsal edilir. A və D qrupları üçün varımqruplar nəzərdə tutulmur. Bu isə o 

deməkdir ki, həmin qruplara aid edilən yağlar həm karbüratorlu, həm də dizel 

mühərriklərində iĢlədilə bilir, yəni, bu yağlar universal xarakterə malikdirlər. 

Yuxarıda verilən standarta əsasənjhər bir mühərrik yağının markası bir hərfdən (M 

- rus dilində «Macjıo» sözündəndir), 100°C temperaturada təyin edilən özlülüyün 

kəmiyyət göstəricisindən - rəqəmdən və yağın indeksindən ibarətdir. Məsələn, M-

IOE2; bu o deməkdir ki, özĠülüyü 10 mm
2
/san olan mühərrik yağı B qrupuna 

(aĢağı təkmillik dərəcəsinə malik) aid olub dizel mühərriklərində istifadə edilmək 

üçündür. 

v QablaĢdırılmıĢ yağlar üçün yağın özlülüyü müəyyən temperatura intervalmda 

normalaĢdırıiır (məhdudlaĢdırı- lırfldMarkalanmada yağın qatılaĢdırıldığı öz əksini 

tapmahy dır.'Məsələn, 43/6; Burada 4 rəqəmi yağın mənsub olduğu özlülük sinfini* 

onun qiymətlərinin 100°C və -18°C tempera- turalarda normalaĢdırıldığmı (-18°C-

də özlülüyün sərhəd qiyməti 1300 mm^/s-dən az, 2600 mm
2
/s-dən çox 

olmamalıdır), «3» hərfi yağın qatılaĢdırıcı xarakterdə olmasını və 6 rəqəmi isə 

100°C-də yağın özlülüyünü göstərir. 

Mühərrik yağları Dövlət standartına və ya texniki Ģərtlərin tələblərinə uyğun olaraq 

selektiv təmizləmə üsuluna uğramıĢ distillyat və qalıq yağlarından hazırlanır, 

tərkibinə çox funksiyalı aĢqarlar qatılır. .Karbüratorlu mühərriklər üçün A, B, B və 

f qrupları üzrə yağlar istehsal edilir (cədvəl 6.2). 
 

 Karbüratorlu mühərriklər üçün istehsal edilən yağların tətbiq sahələrinə 

aĢağıdakıları misal göstərmək olar. 

Keçən əsrin ikinci yarısından buraxılan sovet avtomobillərində (hazırda həmin 

avtomobillər istehsal edilmir, köhnə markalı hərəkət tərkibi kimi prototip adı ilə 

xüsusi hallarda istifadə edilir), məsələn, rA3-51, 3HJI-164, M-20 və s-də bütün 

iqlim zonalarında iĢlədilə bilən M-8A yağı tətbiq 

 

Cədvəl 6.2. Karbüratorlu mühərriklər üçün istehsal edilən yağların əsas 

keyfiyyət göstəriciləri. 

Göstəricilər 

10541-78 Dövlət standartı üzrə yağların 

markaları 

38-01-370-84 Sahə 

standartı üzrə yağların 

markaları 

M-8A M-8B, M-8B1 M- M-8r, M- AC3n- AC3n-6 /lB-
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12r, 63/10r, 10 

(M-

5JA)  

(M- 

4rı/6B,) 

AC3n-

10B 

(M-

6V10B

) 

Özlülük, 

mm
2
/s: 

100°C-də 

0°C-də, 

çox 

olmamalıdı

r 

8±0,

5 

1200 

8±0,

5 

1200 

8±0,

5 

1200 

12±0,

5 

8±0,

5 

10±0.

5 

1000 

10±0,

5 

1000 

6±0,5 

1100-

2600 

(-

18«C

-də) 

10±0,5 

9000 

(-

18°C

-də) 

Özlülüyün 

indeksi, çox 

olmamalıdır 

90 90 90 95 100 125 120 140 115 

TurĢuluq 

ədədi, mq. 1 

q yağda 

KOH-in 

miqdarı, az 

olmamalıdır 1,2 3,4 4,0 8,5 8,5 10,5 

- 

5,5 „ 5,5 

Alovlanma 

temperaturu, 

açıq qabda, 

°C 

200 200 200 220 210 210 170 165 190 

Donma 

temperaturu, 

°C, yuxarı 

olmamalıdır 

-25 , -25 -25 -20 -30
:
 -32 -36 -42 - 

 

 

Qeyd: Bütün yağlar üçün (qatılaĢdırılmıĢ yağlardan baĢqa) sıxlıq 20°C 

temperaturada 900 kq/m
3
-dir 

 

edilirdi. Bəzən onun əvəzləyicisi kimi (dublyor sifətində) M- 8Bı yağı da istifadə 

olunurdu. 

; Hazırda respublikamızda ən çox yayılan RF avtomobillərində (Volisk və Qorki 

avtomombil zavodlarının bütün markalarında, Moskviç-2140 və 3A3 

avtomobillərinin bütün modifikasiyalarmda və s.) M-8rı (qıĢ), M-12rı (yay) və M-

63/lOrı mühərrik yağlarının istifadə edilməsi (ilin bütün fəsillərində) məsləhət 

görülür. 

"* '. Avtomobil nəqliyyatında ilin bütün fəsillərində iĢlədilə bilən yağlar kimi (əvəz 

edici rolunda) MV 10A, M- 63/IOB və M-43/6Bı yağrandan da istifadə edilir. Bü 
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yağlar qatılaĢdırıcı neft məhsulları kimi yüksək özlülük- temperatura xarakte- 

ristikalarma malikdirlər (VAZ avtomobillərində konstruksiya üçün nəzərdə 

tutulmuĢ mühərrik yağlarının əvəz edilməsi məsləhət görülmür).Göstərilən 

yağların donma temperaturaları aĢağı olduğu üçün (-30°C, «M-43/6Bı» üçün isə -

40°C) qıĢ aylarında avtomobilin normal iĢləmə qabiliyyəti tam təmin olunur, j, M-

63/l OB yağı universal xarakterə və uzıın iĢləmə müddətinə malik olub hər 18 min 

km yürüĢdən bir dəyiĢdirilir. Yağın universallığı odur ki, az və orta təkmillik 

dərəcəsinə malik dizel mühərriklərində də istifadə'edilir/ Dizel mühərrikləri üçün 

B, B və F qrupları üzrə yağlar hazırlanır. Bu qrup yağların tərkibinə kompleks 

təyinatlı aĢqarlar əlavə edilir. Dizel mühərrikləri üçün 8581-78 Dövlət ıstahdartı ilə 

istehsal edilən yağların keyfiyyət göstəricilərf cədvəl 6.3-də verilmiĢdir. 

Böyük yük götürmə qabiliyyətinə malik MA3-537 və MA3-543 avtombillərinin 

dizel mühərriklərində ilin bütün fəsillərində istifadə edilə bilən MT-16n yağı 

iĢlədilir. Ətraf mühitin temperaturu 0°C-dən aĢağı düĢdükdə bu yağla iĢləyən 

avtomobilin mühərrikini iĢə salmaq mümkün deyil, ona görə qızdırmaq lazım gəlir. 

M-8r2vəM-8B2 yağları ilə mühərriki -10°C temperatura qədər iĢə salmaq 

mümkündür. Daha aĢağı temperatu- ralarda (-15°C-dən -28°C-yə qədər) 

qatılaĢdırıcı yağlardan 

istifadə edilir. Orta təkmillik dərəcəsinə malik dizellər üçün M-43/8B2, 

təkmilləĢdirilmiĢ mühərriklər üçün isə M-43/8F2 yağlarının istifadəsi məsləhət 

görülür. QatılaĢdırıcı yağların tətbiqi ilə dizel mühərriklərinin səmərəli istifadə 

dərəcəsi yüksəlir, yanacaq və yağın sərfi azalır. 

Cədvəl 6.3. Avtomobillərdə iĢlədilən dizel yağlarının əsas keyfiyyət 

göstəriciləri 

Göstəricilər DS8581-78 üzrə yağın markaları 

M-8B2 M-

IOB2 

M-

8G 

M-

ıon 

M-

8r2K 

M-ıor,K 

Özlülük, 

mm
2
/s: 

100°C-də 

0°C-də, çox 

olmamalıdır 

8±0,5 

1200 

11 

±0,5 

8±0,5 

1200 
li±0,5 

8±0,5 

1200 
11±0,5 

Özlülüyün 

indeksi, az 

olmamalıdır 

85 85 85 85 90 85 ' 

TurĢuluq 

ədədi, mq., lq. 

yağda KOH-in 

miqdan, az 

olmamalıdır 

3,5 3,5 6,0 6,0 6.0 6,0 

Alovlanma 200 205 200 205 200 205 
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temperatura, 

°C, açıq 

qabda, aĢağı 

olmamalıdır 

Donma 

temperaturu, 

°C, yüksək 

olmamalıdır -25 -15 -25 -15 -30 -15 

 

 

Qeyd: 1. Bütün yağların 20°C-də sıxlığı 900 kq/nv-dir. 

2. Ka.vfA3 avtomobillərinin bütün modifıkasiyalarında yay və qıĢ mövsümlərinə 

uyğun olaraq M-10r2KvəM-8r2Kyağlarının tətbiq edilməsi məsləhət görülür. 

 

 

 

V_Neft məhsullarından qənaətlə istifadə etmək və dizel yağlarının unifıkasiya 

xüsusiyyətlərini yaxĢılaĢdırmaq baxımından hazırda ən çox M-6,/10B (bütün 

mövsümlərdə), M-8r2KvəM-lÖiy (uyğun olaraq qıĢ və yay üçün) yağları istehsal 

edilir. 

Yuxanda mühərrik yağlarının markaları və tətbiq sahələri haqqında verilən bütün 

məlumatlar MDB ölkələri ərazisində (keçmiĢ SSRĠ respublikalarında) istismar 

edilən avtomobillərə aiddir. Bu avtomobillər indi də xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrində istifadə edildikləri üçün həmin hərəkət tərkiblərində iĢlədilən yağların 

təsnifatı verilməli idi və verilmiĢdir. Təsnifatdan aydın görünür ki, sovet 

avtomobillərində böyük miqdarda mühərrik yağları istehsal edilirdi və 

markalanmada yağın bir neçə xüsusiyyəti nəzərə almırdı. Müxtəlif texnoloji 

proseslərə məruz qalan, müxtəlif  istismar keyfiyyətlərinə malik yağların istehsalı 

müsbət hal kimi qiymətləndirilmir. Belə ki, bu halda avtomobil nəqliyyatının 

təmirə yararlığı baxımından yağların ynifıkasiya xüsusiyyəti təmin edilmirdi. Buna 

görə həyat özü bu xüsusiyyətin təkmilləĢdirilməsi (yaxĢılaĢdırılması) zəruriyyətini 

ortaya çıxardı. Bu məsələyə beynəlxalq aləmdə baĢ vermiĢ siyasi dəyiĢikliklər daha 

çox təsir etdi. Sərhədlərin açılması,, xarici avtomobillərin respublikamıza axını 

yağların istehsa- ; Ġmin vahid bir sistem əsasında təĢkil edilməsi məsələsinin həllinə 

(bütün ölkələrdə istifadə etmək üçün) gətirib çıxardı. \ Bü' sistemin mahiyyəti odur 

ki, yağın markasında ancaq bir göstərici - beynəlxalq standartlaĢma məsələlərində 

xüsusi əhəmiyyəti olan (birincilikmövqeyi tutan) SAE-nin metodikas? ilə təyin 

edilmiĢ vağm özlülüyü təsvir edilir. Deməli, yağın markası SAE və onun" afctmca 

yazılan rəqəmdən (özlülüyün qiyməti)"'ibarət olur. Bu prinsip əsasında istehsal 

edilən yağların əsas istismar normaları cədvəl 6.4-də verilmiĢdir (iqlim Ģəraiti də 

nəzərdə tutulmaqla). 
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Cədvəl 6A SAE təsnifatı üzrə olan mühərrik yağlarının 

özlüliiklərinin normaları [20] 

Özlülüyün 

indeksi 5W ıow 15W 20W 20 30 40 50 

Donma 

temperaturu, °C 

(dinamiki özlülük 

30000 sP) 

-30 -25 -20 -15 - - - - 

Dinamiki özlülük, 

sP, (0°C 

temperaturada) 

3500 

(-25) 

3500 

(-20) 

3500 

(-15) 

4500 

(-10) 

 ~ - " 

Kinematik özlülük, 

sSt (100°C 

temperaturada) 

az olmamalıdır çox 

olmamalıdır 3,'8 4,1 5,6 5,6 

5,6 

9,3 

9,3 

12,5 

12,5 

16,3 

16,3 

21,9 

 

 

Qeyd: 1). W hərfi yağın qıĢ mövsümünə aid olduğunu göstərir («Winter» 

sözündəndir, mənası qıĢ deməkdir); 

2). Cədvəldə verilmiĢ xətlər (tirelər) normaların olmamasına dəlalət edir. 

 

 

Mühərrik yağlarının iqlim Ģəraitinə uyğun istehsal edilməsinə baxmayaraq hazırda 

avtomobil nəqliyyatı qarĢısında duran əsas məsələ ilin bütün fəsillərində (ətraf 

mühitin temperaturundan asıh olmayaraq) iĢlədilə bilən yağlar istehsal etməkdir. 

Bu onunla əsaslandırıla bilər ki, tərkibində müxtəlif təyinatlı aĢqarları olan qıĢ yağı 

əslində mühərrikin iĢə salma anında öz funksiyasım (qıĢ xarakterini) yerinə yetirir. 

Mühərrik qərarlaĢmıĢ rejimə (temperatura 80...85°C-yə çatdıqda) malik olduqdan 

sonra (buna iĢçi rejim deyilir) qıĢ yağı yay mövsümü üçün hazırlanan yağların 

özlülük xüsusiyyətlərinə ekvivalent xarakterdə dəyiĢir. Bu keyfiyyət yağın 

markasında öz əksini tapır: SAE-dən sonra əvvəlcə özlülüyün qıĢ, sonra isə 100°C 

temperatura- dakı göstəricisi verilir. Məsələn SAE 20W-30 (qıĢ və yay göstəriciləri 

arasında xətt olmaya da bilər). 

Bu xüsusiyyəti nəzərə alan və praktiki məqsədlər üçün istehsal edilən yağların 

keçmiĢ (DS 174911-85) və yeni (APĠ) təsnifat sistemlərinin uyğunluğu (özlülüvün 

sinfinə görə) xarakteri cədvəl 6.5-də göstərilmiĢdir. 

Cədvəl 6.5. Mühərrik yağlarının özlülüyünün sinfinə görə müvafiq gəlmə 

xarakteri [20]. 

DS SAE DS SAE 
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33 5W 3 3/8 5W-20 

4y ıow 43/6 10W-20 

53 15W 43/8 10W-20 

63
;
 20W 43/10 10W-30 

6 20 53/10 15W-30 

8 20 53/12 15W30 

10 30 53/14 15W-40 

12 30 63/IO 20W-30 

14 40 63/U 20W-40 

16 40 63/H 20W-40 

20 15 - - 

 

 

Yağların istismar xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi baxımından istehlakçıları 

maraqlandıran əsas cəhətlərdən biri də (özlülükdən sonra) onların keyfiyyət 

səviyyəsidir. Bü istiqamət üzrə APĠ tərəfindən iĢlənilən sistem üçtünlük təĢkil edir. 

Markalanmada APĠ simvolunun olması yağın keyfiyyət sinfini xarakterizə edir. Bu 

isə iki Ģkaladan ibarətdir: «S» Ģkalası yağın karbbüratorlu mühərriklərdə (benzinlə 

iĢləyən), «C» isə dizel mühərriklərində iĢləməsinə dəlalət edir. Keyfiyyət 

dərəcəsinin pillələri latın hərfləri ilə iĢarə edilir (A, B, T və s.). Cədvəl 6.6-da APĠ 

üzrə mühərrik yağlarının keyfiyyət səviyyəsinin təsnifatı, cədvəl 6.7-də isə onların 

DS 17479.1-85 üzrə nəzərdə tutulmuĢ təsnifata müvafiq gəlmə xarakteri 

verilmiĢdir. 

Cədvəl 6.6. APĠ üzrə mühərrik yağlarının keyfiyyət 

səviyyəsinin təsnifatı [20] 

Karbüratorlu mühərriklər üçün 

ġərti 

iĢarələr Tətbiqi 

SC 1964-67 illərdə istehsalata verilmiĢ 

konstruksiyalar üçün 

SD 1968-71 illərin konstruksiyaları üçün 

SE 1972-79 illərin konstruksiyaları üçün 

SF 1980-88 illərin konstruksiyaları üçün 

SG Ġstehsalı 1989 və sonralar baĢlanmıĢ 

təkmilləĢdirilmiĢ mühərriklər üçün 

Dizel mühərrikləri üçün 

CC 1961-ci ildə layihələndirilmiĢ orta 

gərginlikli mühərriklər üçün 

CD Orta gərginliyə malik dizellər üçün 

CE Ağır Ģəraitdə iĢləyən yüksək gərginlikli 

dizellər üçün 
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Cədvəl 6.7. DS 17479.1-85 üzrə mühərrik yağlarının keyfiyyət siniflərinin APĠ 

sisteminin təsnifatına uyğun gəlmə xarakteri [20] 

DS 17479.1-

85 

APĠ 

B SD/CB 

Bi SD ' 

b2 CB 

r SE/CC 

r, SE, SF 

r, CC 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, keçmiĢ Ġttifaqda mühərrik yağları istehsal edən neftayırma 

zavodlarının sayı az olduğu üçün onların növləri də (çeĢidləri) az idi. Məsələn, 

müasir minik avtomobilləri üçün geniĢ planda iĢlədilən M53/10rı və M63/12rı 

yağlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə hazırda böyük ehtiyac var. Ümumiyyətlə 

götürdükdə isə yüksək etibarlılıq xüsusiyyətlərinə 

malik müasir konstruksiyalı avtomobillərdə tətbiq etmək üçün yeni yağ növlərinin 

yaradılması elmi-texniki tərəqqi baxımından həmiĢə ön planda durmuĢdur və 

durur. Cədvəl 6.8-də istehsala hazırlanan mühərrik yağlarının yeni növləri 

göstərilmiĢdir. 

Cədvəl 6.8. Müasir avtomobülərdə iĢlədilən mühərrik yağlarının yeni növləri 

[20] 

Yağların 

adları 

SAE 

üzrə 

özlülüyü 

APĠ üzrə 

keyfiyyət 

səviyyəsi 

Hazırlandığı 

zavod 

«y 4>ajno6-

Cynep» 15W-40 SG/CE Ufa, NAZ 

«y<|)ajiK>6» 15.W-

40 

SF/CC /r 

’' '"«KacTpojı» 15W-40 SF/CC Volqoqrad, NAZ 

«PeKcojı» 10W-30 SF/CC Ryazan, NAZ 

«PeKcojı» 15W-40 SF/CC  rt 

«ÄHrpojt>> 10W-30 SF/CD «Anqarsinefte- 

orqsintez» ĠB 

Qeyd: 1) NAZ - neftayırma zavodu; 2) ĠB - istehsalat birliyi. 

 

 

Əlavə olaraq axırıncı cədvələ aid etmək olar ki, ttYcjıa- jiio6» mühərrik yağı 

karbüratorlu, «Cynep» isə dizel mühərrikli minik avtomobillərində tətbiq edilmək 
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üçün məsləhət görülür. «      » markalı yağ ilk dəfə olaraq Avropada («Mercedes-

benz», «Bojibo» və s.) və ABġ-da («KaMMHHC») istiafdə edilməyə baĢlanmıĢdır. 

6.4. TRANSMĠSSĠYA YAĞLARININ ƏSAS ĠSTĠSMAR 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

Transmissiya yağlarına avtomobilin güc ötürücü aqreqat və mexanizmlərini 

(ötürmələr və paylayıcı qutuları, arxa körpüdə baĢ Ötürücünü və s.), onların diĢli 

çarx birləĢmələrini və yastıqlarını yağlamaq" üçün istifadə edilən 

yağlama materialları aiddir. Avtomobillərdə iĢlədilən hid- rodinamik ötürmələr 

üçün istehsal olunan yağlar da güe ötürücü vasitə funksiyasını yerinə yetirməsinə 

baxmayaraq transmissiya yağlarına aid edilir. 

Transmissiya yağlarının iĢləmə Ģəraiti mühərrik yağlarının istismar 

keyfiyyətlərindən bir sıra xüsusiyyətlərə görə fərqlənir. 

Hər Ģeydən əvvəl qeyd edək ki,lmüasır avtomobillərin transmissiyasinda hipoid' 

sonsuz vint və konik-silindrik (spiralvari) ötürmələrindən istifadə edilir’ 

Transmissiya ötürmələrində tətbiq edilən yağların mühərrik yağlarından fərqli 

olaraq xarakterik xüsusiyyəti odur ki,^mühərrik yağları yüksək temperaturalarda 

iĢləməli olduqları halda transmissiya yağları yüksək xüsusi təzyiqlərdə iĢləyirlər. 

Məsələn, hipoid ötürməsində diĢli çarxların kontakt nöqtələrində 4000 MPa (40000 

kq/sm
2
) qədər xüsusi təzyiqlər əmələ gəlir. Buna uyğun olaraq yağlama 

materiallarına da tələblər artır, xüsusi təyinatlı (birləĢmənin iĢləmə rejiminə ^-

müvafiq) yağların hazırlanması lazım gəlir. Bu istiqamətdə yerinə yetirilən 

tədqiqat xarakterli elmi iĢlərdən [3,9,17] aydınlaĢır ki, transmissiya aqreqatları 

içərisindəən gərgin iĢləmə Ģəraiti avtomobilin arxa körpüsündə müĢahidə edilir. 

 Transmissiya yağları nəinki diĢli çarx birləĢmələrini, həm də yastıqları yüksək 

keyfiyyətlə yağlamalıdırlar. 

( Tfransmissiya detallarının əksəriyyətinin legirləyici ^^ poladlardan 

hazırlanmasına baxmayaraq, əlvan metallar     dan da hissələr istehsal edilir. Bu 

axırıncılar isə korroziyaya daha çox uğrayırlar. Bunun qarĢısını imkan daxilində 

almaq üçün transmissiya yağları korroziyaya müqavimət göstərə bilən aĢqarlarla 

zənginləĢdirilir. 

Mühərrik və transmissiya yağlarının iĢləmə Ģəraiti temperatura rejiminə görə də 

fərqlənirlər. Transmissiyanm güc ötürücü aqreqatlarında yağın temperaturu geniĢ 

sərhədlərdə dəyiĢir. Bu isə diĢli çarx ötürmələrində diĢlərin ömür uzunluğuna 

mənfi təsir göstərir. AraĢdırmalara görə 

Ayağın temperaturu +20°C-dən -20°C-yə düĢdükdə diĢli çarxlarda sürtünmə 2 

dəfə, -30°C-yə düĢdükdə isə 4 dəfə artır [1]. Transmissiya yağının temperaturu 

yüksəldikcə iliĢmələrdə gedən yeyilmə tempi azalır, 70-80°C-də bir növ stabilləĢir. 

--TanıĢ miss iy a yağlarının temperatur rejimi qiymətləndiriləndə üç xarakter iĢçi 

temperaturu fərqləndirirlər ![2]: minimum, maksimum və orta istismar 
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temperaturaları. e Müasir transmissiya aqreqatlarında yağın temperaturu 100°C-

dən yüksək olmur. Sürtünən səthlərin kontakt nöqtələrində isə bu temperatura 300-

1000 
Ü
C arasında dəyiĢir. 

- Mühərrik yağlarında olduğu kimi transmissiya yağlarının da əsas istismar 

xüsusiyyətlərindən biri sürtünmələri azaltmaqla detalların yeyilmələrini aĢağı 

salmaqdır. Fərq ondadır ki, güc ötürücü aqreqatlarda mayeli sürtünmədən daha çox 

sərhəd sürtünmələrinə rast gəlinir.Bu isə konstruksiyaların xarakteri iləəlaqədardır. 

Transmissiya detallarının yeyilməsi hər iki rejimdə: hidrodinamik və sərhəd/ 

yağlama rejimlərində müĢahidə edilir,vTransmissiya yağla- rımn 

xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, özlülük sərt artdıqda (diĢli çarxların diĢlərinin 

kontakt nöqtələrində xüsusi təzyiqin qiyməti 4 rPa-la çatan hallarda [17]) toxunma 

zo- näiänndä yağläma Ģəraiti pisləĢir. 

Transmissiya yağlarının özlülük-temperatura asılılığı mühüm rol oynayır.Bu 

asılılıq (Ģəkil 6.8) sürtünən səthlərin yağlanma xarakterinə, aĢağı temperaturalarda 

avtomobilin yerindən götürülmə qabililyyətinə, aqreqatların güc göstəricilərinə 

təsir edh. 

Avtomobillər üçün maksimum buraxıla bilən özlülük (avtomobilin yerindən 

sərbəst hərəkətə gəlməsinə imkan verən) ətraf mühitdən və minimum iĢçi 

temperaturundan asılı olaraq təyin edilir. Qorki, Minsk və Lixaçov adma Moskva 

zavodlarının istehsal etdikləri avtomobillərdə bu özlülük (300-600) Pa-s arasında 

dəyiĢir [1,3]. Maksimum özlülük buraxıla bilən qiymətindən yuxarı olduqda avto- 

mobili yerindən tərpətdikdə diĢli çarx ötürmələrində və yastıqlarda zədələr 

müĢahidə edilir . 

 

/OOO 

100 

-50-50 -00 -30 -20-10  10 

t;c 

ġəkil 6.8. Transmissiya yağlarının özlülüyünün (r|) temperatura- dan (t) asılılığı 1 - 

hipoid yağı; 2 - TAn-15B: 

1. - TA£-17H, MT-16n, TCn-14, TCn-15K, TCn-14hiP; 

2. - TCn-16, TC3„-16A, 5 - TM5-12PK; 6 - MT3 -10n 
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70 

Z 1 

0,5 0,3 0,2 

Transmissiya yağları üçün dəəsas ümumi tələbat birləĢmədə iĢtirak edən detalları 

bir-birindən möhkəm yağ təbəqəsi ilə ayırmaqdır. Bu baxımdan yağlama 

qabiliyyəəti mühərrik yağlarında olduğu kimi transmissiya yağlarında da aĢqarlar 

vasitəsilə yaxĢılaĢdırılır (yüksəldilir). 

Digər istismar xüsusiyyətlərinə gəldikdə isə mühərrik yağlarının fıziki-kimyəvi 

göstəriciləri transmissiya yağlan üçün də öz funksiyalarını saxlayırlar. 

6.5. TRANSMĠSStYA YAĞLARININ MARKALARI 

VƏ TƏTBĠQ SAHƏLƏRĠ 

Yuxarıda gösterdik ki, transimissiya yağlarının 'bir sıra istismar keyfiyyətləri 

mühərrik yağlarının eyni adlı göstəricilərindən az fərqlənir. Bununla yanaĢı qeyd 

etməliyik ki, transmissiya yağlarının iĢləmə Ģəraiti müxtəlifdir, güc ötüfucü 

aqreqatlarm konstruktiv xüsusiyyətlərindən, yük, sürət və istilik 

rejimlərindən,/ətraf mühitin temperaturundan asılıdır. Buna görə dəUransmissiya 

aqreqatları üçün müxtəlif yağlar hazırlanır ki, onlar öz təyinatlarına görə 

iĢlədilirlər. Məsələn, arxa körpünün baĢ ötürücüsündə hh poid birləĢmələri olan 

reduktorlarda xüsusi aĢqarlara malik və möhkəm yağ qatı əmələ gətirən hipoid 

yağları, hid- rotransformatorlarda və avtomatik ötürmələr qutusunda 

avtomobillərin hidrosistemləri üçün istehsal edilən yağlar- tətbiq edilməlidir. 

Keçən əsrin 80-ci ilindən baĢlayaraq MDB respublikalarında istismar edilən bütün 

sovet avtomobillərinin transmissiyasmda DS 23652-79 ilə («Transmissiya 

yağları») hazırlanan yağlar tətbiq edilirdi.Bu yağlar həmçinin traktorların, kənd 

təsərrüfatı, tikinti və yol maĢınlarının transmissiya aqreqatlarında da istifadə edilir. 
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Ümumiyyətlə,'jdransmissiya yağları müxtəlif xüsusiyyətlərə görə təsııif edilir. 

Məsələn, diĢli çarx ötürmələrində iĢləmə gərginliyinin səviyyəsinə görə 

transmissiya yağları aĢağıdakı qruplara bölünür: 

a. bütün diĢli çarx ötürücülərində iĢləmə qabiliyyətinə malik olan 

universal yağlar; 

b. avtomobillərin silindrik, konik və sonsuz vint ötürmələri üçün 

istehsal edilən ümumi təyinatlı yağlar; 

v) minik və yük avtomobillərinin hipoid ötürmələri üçün hazırlanan yağlar 

q) hidromexaniki ötürmələr üçün iĢlədilnən yağlar.güc ötürücü aqreqatlarında 

iĢlədilən transmissiya yağlarının tətbiq sahələrini araĢdırdıqda aydınlaĢır kü-dir sıra 

müsbət xüsusiyyətlərinə görə aĢağıdakı markalarda hazırlanan yağlar daha çox 

istifadə edilir: ' ,31^ -f«. 

TCn-10 - (-45°C) temperatura qədər iĢləyə bilən hinoid birləĢməsindən baĢqa 

bütün diĢli çarx ötürmələrində istifa- də edilir. 

TAn-15B - həmin funksiyaları yerinə yetirir, isti və mülayim iqlhn zonalarında ilin 

bütün fəsillərində istismara yararlıdır. 

TCn-15K - TCn-10 və TAn-15B markalarının yerinə yetirdiyi bütün funksiyaları 

icra edir. KaMA3 avtomobillərinin transmissiya aqreqatlarında tətbiq edilir, ilin 

bütün fəsillərində iĢləmə qabiliyyətinə malikdir. ' 

^Yük avtomobillərinin hipoid ötürmələrini yağlamaq üçün TCn-Mrnn və TC3-

9rHn, minik avtomobilləri üçün isə 3801260-82 sahə standartı ilə hazırlanan 

transmissiya yağlan istifadə edilir. TAJ1-17H yağı silindrik, konik, ko- nik-

silindrik, bəzi sonsuz vint və bütün hipoid ötürmələrində iĢlədilir.TM-5-12PK və 

TM-5-12B yağlama materialları universal xarakter daĢıyır, yüksək qoruyucu 

xüsusiyyətlərə və aĢağı temperaturalarda qənaətbəxĢ istismar keyfiyyətlərinə 

malikdirlər. 

Avtomobillərdə iĢlədilən hidromexaniki ötürücü (HMƏ) müxtəlif xüsusiyyətlərə 

malik elementlərdən (hid- rotransformator, ötürmələr qutusu, avtomatik idarə etmə 

sistemi) ibarət olduğu üçün bu ötürmələrdə istifadə edilən yağlara daha sərt tələblər 

qoyulur. HMO-li avtomobillərdə mühərriklə transmissiya arasında sərt əlaqə 

olmadığı üçün bu avtomobillərdə yaranan maksimum dinamik yüklər bir neçə dəfə 

(sınaqların nəticələrinə görə 1,5-3 dəfə [1.17] t azdır.; HM9-nin karterindəki yağın 

temperaturu 80-95°C arasında dəyiĢir, yay aylarında isə (Ģəhər rejimində) 150-C-

yəçatır. Temperaturanın lə böyük hədlərdə dəyiĢməsi mexaniki ötürmələr 

qutusundan fərqli olaraq hidrotransfor- matorda yağm axma sürətinin yüksək 

olması (80-100 m/s); hesabına daxili sürtünmələrin çox olması ilə izah edilir.HM9-

də istifadə edilən vəəsas istismar göstəricilərindən biri olan yağm özlülüyünə də 

xüsusi tələb verilir. Məqsəd transformatorun f.i.ə-m maksimuma qaldırmaqla 

detallar arasında möhkəm yağ qatı əmələ gətirməkdir. Buna nail olmaq üçün yağm 

özlülüyü optimal olmalıdır (yuxarı-aĢağı olması müxtəlif nəticələrə gətirib çıxarır 
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[1]). Hazırda HM0-lərdə iĢlədiləcək yağm hansı özlülüyə malik olması \Aaqqmda 

vahid fikir yoxdur. Lakin, praktiki tədqiqatlara görə özlülük az olduqca, yanacaq 

qənaətliliyi yüksəlir, HMƏ-də tətbiq edilən, özlülüyü 5,1 mm
2
/s olan yağm əvəzinə 

özlülüyü 100°C temperaturada 1,4 mm
2
/s olan yağ istifadə etdikdə yanacaq 

qənaətliliyi 6-8% aĢağı düĢür, avtomobilin dinamiki xarakteristikaları yaxĢılaĢır 

[3]. Təcrübələr göstərir ki, hidrotransformatorda maksimum f.i.ə. almaq üçün 

yağm Özlülüyü 100°C-də 4-5 mm
2
/s olmalıdır. 

HM0 -nin detalları müxtəlif metallardan hazırlandığı üçün burada yağın yeyilməyə 

qarĢı davamlılığı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə birləĢmələr üçün yağm 

seçilməsinin çətinliyi ondadır ki, yağa əlavə edilən aĢqar bir halda detalların 

yeyilməsini azaltdığı halda (qara metallarda), digər halda yeyilmə Ģiddətini 

artırırlar (əlvan materiallardan hazırlanan detallarda). Digər tərəfdən aĢqarı 

seçərkən nəzərə almaq lazımdır ki, HMƏ-də istifadə edilən yağ müəyyən sürtünmə 

xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır. Sürtünən disklərin normal iĢləməsi üçün tətbiq 

edilən yağ maksimum sürtünməəmsalını (0,1-0,2-dən 0,16-0,18-ə qədər) təmin 

etməlidir. Sürtünməəmsalı 0,1-dən aĢağı düĢdükdə disklərdə sürüĢməəmələ gəlir 

[9]. 

HM0-də detalların müxtəlif metallardan olması yağm korroziyaya qarĢı 

davamlılığım təmin etmək üçün yeni tə- 

ləblər irəli sürülür, Deyilən xüsusiyyəti yaxĢılaĢdırmaq üçün (yağa aĢqarlar 

qatırlar). HM9-də iĢlədilən yağ kipləĢdirici qurğularda olan rezin mateirallara 

mənfi təsir göstərməməlidir. Bü ötürmələrdə istifadə edilən yağ gücün ötürülmə 

vasitəsi olduğu üçün (iĢçi orqan) o, öz tərkibini, bir cinsliliyini saxlamalıdır. 

Deyilənlərəəlavə olaraq qeyd etməliyik ki, HM0-lərdə tətbiq edilən yağlar yüksək 

istilik tutumuna malik olmaqla yanaĢı transmissiya detallarının soyudulma- sını da 

təmin etməlidirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, SSRĠ-nin mövcud olduğu dövrlərdə və onun tərkibində 

olan respublikalar müstəqillik aldıqdan sonra da (bir sıra avtomobillərdə indi də) 

keyfiyyət göstəriciləri cədvəl 6.9-da verilmiĢ transmissiya yağları tətbiq edilir.Bu 

yağlar RF tərəfindən təsnif edilmiĢdir. 

Xarici avtomobillərin MDB respublikalarına, o cümlədən Azərbaycana axını 

iləəlaqədar olaraq keçmiĢ Ġttifaqda hazırlanan yağlarla xarici ölkələrdə istiehsal 

edilən sürtgü materialları (transmissiya yağları nəzərdə tutulur) arasındakı 

münasibəti aydınlaĢdırmaq lazım gəlir.Bu məqsədə həm cədvəl 6.9-da verilmiĢ, 

həm də SAE (Amerika avtomobil mühəndisləri cəmiyyəti) və APĠ (Amerika neft 

institutu) təsnifatlarından istifadə edilərək vahid bir sistemə (əvvəlkilərə nisbətən 

çox sadə olan) gəlirlər. 

Aydındır ki, müxətilf ölkələrdə böyük miqdarda transmissiya yağları hazırlanır.Bu 

yağlar müxtəlif fıziki- kimyəvi xüsusiyyətlərə malik olduqları üçün müxtəlif mar- 

kalanma prinsipinə məruz qalırlar.Bu axırıncı xüsusiyyət təmirə yararlıq 
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baxımından müsbət hal kimi qiymətləndirilmir (həm unifikasiya, həm də 

markalanmada olan iĢarələrin baĢa düĢülməsi nöqteyi-nəzərindən). Bu istiqamətdə 

aparılan iĢlərin nəticəsində nəinki avtomobil elementlərinin ömür uzunluğunu 

artıran, hətta özlərinin xidmət müddətim yüksəldən yeni yağlar yarandı ki, bunların 

markalarım?, xüsusiyyəti də sadələĢmiĢ oldu. Belə ki, iki-üç universal xarakterli 

(müxtəlif markalı və modifıkasiyalı məmulatlann 

Cədvəl 6.9. Transmissiya yağlarının əsas keyfiyyət göstəriciləri 

Ġq 

lim 

zo 

nası 

Yağın 

markası 

(DS yaxud 

Tġ) 

Kinema

- tik 

özlü- 

lük, 

100°C-

də, 

mm
2
/s 

Özlülü- yün 

indeksi, az 

olmamalıdı

r 

SAE üzrə 

özlülüyü

n sinfi Don 

ma 

tempe 

raturu

, 

«c 

Avtomobili

n yerindən 

tərpənmə 

anında- kı 

temperaturu, 

°c 

Təsnifata görə 

yağlama 

xüsusiyyətləri

- ■ nin 

səviyyəsi 

APĠ QĠYġx 

PS 

3329-73 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Universal yağlar (silindrik, konik, spiral-konik və hipoid ötürmələri üçün) 

I TM-5-9A 

10 

- 75W-

80W 

 -55   

-60 

GL-5 TM-5 

II 

TM-5-

12B 

            

 (TS 

38401235

-78) 12 

140 /5W-

80W 

 -45   -50 GL-5 TM-5 

II 

TM-5-

12PK 

            

 (TS 

38401844

-80) 12 

140 75W-

80W 

 -45   -50 GL-5 TM-5 

II-

III 

TM-5-

18PK 18 

- 80W-

90W 

 -40   -45 GL-5 TM-5 

II

I TAH-17M 

            

 (DS 

23652-

79) 

17 

100 

 90W  -25   -30 GL-5 TM-5 

Hipoid yağlan (hipoid ötürmələri üçün) 

II TCs-9rnn 9 120. 

 

75W 

 

-45 

  

-50 GL-4 

TM-

5 

 (SS 

3801158-

78) 

            

III-

IV 

TCn-14rnn 14 90  90 W  -25   -30 GL-4 TM-

4 
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 (DS 

23652-

79) 

            

IV TCnın 25 -  140W  -15   -20 GL-4 TM-

4 

 (SS 

01260-

82) 

            

 

 

 

Cədvəl 6.9-un ardı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Ümumi təyinatlı (silindrik 

, konik və 

koııik-spiral) 

ötürmələr 

üçün 

  

II-

III 

 TC„-10 

(DS 23652-

79) 

10 

90 80W -40 -45 GL-3 TM-

3 

III-

IV 

 TAn-15B 

(DS 23652-

79) 

14-

16 

90 90 W -20 -25 GL-3 TM-

3 

III-

IV 

 TC„-15K (DS 

23652-79) 

15 90 90 W -20 -25 GL-3 TM-

3 

IV  Ötürmələr 

qutusu və 

sükan idarəsi 

üçün 

(SS 

3801260-

82) 

20,5-

32,4 
- 

90-

140 W 

-20 

-25 GL-3 
TM-

3 

IV  T3„- 15 (DS 

23652-79) 
12 

 90 W 
-18 

-23 GL-2 TM-

2 

Hidromexanilci avtomatik ötürmələr qutusu üçün 

tıı 

 

MFT 6-7 - 75 W -55 -50 GL-2 

TM-

2 

  (TS 

38401220-

80) 

       

III-IV 

A markası 

(TS 7-8 - 80 W -40 -35 GL-2 

TM-

2 

  38101179-

71) 

       

Qeyd - 
X
*QĠYġ - QarĢılıqlı Ġqtisadi Yardım ġurası. 



94 
 

TCn- l4rHn yağı ancaq yük avtomobillərinin, ICrnn yağı isə ancaq minik 

avtomobillərinin hipoid ötürmələrində tətbiq edilir. 

 

 

 

müxtəlif tipli avtomobillərdə iĢlədilməsi) və sadə marka- lanmaya malik yağları 

bilməklə (məsələn, TAn-15B və TA))- 17H) beynəlxalq sistemdə istifadə edilən 

yağlara asanlıqla keçilir. 

Transmissiya yağları üçün dəəsas istismar göstəricisi özlülükdür. Mühərrik 

yağlarında olduğu kimi özlülük SAE sistemi ilə qiymətləndirilir. \ Yağın soyuq 

iqlim zonasına məxsusluğu «W» hərfi ilə qeyd edilir. Özlülükləəlaqədar olaraq 

temperatura normaları da göstərilir. Bütün bunlar öz əksini cədvəl 6.10 tapmıĢdır. 

Cədvəl 6.10. SAE sistemi üzrə transmissiya yağlarının özlülüklərinin 

normaları 

Yağm 

təyinatı 

 

QıĢ 

 

Yay 

Bütün 

mövsümlərdə 

Özlülüyün 

sinfi 

75W 80W 85W 90 140 80W-

90 

85W-

90 

85W-

140 

Kinematik 

özlülük, 

100°C, 

mm
2
/s 

az 

olmamalıdır 4,1 7,0 11,0 13,5 24,0 13,5 13,5 24,0 

çox 

olmamalıdır 

- - - 

24,0 41,0 24,0 24,0 41,0 

Temperatura 

(dinamik 

özlülük 

150000 Pa. s -40 -26 -12 

  

-26 -12 -12 

olduqda), °C         

 

 

Cədvəl 6.10-dan görünür ki, transmissiya aqreqatları üçün hazırlanan yağların 

limiti çox geniĢdir. Bu istehsalçılara imkan verir ki, konkret yağın temperatura 

sərhədlərini göstərməklə kifayətlənsinlər (cədvəl 6.11). 

Hazırda transmissiya yağlarının istismar keyfiyyətləri APĠ Ģkalası ilə göstərilir. Bu 

Ģkalada altı pillə nəzərdə tutulur. Birinci üç pillə (GL-1, GL-2, GL-3) artıq 

istismardan çıxarılmıĢdır. Sonrakı üç pillə isə aĢağıdakı güc ötürücü elementlərdə 

iĢlədilir: GL-4-ötürmələr qutusu və hipoid ötürməsi olmayan baĢ ötürücülər üçün; 

GL-5 - ötürmələr qutusu və hipoid ötürməli reduktorlar üçün; GL-6 - yeyilməyə 
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qarĢı davamlılığı və ömür uzunluğunu yüksəldən aĢqarlar istifadə etməklə GL-5-in 

funksiyaları üçün. Deyilənlər baxımından TAJf-17H yağının markası aĢağıdakı 

kimi olmalıdır: «SAE 85W-90, APĠ GL-5». 

Cədvəl 6.11. RF-nın müasir minik avtomobilləri üçün transmissiya yağlarının 

təsnifatı 

Yağın 

markası 

Özlülüyün 

indeksi 

f . 

Ġstismarda 

buraxıla bilən 

temperatura 

diapazonu, °C 

Ġstehsal edən 

zavod 

TAfl-17H 85W-90 -25-dən +45-

dək 

Volqoqrad 

NAZ, 

«Omsknefteorq- 

sintez ĠB» . 

TM5-18 85W-90 -20-dən +45-

dək 

Nijeqorod 

NAZ, 

«Permnefteorq- 

sintez» ĠB 

«Onısknefteorq- 

sintez» ĠB. 

TM5-

18MXÜ 

«Omckohji 

85W-90 -20-dən +45-

dək 

Yaraslav NAZ, 

«Omsknefteorq- 

sintez» ĠB 

NovouFım 

NAZ, 

Cynep T» 85W-90 

-12-dən +45-

dək «Omsknefteorq- 

«Hobohji 

T» 

80W-90 -26-dan +45-

dək 

sintez» ĠB 

 

 

1-17H markalı yağ avtomobil nəqliyyatında ən çox tətbiq edilən (xüsusilə minik 

avtomobillərində) yağlardan- dir. Hazırda onun əvəzinə TM5-18 vəTM5-18HĠIX 

yağları istehsal edilir. Tərkib etibarilə bu yağlar bir-birindən az fərqlənir. Çünki hər 

ikisində «JIy6pn30Ji» Firmasının aĢqar- ları (əlbəttə ikincilərdə yeni 

modifıkasiyalar Ģəklində) istifadə edilir. Bu baxımdan «Omckohji Cynep T» 

və«Hobohji T» markalı transmissiya yağları yüksək istismar xüsusiyyətlərinə 

malik olmalarına baxmayaraq GL-5 qrupunda qalırlar. 

6.6. ĠġLƏNMĠġ YAĞLARIN REGENERASĠYA 

EDĠLMƏSĠ 

Avtomobil nəqliyyatının istismarında yağlardan qənaətlə istifadə edilmə 

yollarından biri də iĢlənmiĢ yağların regenerasiya edilərək təkrar tətbiq edilməsidir. 



96 
 

Regenera- siya prosesindən məqsəd avtomobilin aqreqatlarında müxtəlif texnoloji 

proseslərə və iĢləmə rejimlərinə məruz qalmıĢ, xidmət müddətini bitirmiĢ mühərrik 

və transmissiya yağlarının zərərli birləĢmələrdən: mexaniki qarıĢıqlardan, sudan, 

yanacaq fraksiyalarından, üzvü turĢulardan, asfalt və qatranlardan təmizləməkdir. 

Regenerasiya edilmiĢ yağın keyfiyyətinə ilk növbədə təsir göstərən əsas amil onun 

yığılma texnologiyasıdır (üsuludur). Belə ki, hər bir növ yağ üçün məxsusi tara 

seçilməlidir, iĢlənmiĢ yağın növü göstərilməlidir. Regenerasiya xüsusiyyətlərinə 

görə müxtəlif növlü yağları qarıĢdırmaq olmaz. Təcrübələr göstərir ki, bu halda 

tam istismar keyfiyyətlərinə malik təmizlənmiĢ yağ alınmır. Regenerasiya edilmiĢ 

yüksək fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri olan (yəni zərərli aĢqarlardan tam təmizlənən) 

yağlar almaq üçün iĢlənmiĢ yağlar saxlanılan rezervuarlar və çəlləklər müvafiq 

qapaqlarla elə örtülməlidirlər ki, içəriyə su, qum, toz və s. neqativ elementlər daxil 

olmasın. 

ĠĢlənmiĢ yağların baĢlanğıc keyfiyyətlərinin hansı səviyyədə (dərəcədə) bərpa 

edilməsi regenerasiya prosesindən asılıdır. Regenerasiya üsulunun mahiyyətindən 

asılı olmayaraq əvvəlcə iĢlənmiĢ yağ, saxlanılan xüsusi qabda (mexaniki 

qarıĢıqların və suyun yığılması üçün müvafiq konstruksiyaya malik) çökdürülür. 

Çökdürmə üçün nəzərdə tu- lulmuĢ vaxtda yağın temperaturu 5Q-90°C arasında 

saxlanılır. Çökdürmə vaxtı iĢlənmiĢ yağın çirklənmə dərəcəsindən və 

temperaturundan asılı olaraq 4 saatdan 48 saata qədər ola bilər. 

ĠĢlənmiĢ yağlar üçün ən sadə regenerasiya üsulu kimi çökdürməvə süzgəcdən 

keçirmə kombinasiyaları tətbiq edilir. Süzgəcdən keçirmə vasitələri kimi kağızdan 

(süzgəcli və sarğı tipli), süzücü xarakterli parçadan, voylokdan, suk- nodan və 

digər silgi materiallarından istifadə edilir. Bu üsulla ancaq transmissiya yağları 

regenerasiya oluna bilər. ĠĢlənmiĢ yağları kontakt və süzgəc üsulları ilə 

regenerasiya etdikdə qızdırma və çökdürməproseslərindən sonra yağa 3- 10% 

miqdarında ağardılmıĢ torpaq qatırlar, sonra yağı süzgəcdən keçirirlər. 

Tərkibində kompleks aĢqarları olan avtomobil yağları (karbüratorlu və dizel 

mühərrikləri üçün) avtonəqliyyat müəssisələrinin təcrübəsində geniĢ yayılmıĢ 

BUMƏ-2, PM- 3C(və PM-100-63 tipli qurğularında regenerasiya olunurlar. 
1
 Regenerasiya edilmənin texnoloji prosesinin mahiyyə- / ti təmizlənəcək yağı 

aktiv maddələrlə (koaqulyator) emal etməkdən (iĢlətməkdən), çökdürməkdən, 

ağardılmıĢ torpaq və su ilə qarıĢdırmaqdan, yanacağı və suyu kənar etməkdən, 

süzgəcdən keçirməkdən və nəhayət, yağa aĢqarlar əlavə etməkdən ibarətdir. 

ġəkil 6.9-da mühərrik yağlarının regenerasiya olunma prosesinin prinsipial sxemi 

verilmiĢdir. 

Yağın keyfiyyətinin bərpa olunma prosessində səthi- aktiv birləĢmələr kimi sulfat 

turĢusu (yağın həcminin 0,25- 0,50%-i qədər), susuzlaĢdırılmıĢ soda və natrium 3-

fosfat istifadəedilir. 
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Texnoloji prosesdə krekinqin (parçalanmanın) qarĢısını almaq üçün 5% həcmində 

su yağla qarıĢdırılır (onu 250- 300°C temperatura qədər qızdırmağa nail olmaq 

üçün). Çökdürücüdən (sxemada göstərilməmiĢdir) qarıĢdırıcıya verilərək yağ 70-

80°C temperatura qədər qızdırılır. Sonra yağa koaqulyator və 30% ağardılmıĢ 

torpaq əlavə edirlər.Tam qarıĢdırıldıqdan sonra qarıĢıq 10-12 saat müddətində 

çökdürülür və çöküntü boĢaldılır. AğardılmıĢ torpağın qalan hissəsi və su yağa 

qatılır, bir neçə dəqiqə qarıĢdırılır və 

sonra qızdırılmaq üçün (250-300
ü
C-yə qədər) borulu peçə verilir. Peçdən yağ 

yanacaq və sıı buxarlarından azad olmaq üçün buxarlandırıcıya daxil olur. Yanacaq 

və su buxarları soyuducuya, yağ isə press-süzgəcə verilir. TəmizlənmiĢ yağ xüsusi 

həcmə verilir, orada ona aĢqarlar əlavə 

 

ağardılmıĢ gil 

 
ġəkil 6.9. Mühərrik yağının regenerasiya olunmasının prinsipial sxemi: 

1 - qarıĢdırıcı; 2 - borulu peç; 3 - buxarlandırıcı; 

4 - soyuducu; 5 - press-süzgəc; 6 - təmizlənmiĢ, istismara hazır yağ həcmi. 

 

 

 

 

 

ĠĢlənmiĢ yağlar mərkəzləĢdirilmiĢ Ģəkildə (sənaye əsasları üzrə) regenerasiya 

edildikdə daha yüksək keyfiyyətlərə malik, istehsal edilən təzə yağların istismar 

göstəricilərindən heç də fərqlənməyən yağlar almır. Bu üsulla alınan yağların 

dəyəri də xeyli aĢağı olur. Məsələn, mərkəzləĢdirilmiĢ yolla mühərrik üçün alman 

regenerasiya edilmiĢ yağın i tonunun dəyəri həmin miqdarda təzə yağın dəyərindən 

(7-10) dəfə ucuz baĢa gəlir [7]. 

Regenerasiya prosesi sənaye əsasları üzrə təĢkil edildikdə (yəni neftayırma 

zavodlarında) avtonəqliyyat müəssisələrinin vəzifəsi regenerasiyaya göndəriləcək 

iĢlənmiĢ yağları təmiz taralarda yığmaqdan, saxlama və təhvil vermə qaydalarına 

tam əməl etməkdən ibarət olur. 
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VII FƏSĠL 

PLASTĠK YAĞLAR 

7.1. PLASTĠK YAĞLARIN FUNKSĠYALARI, 

ONLARA VERĠLƏN TƏLƏBLƏR 

Avtomobillərin konstruksiyalarından bilirik ki, kar- terli yağlama sistemlərindən 

baĢqa onların tərkibində, xüsusən Ģassisində (hərəkət hissələrində) bir sıra açıq 

birləĢmələr (qovĢaqlar, düyünlər) də var ki, onları mühərrik və ya transmissiya 

yağları ilə yağlamaq (nadir hallar istisna olmaq Ģərtilə) məqsədə uyğun deyil. Belə 

birləĢmələrə (yağlama nöqtələrinə) misal olaraq skvoren-oymaq qovĢaqlarını, 

ressor barmaqlarını, sükan ötürücüsünün kürə- cikli Ģarnirlərini, pedalların oxlarını, 

kardanın və su nasosunun yastıqlarını və s. göstərmək olar. 

I 

Avtomobildə bu günə qədər istifadə edilməsi zəruri olan açıq birləĢmələri 

yağlamaq üçün plastik yağlar istehsal edilir.Plastik yağların avtomobil 

nəqliyyatında tətbiq edilməsi texniki-iqtisadi cəhətdən sərfəli deyil [18].Buna görə 

son zamanlar yeni avtomobil konstruksiyaları layihələndirdikdə plastik yağlarla 

yağlanan nöqtəli açıq birləĢmələrin sayı minimuma endirilir, qovĢaqların yağlama 

periodikliyi artırılır (yüksəldilir).Yağlama nöqtələrinin azaldılması açıq 

birləĢmələrdə olan detalların yağlama tələb etməyən materiallardan (rezin, plastik 

kütlələr) hazırlanması, avtomobilin konstruksiyasında avtomatik yağlama 

sistemlərinin tətbiq edilməsi hesabına əldə edilir.Ġkinci istiqamət isə (texniki 

qulluqlar arası yürüĢün artırılması - yağlama iĢləri texniki qulluq iĢləri yerinə 

yetirilərkən icra edildiyi üçün belə deyirik) düyünlərdə yüksək istismar 

keyfiyyətlərinə malik universal plastik yağlardan istifadə edilməsinə və açıq 

birləĢmələrin konstruksiyalarının təkmilləĢdirilməsinəəsaslanır. 

 

 

Plastik yağların istehsalından məlumdur ki, bu yağların hər biri ayrı-ayrılıqda bərk 

və maye fazalarından (uyğun olaraq qatılaĢdırıcıdan və mineral maye yağlarından ) 

ibarətdir. QatılaĢdırıcı öz struktur boĢluqlarmda maye fazanı saxlayır./Plastik 

yağlar (bəzən bunlara «konsistent yağlar» da deyilir) müəyyən sərhəd 

temperaturuna çatdıqda əriyir və parçalanır, bununla da iĢləmə qabiliyyətini 

itirirlər. Plastik yağın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri odur ki, ona heç bir qüvvə 

tətbiq etmədikdə və ya çox kiçik yüklər altında olduqda bərk cisimlər kimi 

tərpənməz (hərəkətsiz) qalır. Yüklənmə dərəcəsini artırdıqda isə plastik yağın 

qatları bir- birlərinə nəzərən sürüĢməyə baĢlayır, yəni yağ deformasiyaya uğrayır, 

maye yağların əsas xüsusiyyətlərindən olan axıcılıq xarakteri daĢıyır. Bu istismar 



99 
 

keyfiyyətlərinə görə plastik yağlar bərk cisim və maye fazalar arasında aralıq hal 

təĢkil edirlər. 

Təyinatlarına (tələblərdə öz əksini tapmıĢdır) müvafiq olaraq plastik yağlar 

aĢağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər: 

1. sürtünmə düyünlərində uzun müddət saxlanma (qala bilmə) xüsusiyyətinə 

malik olmalıdırlar; 

2. sürtünən səthlər arasında möhkəm yağ qatı yaratmaqla detalların yeyilmə 

dərəcəsini aĢağı salmalıdırlar; 

3. qovĢaqdakı araboĢluğu doldurmaqla açıq birləĢməyə tozun, nəmiĢliyin 

(Ģehin), palçığın və s. digər zərərli birləĢmələrin yağlama nöqtəsinə daxil olmasına 

yol verməməlidirlər; 

4. detallarda korroziyanın yaranması üçün zəmin yaratmamalıdırlar; 

5. yağlama nöqtələrinə kiçik təzyiqlərlə vurulmalı, kanallarda asanlıqla 

hərəkət etməlidirlər; 

6. uzun müddət saxlanıldıqda tərkiblərini dəyiĢməməlidirlər. 

Bunlardan baĢqa hər bir plastik yağın istehsalının maya dəyəri aĢağı olmalıdır. 

Avtomobillərin texniki istismarında sabunlu və kar- I bohidrogenli plastik_ yağlar 

geniĢ miqyasda istifadə edilir. 

Birinci qrup yağlarda qatılaĢdırıcı kimi sabun, ikinci qrup j yağlarda isə bərk 

karbohidrogenlərdən parafin və tserezin \ iĢlədilir. 

Sabun istehsalında təbii piylərdən alman piyli turĢulardan və parafinin 

oksidləĢməsi hesabına əldə edilən sintetik piyli turĢulardan istifadə edilir.Təbii 

piylərdən hazırlanan yağlara piyli, sintetik xarakterli plastik yağlara isə sintetik 

yağlar deyilir. 

Hazırda müxtəlif tərkibli və xarakterli plastik yağların istehsal olunmasına 

baxmayaraq əsasən kalsiumlu, natri- umlu, litiumlu və aliminiumlu yağlar istifadə 

edilir [1, 3, 7, 13 və s.]. 

7.2. PLASTĠK YAĞLARIN ĠSTĠSMAR 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

Plastik yağların fiziki-kimyəvi göstəricilərinin əksəriyyəti mühərrik və 

transmissiya yağları bölmələrində olduğu kimi adlanır.Lakin bu göstəricilər təyin 

olunma üsulları və kəmiyyət qiymətləri ilə fərqlənirlər. 

Plastik yağları xarakterizə edən bütün göstəriciləri Ģərti olaraq iki qrupa bölmək 

olar.Birinci qrupa plastik yağın kanallarla vurulma və yağlama qabiliyyətini, 

həmçinin yağlama nöqtəsindəki detalları ətraf mühitin zərərli birləĢmələrindən 

mühafizə etmə (qoruma) xüsusiyyətlərini qiymətləndirən göstəricilər 

aiddir.Bunlardan plastik yağın effektiv özlülüyünü, möhkəmlik həddini, kolloidal 

və mexaniki sabitliyini, damcıdüĢmə temperaturunu və korroziya xüsusiyyətlərini 

göstərmək olar. Ġkinci qrupa isə plastik yağın tərkibindəola bilən zərərli 
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komponentlərin (üzvü turĢuların, suyun, mexaniki qarıĢıqların və s.) miqdarım əks 

etdirən göstəricilər daxildir. 

Plastik yağın özlüliiyü onun yağ qatlan arasındakı deformasiya sürəti ilə sıx 

əlaqədar olduğu üçün sürüĢmə gərginliyi ilə sürət qradienti arasındakı asılılığı 

xarakterizə edir. Bu göstərici, (termin kimi) eləmayenin həqiqi özlülüyünə 

ekvivalent qəbul edilir ki, verilmiĢ sürüĢmə gərginliyində plastik yağ eyni 

deformasiya sürətinə malik olsun. 

Plastik yağın özlülüyü ancaq temperaturadan deyil, yağ qatlarının qarĢılıqlı 

yerdəyiĢmə sürətindən də asılıdır. SürüĢməsürəti artdıqca, özlülük azalır 

(qatılaĢdırıcınm hissəcikləri hərəkət istiqamətində düzləndikləri üçün). 

Riyazi Ģəkildə effektiv özlülük aĢağıdakı kimi hesablanır: 

 

 

 

burada: t - sürüĢmə gərginliyi, H/rn
2
 (dn/sm

2
); 

D - orta deformasiya sürəti, s
_s

 

ġəkil 7.1.iki paralel yağ lövhəsi arasında hərəkət edən yağda sürətin paylanması 

(lövhələrin biri tərpənən, digəri tərpənməzdir). 

 

 

 

Deformasiya sürəti plastik yağ qatları arasınaakı qarĢılıqlı yerdəyiĢmə sürətinin 

(m/s) onların bir-birindən yerləĢmə məsafəsinə nisbəti kimi təyin edilir (Ģəkil 7.1). 

 

 

D - v i x, v - sürət, m/s; x - yağ layları arasındakı məsafə, m; D - sürüĢmə 

sürtünmə qradienti də adlanır. 

ġəkil 7.1-dən aydın görünür ki, F qüvvəsinin təsiri altında olan yağ qatı v sürəti ilə 

hərəkət edir. Plastik yağı bir- birinə paralel yağ qatlarına bölsək hər bir yağ qatı 

digərinə nəzərən hər hansı D nisbi sürətilə yerini dəyiĢəcəkdir.  

 

Plastik yağlarm öziülük-temperatura asılılıqlarına görə onların müxtəlif 

temperaturalarda kanallarla vurulnp qabiliyyəti haqqında mühakimə yürütmək 

mümkündür Özlülük -temperatura xarakteristikaları yağın effektiv özlülüyünün 

sabit temperaturada, lakin müxtəlif deformasiya sürətlərin- dəkl münasibət 

aydınlaĢdırırlar.Mexanizmlərin iĢə salınmasında özlülüyün təsiri yüksək olduğu 

üçün bu parametr əsas istismar göstəricilərindən biri hesab edilir. 

Effektiv özlülük avtomatik kapilyar viskozimetr (AKB) vasitəsilə (-70° -r 100
Ü
C 

arasında) ölçülür.Burada yağm axma sürəti və yayın Ģtoka təzyiqi avtomatik olaraq 

əyri Ģəklində barabana yazılır.Əyriyəəsasən yağm özlülüyü müxtəlif axma 
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sürətlərində (kapiiyardan) və göstərilən tem- peraturalar intervalmda təyin edilir 

(Ģəkil 7.2). 

 
ġəkil 7.2. AKB viskozimetr;: 

1 - kapilyar; 2 - plastik yağ; 3 - Ģtok; 4 - fırlanan özü yazan baraban; 5 - yay 

 

 

lar. 

 
ġəkil 7,3. Plastometrin sxemi 

1 - gövdə; 2 - manometr; 3 - qıf; 4 - kran; 

5 - yağ üçün silindrik rezervuar; 6 - termostat 

Möhkəmlik həddi dedikdə plastik yağın elə minimum xüsusi gərginliyi baĢa 

düĢülür ki, həmin gərginliyi yağa tətbiq etdikdə onun formasını yağ qatlarının bir-

birinə nəzərən hərəkət etməsi' hesabına dəyiĢmiĢ olsun. Möhkəmlik həddi yağın 

temperaturasmdan asılı olaraq dəyiĢir (temperatura yüksəldikcə azalır).Bu göstərici 

plastik yağın açıq birləĢmədə (qovĢaqda, düyündə) qalma qabiliyyətini xarakterizə 

edir.Möhkəmlik həddi plastometr adlanan (markası K-2) qurğuda ölçülür (Ģəkil 
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7.3). Burada təcrübə üçün qəbul edilmiĢ temperaturada yağ qatlarının sürüĢməsinə 

müvafiq gələn təzyiqə görə möhkəmlik həddini Hesablayır- 

 

 

Möhkəmlik həddinin temperaturadan asılılığı (müxtəlif plastik yağlar üçün) Ģəkil 

7.4-də göstərilmiĢdir. 

 

ġəkil 7.4. Temperaturanm (t°,C) plastik yağın möhkəmlik həddinə(ct, Pa-s) təsiri 

1 - solidol YC - 1; 2 - solidol C; 

3 - UHATHM-201; 4 - konstalin (piyli). 

Müəyyən Ģəraitdə qızdırılan yağdan ilk damcının düĢmə anma uyğun gələn 

temperaturaya plastik yağın dam- cıdiiĢmə temperaturu deyilir. Bu parametr 

plastik yağın hansı temperaturada əriyəcəyini, maye Ģəklinə keçəcəyini xarakterizə 

edir ki, bununla da yağ öz iĢləmə qabiliyyətini itirmiĢ olur. Plastik yağın bu 

göstəricisi etibarlı iĢini təmin etmək üçün yağlanan birləĢmələrin temperaturu 

damcıdüĢmə temperaturundan ən azı (10-20)°C aĢağı olmalıdır. 

DamcıdüĢmə temperaturu xüsusi cihazda təyin edilir (Ģəkil 7.5). Sınaqdan keçirilən 

plastik yağ aĢağıdan 3 mm diametrə malik deĢiyi olan silindrik borucuğa («kapsul» 

adlanır) doldurulur. Elektrik cərəyanı ilə qızdırma aparmaqla ilk damcının düĢmə 

anındakı temperaturu qeyd edirlər. 

Saxlanıldıqda, yaxud tətbiq edildikdə plastik yağ- dan mineral maye hissəsinin 

ayrılmasına müqavimət göstərmə qabiliyyətinə onun kolloidal stabilliyi 

deyilir.Kolloidal sta- billiyi təyin etmək üçün sınaq məqsədilə götürülmüĢ plastik 

yağı KCA cihazının silindrinə yerləĢdirirlər.Silindr Özü isə süzgəcli kağız üzərinə 

qoyulur, ona 10 H (lkq) qüvvə ilə təsir edirlər.30 saniyəərzində süzgəcli kağıza 

keçən maye yağın miqdarı (%-lə) plastik yağın kolloidal stabilliyini xarakterizə 

edir. 

ġəkil 7.5. Plastik yağların damcı- düĢmə temperaturunu təyin edən cihazın sxemi 
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1 - elektrik qızdırıcı; 2 - stakan; 

1. - yağ üçün kapsüi; 

2. - sınaq ĢüĢəsi (probirka); 

3. - qarıĢdırıcı; 6 - termometr. 

Mexaniki stabillik plastik yağın əsas istismar keyfiyyətlərindən biri olub, onun 

dağılmasına müqavimət göstərə bilmə qabiliyyətinə deyilir. Plastik yağa uzun 

müddət mexaniki təsir göstərdikdə onun həm özlülüyü, həm də möhkəmlik həddi 

azalır. Mexaniki stabilliyi aĢağı olan yağlar asanlıqla dağılır və qovĢaqdan xaricə 

çıxır. 

Kimyəvi stabillik dedikdə plastik yağın havanın oksigeni təsirindən yarana bilən 

oksidləĢməyə qarĢı davamlılıq (müqavimət göstərə bilmə qabiliyyəti) xüsusiyyəti 

baĢa düĢülür. OksidləĢmə adətən yüksək temperaturalarda Ü00°C yuxarı) baĢ verir, 

yağın turĢuluq ədədini və möhkəmlik həddini dəyiĢdirir. OksidləĢmə xüsusiyyəti 

kəmiyyətcə turĢuluq ədədi ilə qiymətləndirilir. OksidləĢmə dərəcəsi mis 

materialına görə 120°C temperaturada təyin edilir. 

Plastik yağların korroziya xüsusiyyətləri metal lövhələrin korroziyaya davamlılığı 

sınağında müəyyən edilir. Buna görə cilalanmıĢ və yağsızlaĢdırılmıĢ mis və polad 

lövhələri 100±2°C temperatura qədər qızdırılmıĢ plastik yağın içərisində 3 saat 

saxlayırlar. Əgər bu müddətdə mis və polad lövhələrdə uyğun olaraq rəngini 

dəyiĢmə və korroziya nöqtələri yoxdursa, belə yağ korroziyaya davamlı material 

kimi qəbul edilir. 

Plastik yağların tərkibindəüzvü turĢuların vəmexaniki qarıĢıqların olmasına 

standarta görə yol verilmir. Suyun olması isə müxtəlif formada (mənada) nəzərə 

almır. Belə ki, kalsiumlu plastik yağlarda suyun iĢtirakı vacibdir, çünki, bu 

yağlarda su stabilizator rolunu oynadığı üçün stnıktu- raya daxildir. Əks təqdirdə 
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plastik yağ asanlıqla komponentlərinə parçalanır. Suyun miqdarı (1,5-3)% arasında 

dəyiĢir. 

Metal səthlərin ətraf mühitin korroziya təsirindən mühafizə edə bilmə qabiliyyətinə 

plastik yağın qoruma xüsusiyyəti (konservasiya) deyilir. Yağların konservasiya 

xüsusiyyəti adları çəkilən amillərdən asılıdır: metallik səthlərdə qala bilmə 

qabiliyyəti, kolloidal və kimyəvi stabilliyi. suya davamlılığı və s. Konservasiya 

xüsusiyyəti baxımından suda həll olunan plastik yağlar yararlı hesab edilmir. Maye 

yağlardan fərqli olaraq plastik yağlar bu göstərici baxımından 100% nisbi nəmiĢlik 

Ģəraitində metallarda korroziyanın yaranmasının qarĢısın alır (uzun müddət 

saxlanıldıqda belə). 

7.3, PLASTĠK YAĞLARIN TƏSNĠFATI 

VƏ TƏTBĠQ SAHƏLƏRĠ 

Avtomobillərin hərəkət hissələrində (Ģassisində) istifadə edilən plastik yağlar 

təyinatlarına görə dörd qrupa bölünürlər (Ģəkil 7.6). 

ġəkil 7.6. Plastik yağların təsnifatı 

Qeyd 1. Xanalardakı hərflər yağın indeksini göstərir. 

2. Antifriksion plastik yağlara həmçinin cihaz (fl), iĢlənilmiĢ (tərkibində disulfid 

molibden var) (D) və kimyəvi dayanıqlı (X) yağlama materialları da daxildir. 

Texniki istismar baxımından plastik yağların əsas nümayəndəsi antifriksion 

xarakterli yağlama materiallarıdır. Antifriksion plastik yağların vəzifəsi qarĢılıqlı 

əlaqədə iĢləyən detalların yeyilmələrini və sürüĢmə sürtünmələrini azaltmaqdır. 

Sxemada göründüyü kimi bu qrup yağlar ya- rımqruplara bölünürlər və hər bir 

yarımqrupun öz indeksi var. Yağların temperatura baxımından tətbiq sahələri j 

aĢağıdakı kimidir [1]: 

/ Ümumi təyinatlı yağlar - 70
ü
C-yə qədər. 

ZYüksək temperaturada iĢləyəcək yağlar - 110°-yə qədər. 

3 Çox funksiyalı yağlar - (-30° -f- 130°C), nəmiĢlik yüksək olan Ģəraitlərdə. 
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Ġstiliyə davamlı yağlar - 150°C’ və yuxarı temperatu- 

ralarda. 

ġaxtaya davamlı yağlar - (-40°C) və aĢağı temperatu- r alar da. 

Plastik yağların təsnifatı üzrə markalanmasmdan baĢqa aĢağıdakı xüsusiyyətləri 

xarakterizə edən Ģərti iĢarələr də göstərilir: 

a) qatılaĢdırıcımn tipi; b) tətbiq edilməli temperatura diapazonu; v) dispersiya 

mühiti; q) konsistentliyi (quruluq dərəcəsi). 

Markalanmada qatılaĢdırıcı birinci iki hərflə verilir: kalsiumlu - Ka, natriumlu - 

Na, litiumlu - JIh, qarıĢıq (litium - kalsiumlu) - Hu-Ka. 

Plastik yağın tətbiq edildiyi temperatura diapazonu kəsr Ģəklində göstərilir: surətdə 

40 dəfə azaldılmıĢ minimıım temperatura (minus iĢarəsi olmadan), məxrəcdə isə 10 

dəfə azaldılmıĢ maksimum temperatura. 

Plastik yağların markalarında dispersiya mühiti, vəəlavə bərk elementlər kiçik 

hərflərlə göstərilir: y - sintetik karbohidrogenlər, k - silisiumlu üzvü mayelər, r - 

qrr olması, d - disulfid molibdenin əlavə edilməsi. 

Neft əsaslı plastik yağların indeksi olmur.Yağın kon- sistentliyi Ģərti olaraq O-dan 

7-ə qədər verilir. 

Axırıncı abzaslarda verilən Ģərhləri aydınlaĢdırmaq üçün bir misala baxaq (JIhtoji-

24 litiumlu plastik yağın təsnifatı üzrə markalarıma xüsusiyyətini Ģərh edək}: 

JMJIh 4/13-3. M - yüksək nəmiĢlikdə iĢləyən çox funksiyah anti- friksion yağdır, 

JTh - litium sabunu ilə qablaĢdırılmıĢdır, 4/13 - (-40°-dən 130°C) intervalında 

iĢləmə qabiliyyətinə malikdir, neft yağlan əsasında hazırlanmıĢdır, Ģərti quruluq 

dərəcəsi (xarakteristikası) 3-aür. 

Antifriksion yağlardan fərqli olaraq qoruyucu yağların əsas vəzifəsi avtomobil 

elementləri (mexanizmləri, düyünləri, qovĢaqları və s.) istismar edildikdə və ya 

saxlanıldıqda metal səthlərdə korroziyanın əmələ gəlməsinin qarĢısını almaqdır. Bu 

yağların əsas nümayəndəsi «IIymeH- Ha»» yağı, texniki vazelin BTB-l-dir (VAZ 

avtomobillərində akkumulyator klemlərini yağlamaq üçün). 

KipləĢdlrici plastik yağlar müxtəlif birləĢmələrdə (qida və yağlama sistemlərində) 

kiplik yaratmaq xüsusiyyətinə malik olmalıdırlar.Bu yağların tərkibi sinkli 

sabundan, gə- nəgərçək yağından və qlitserindən ibarətdir. AN-da «BY» markalı 

yağ(«6eH3oynopHaa» sözündən) istifadə edilir. 

Plastik yağların istehsalının maya dəyərinin yüksək olmasına baxmayaraq 

(transmissiya yağlarına nəzərən) hal- hazırda texnikanın bütün sahələrində geniĢ 

istifadə edildiyi üçün böyük miqdarda müxtəlif çeĢidlərdə istehsal edilir (cədvəl 

7.1).Statistik məlumatlara görə hazırlanan plastik yağların təxminən 25%-i 

avtomobil nəqliyyatında istifadə edilir.ġəkil 7.7-də plastik yağların əksəriyyətini 

təĢkil edən antifriksion qrupunun təsnifatı verilmiĢdir. 

 Temperatura dayanıqlığı baxımından antifriksion plastik yağları iki qrupa bölmək 

olar: orta və yüksək ərimə temperaturuna malik olan yağlar. 
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Orta ərimə temperaturuna malik yağlara bütün soli- dollar, qrafıt və alüminium 

yağları (uyğun olaraq ressorlar 

 

 

Antifriksion plastik yağlar 

 

Yüksək 

tempera- turaya 

davamlı- 

 

Çox funksiyalı 

 

Ġstiliyə davamlı 

 

ġaxtaya davamlı 

          

Piyli 1-

13 . 

yağı 

  
JIhtoji-

24 

  

Yhhoji-1 

  
—

► 

IfHATHM-

201 

          

Piyli 

konstalin 

  
<£>hoji 4— 

 HHATHM-

22) 

   
Jlma 

          

AM kardan   JICU.-

15 

  
JI3-15 

   
3hmoji 

yağı       > 

          

Litiumlu   
LlIPE-4 

  
M3-10 

    

158 yağı        

ġəkil 7.7. Antifriksion plastik yağların təsnifatı 

Qeyd: Sxemada göstərilən JIhtoji-24, Fuol, JICU.-15,111PB-4 (əlavə olaraq flBK və 

«/],HcnepcoJi») yağlan VAZ-rlun avtomobillərində istifadə edilir. 
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Cədvəl 7.1. Avtomobilinaçıq birləĢmələrində iĢlədilən 

plastik yağlar 
 Sürtünmə düyünləri 

(qovĢaqlar) 

QovĢaqda iĢlədilən 

yağ 

 Dönmə yumruqlarının 

skvorenləri 

Solidol C, press-solidol 

C 

 Ressor barmaqları  

 Sükan idarəsinin Ģamirləri JIhtoji-24 

 Təkərlərin toplarının yastıqları 

JIhtoji-24, 1-13 

avtomobil yağı 
 Tormozların ayıran 

yumruqlarının valları 

Solidol C, press-solidol 

C 

 ĠliĢmə muftasmda pedalm, 

ötürmələr və paylayıcı qutularda 

dəstəklərin oxları 

 n  

 Kardan valının süsləri Solidol C, press-solidol 

C 

 Kardan Ģamirlərinin iynəli 

yastıqları 

JIhtoji-24, solidol C, 

press- solidol C 

 Bərabər bucaq sürətli kardan 

ötürməsinin dönmə yumruğunun 

Ģamirləri və Ģkvorenləri 

' AM kardan yağı, 

Yhhojt- i 

V Kardan valının aralıq dayağı JIhtoji-24, (ÜH3-2) 

 

ĠliĢmə muftasınm sıxıcı yastığı 

JIhtoji-24, 1-13 

avtomobil yağı 
 Su nasosunun yastığı  7/  
 Generator və startyorun 

yastıqları 

JIhtoji-24, 158 JNe-li 

yağ 

 Ötürmələr qutusunun birinci 

valının 

JIhtoji-24, 1-13 

avtomobil 
 qabaq yastığı yağı 
 ġüĢə təmizləyən mexanizmin və 

qızdırıcının yastıqları 

JThtoji-24, 158Me-li 

yağ (alü- miniumyağı) 

 ġüĢə təmizləyən ötürücünün 

Ģamirləri JIhtoji-24, solidol C 

 Paylayıcmm ötürücüsünün valı JIhtoji-24, 1-13 

avtomobil yağı 

 Spidometrin elastik valı 

UHATHM-201, 

mühərrik yağı 

' Əl tormozunun və kapotun trosu 

JIhtoji-24, 

11,HATHM-201 
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 Qapı cəftələri JIhtoji-24,-solidol C 

 Yedək və 'oturan mexanizmin 

yastıqları 

Solidol C, press-solidol 

C 

 

Kompressor və ventilyator 

qasnaqları- nın yasüqları 

IIBK, «riyuıevHa5i», 

Solidol C, perss-solidol 

C 

 Ressorlar Qrafıt yağı YCcA 

 Akkumulyatorun klemləri JIhtoji-24, BTB-1, 

Solidol C, «IIBK», 

«nymeuHas» » 

 Hidrogücləndiricinin Ģamirləri JIhtoji-24, 1-13 

avtomobil yağı 

 

 

 

yə ĢüĢə təmizləyənlər üçün) daxildir. Bu qrup yağlar suyun, nəmiĢliyin daxil ola 

biləcəyi birləĢmələrdə tətbiq edilir, damcı düĢmə temperaturu 70-78°C arasında 

dəyiĢir. 

Yüksək ərimə temperaturuna malik yağlara kalsiumlu- natriumlu yağlar (təkər 

toplarının və su nasosunun yastıqları, kardalin aralıq dayağı üçün), litiumlu 

U,HATHM-201 yağı (generatorun yastığı və elektrik avadanlığının cihazları üçün) 

daxildir. Bu qrüp yağların damcı düĢmə temperaturu 100°C- dən yuxarıdır. 

Avtomobil nəqliyyatında istifadə edilən bütün plastik yağların kimyəvi tərkibi, 

istismar keyfiyyətələri və bir sıra xarakterik xüsusiyyətəlri müvafiq ədəbiyyatlarda 

[1,3,7,13,17 və s] ətraflı verildiyi üçün burada onların Ģərhinə ehtiyac yoxdur. 

7.4. YAĞLAMA MATERĠALLARININ SƏRFĠNĠN 

NORMALAġDERILMASI VƏ SAXLANILMA 

ÜSULLARI 

AvtomobillərdəiĢlədilən mühərrik, transmissiya və plastik yağların sərfinin 

norması iĢlənilən yanacağın miqdarından asılı olaraq müəyyən edilir.Beləki, hər 

100 litr yanacaq sərfinə müvafiq olaraq yağların miqdarı normalaĢdırılır (cədvəl 

7.2). VerilmiĢ normaəsasında sutkalıq yanacaq sərfi və yağın ehtiyatda saxlanılma 

müddəti (günlə) də nəzərə alınmaqla ehtiyat üçün lazım olan yağın miqdarı 

hesablanır, alman həcmə görə avadanlıq nəzərdə tutulur. Sutkalıq yanacaq sərfi 

avtomobilin tipindən və istismar amillərindən asılı olaraq ümumi qəbul edilən 

metodika əsasında hesablanır [18]. 

Yağların kimyəvi strukturalarıüdan (tərkibindən) asılı olaraq müxtəlif 

konstruksiyalı saxlama avadanlığı seçilir.Mühərrik və transmissiya yağları standart 

rezervuarlarda (çənlərdə), plastik yağlar isə çəlləklərdə saxlanılır. 

Yağlama materialları növündən asılı olmayaraq zirzəmilərdə, yarım zirzəmilərdə 

və yer səthində planlaĢdırılmıĢ ambarlarda yağlama postuna yaxm 
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yerləĢdirilir.Həm sahədən səmərəli istifadə edilməsi və həm də yağm avtomobil- 

sisternadan boĢaldılması zamanı xüsusi avadanlığın (nasos qurğusunun) tələb 

etməməsi baxmımdan yağların zirzəmilərdə saxlama üsulu daha çox tətbiq edilir. 

 

 

Cədvəl 7.2. Yağlama materiallarının sərfinin normaları 

Y ağların 

növləri 

Hər 1001 yanacaq sərfinə müvafiq yağ 

sərfinin norması, litr 

Benzin və qaz 

yanacaqları ilə iĢləyən 

avtobus, minik və yük 

avtomobilləri üçün 

Dizel yanacağı ilə 

iĢləyən avtobuslar və 

yük avtomobilləri 

üçün 

Mühərrik 

yağlan 

2,4 3,2 

Transmis- 

siya 

yağları 

0,3 0,4 

Plastik 

yağlar, kq 
0,2 

0,3 

Qeyd: 1. Üç ildən az istismiarda olan avtomobillər üçün yağların sərfi 50% aĢağı 

salmır. 

1. VAZ avtomobilləri üçün mühərrik yağının norması 0,8 litr qəbul edilir. 

2. Hidromexaniki sürətlər qutusu olan avtobuslar üçün xüsusi yağların norması hər 

100 litr yanacaq sərfinə 0,3 litr qəbul edilir. 

 

 

Yağ ambarmda iĢlənmiĢ, regenerasiyaya göndəriləcək yağlar üçün də həcm (qab) 

nəzərdə tutulmalıdır. ĠĢlənmiĢ yağların miqdarı təzə yağların həcminin 15%-i qəbul 

edilir. 

Yağlardan qənaətlə istifadə etmək üçün onların daĢınmasına, saxlanılmasına və 

avtomobillərə paylanılmasma verilən tələblərə maksimum rəayət edilməlidir. 

Avtomobilin konstruksiyasında nəzərdə tutulmuĢ yağlama sistemlərinin texniki 

vəziyyətlərinin mənfi tərəfə dəyiĢməsi yağ itgilərınin artmasına səbəb olur. 

VII FƏSĠL 

TEXNĠKĠ MAYELƏR 

Avtomobillərdə yanacaq və yağlardan baĢqa müxtəlif kimyəvi tərkibə (strukturaya) 

və istismar xüsusiyyətlərinə malik müxtəlif təyinatlı texniki mayelər istifadə edilir 

(Ģəkil 8.1). Bunların bir qismi mühərrikin asanlıqla iĢə salınmasını, baĢqa bir qismi 

iĢ əsnasında onun soyudulmasmı, digər bir qismi isə müxtəlif funksiyaları yerinə 

yetirən aqreqat və me- xanizmlərdə hərəkətin ötürülməsini (tormoz sistemində) 
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avtomatik ötürmələr qutusunda, amortizatorlarda, qaldırıcı qurğularda və s.) təmin 

edir^ 

Texniki mayelərin Böyük miqdarda və müxtəlif tərkiblərdə istehsal edilməsi 

onunla izah edilir ki, avtomobil nəqliyyatı müxtəlif iqlim zonalarında istismar 

edilir. Belə ki, avtomobillərin Ģimal və cənub bölgələrində, Arktika Ģəraitində 

iĢləməsindən asılı olaraq texniki mayelərə də müxtəlif tələblər irəli sürülür. 

ġəkil 8.1-dən aydın görünür ki, avtomobil nəqliyyatında iĢlədilən texniki mayelər 4 

qrupa bölünür: a) iĢə salıcı mayelər; b) soyuducu mayelər; v) tormoz mayeləri; q) 

digərləri. yəni avtomobilin digər hidravlik sistemlərində istifadə edilən mayelər. 

8.1. ĠġƏ SALICI MAYELƏR 

Soyuq havalarda (ətraf mühitin temperaturu O
ü
C-dən aĢağı olduqda) mühərriki 

asanlıqla iĢə salmaq üçün karbüra- torlu yanacaqlarm tərkibində yüngül fraksiyalı 

karbohidrogenlərin miqdarı kifayət qədər) dizel yanacaqlarının isə setan ədədi 

yüksək olmalıdır. Bundan baĢqa mühərrik yağlarının özlülüyü texniki istismarın 

tələblərinə cavab verməlidir (mənfi temperaturalarda özlülük nisbətən aĢağı 

olmalıdır). 

Yanacaqlar a və yağlara verilən tələblərin istehsal zamanı 

ġəkil 8.1.Texinki mayelərin təsnifatı. 

A - yükünü özü boĢaldan avtomobillərin qaldırıcı mexanizmində iĢlədilən mayelər; 

B - sükan idarəsinin hidıogücləndiricisində tətbiq edilən mayelər; 

V - amortizatorlarda istifadə edilən mayelər. 

maksimum ödənilməsinə baxmayaraq (imkan daxilində) mühərrikin bütün hallarda 

iĢə salınmasım vafaĢağı tempera- türälarda sərbəst iĢləməsini həmiĢə təmin etmək 
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mümkün olmurr Bununla əlaqədar olaraq avtomobil nəqliyyatında soyuq havalarda 

iĢə salıcı mayelərdən istifadə edilir. 

Hazırda MDB-nin respublikalarında, o cümlədər bizim ölkədə istismar olunan 

avtomobillərdə iki marka üzrə hazırlanan aĢağıdakı iĢə salıcı mayelər istifadə 

edilir: a) «Xojıon 11-40» (onun əvəzləyicisi kimi «HHHAT EDK-25») - dizel 

mühərrikləri üçün; b) «Arktika» - karbüratorlu mühərriklər üçün. 

vĠĢə salıcı mayelərin əsas komponenti etil efiridir. «Xo- jıon fi-40» mayesinin 

tərkibində etil efirinin miqdarı 15%, <.<Arktika»da isə (35-55)%-dir. Etil efirinin 

xarakter xüsusiyyəti (yanacaqlara görə) aĢağı öz-özünə alıĢma qabiliyyəti nə və 

yüksək doymuĢ buxarların təzyiqinə malik olmasıdır .^'•'Öz-özünə alıĢma 

temperaturunun aĢağı salınması baxımından təmiz etil efirinin istifadə edilməsi 

daha sərfəlidir. Lakin bu halda silindrlərdə təzyiq sərt yüksəldiyi üçün detalların 

dağılmasına gətirib çıxara bilər.Buna görə də yana- çaqlarda efirin miqdarı 

məhdudlaĢdırılır. | Karbüratorlu mühərrikdə etil efiri hava ilə qarıĢdırılaraq 

yandırılır. Təcrübələr göstərir ki, bu halda ən kasıb iĢçi qarıĢığı belə asanlıqla 

alıĢdırma Ģamı ilə yandırılır. 

Dizel mühərriklərində iĢə salıcı mayedən istifadə etdikdə alıĢma etil efirindən 

baĢlanır, axırda iĢəəsas yanacaq alovlanır.Arada yanma prosesinin səlis və ardıcıl 

(mütəma- di) getməsi üçün iĢə salıcı mayenin tərkibinə kimyəvi komponentlər 

əlavə edilir.Belə bir birləĢmə kimi izopropilnitrat- dan istifadə 

olunur.Ġzopropilnitrat etil efirindən sonra, əsas yanacaqdan əvvəl alıĢır.AĢağı 

qaynama temperaturuna malik olan kh-lər isə silindrlərdə buxarlanaraq 

izopropilnitrat- dan azca sonra alıĢır.Yanma prosesinin belə bir ardıcıllıqla təĢkili 

əsas yanacağın tam alıĢması üçün zəmin yaradır (hazırlıq mərhələsi kimi qəbul 

edilir). 

«Xojio<t £-40» iĢə salıcı mayesi üçün təsvir edilən yan- nıa prosesi demək olar ki, 

karbüratorlu mühərriklərdə iĢlədilən «�rktika» üçün də belədir.Əsas fərq ondadır 

ki, «Ark- tika»da etil efirinin miqdarı 2-3 dəfə çoxdur, iĢçi qarıĢığı Ģamlardan 

alıĢır. 

\y Nəzərdən keçirilən iĢə salıcı mayelər ətraf mühitin temperaturu -40°C-yə qədər 

olduqda mühərrikin maneəsiz (qızdırmadan) iĢə salınmasını təmin edir 

(akkumulyator batareyasının normal iĢləmə qabiliyyəti vəaz özlülüyə malik 

mühərrik yağının olması Ģərtində). 

Yerinə yetirlən tədqiqatlar [3,7] göstərir ki, mühərrik detallarının iĢə salma 

anmdakı yeyilmələrini azaltmaq üçün ’^Sermühərriklərinin iĢə salıcı mayesinə 10-

20%-ə qədər yağ əlavə edirlər. Karbüratorlu mühərriklərin iĢə salıcı mayelərinə bu 

miqdarda yağ qatıldıqda alıĢdırma Ģamlarının üzərində yağ qatı əmələ gəlir ki, 

bunun nəticəsi məlumdur (qürum əmələ gətirir). Bu anormal halın baĢ verməməsi 

üçün «Ark- tika» iĢə salıcı mayesinin tərkibinəəlavə edilən yağın miqdarı 2%-dən 

çox olmamalıdır. 
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ĠĢə salıcı mayeləri tətbiq etməklə mühərrikin dirsəkli valının minimum fırlanma 

tezliyini təmin etmək mümkündür (mühərrikin bir neçə dəfə iĢə salınması 

baxımından).Bu hal ġəkil 8.2-də müĢahidə edilir. 

ĠĢə salıcı mayeləri mühərrikə vurmaq üçün «5 nn-40» _və «6 nn-40» markalı iĢə salıcı 

tərtibatlardan istifadə edilir (Ģəkil 8.3).Bu qurğular asanlıqla mühərrikin üzərində 

quraĢdırılır.«Xojıoa 71-40» iĢə salıcı mayesi istehlakçıya bir dəfəyə istifadə üçün 

ampula Ģəklində göndərilir (bir ampula- nm həcmi 20 və50 ml).«Arktika» mayesi 

isə həcmi 20 ml oläfi kapsül formasında hazırlanır. 

ĠĢə salıcı mayelərin avtomobillərin istismarında istifadə edilməsi mühərrikin iĢə 

salma vaxtının azalması və detallarının etibarlığınm yüksəldilməsi baxımından qıĢ 

mövsümündə həyata keçirilən ən səmərəli tədbirlərdən biridir. 

 
 

ġəkil 8.2. Mühərrikin (avtomobil 3HJI-130) dirsəkli valının minimum dövrlər 

sayının (n. d/dəq) temperaturadan (t, °C) asılılığı 

1. - «Arktika» iĢə salıcı mayesi tətbiq edildikdə; 

2. - iĢə salıcı maye tətbiq edilmədikdə. 

 
 

ġəkil 8.3. iĢə salıcı tərtibat. 

.1 - hava nasosu; 2 - hava borusu; 3 - emulsator; 4 - bomlar; 5 - tozlahdınçılar-.-:,,, 
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Daxili yanma mühərrikləri iĢlədikdə onun detalları (porĢenlər, silindrlər, onların 

gilizləri, blok baĢlığı vəs.) yanma məhsulları ilə bilavasitəəlaqədar olduğundan 

qızır. Mühərrikin normal iĢini təmin etmək üçün onu soyutmaq y lazım gəlir. Buna 

görə mühərrikin konstruksiyasında soyutma sistemi nəzərdə tutulur. 

Soyutma sisteminin etibarlı iĢi istifadə edilən soyuducu mayenin keyfiyyətindən 

asılıdır. Təcrübələr göstərir ki/van-V- ma prosesindəəmələ gələn istiliyin 25-35%-i 

soyutma sistemi ilə kənar edilir i Bu baxımdan soyuducu maye yzjtəymatma 

müvafiq funksiyasını yerinə yetirmək üçun o, bır sora tələblə-^, rə cavab 

verməlidiıyBunlara aĢağıdakılar aiddir: 

“a) ucuz olmalı,- defisit olmamalı; 

b) yüksək istilik tutumuna və istilik ötürmə qabiliyyətinə, həmçinin müəyyən 

özlülüyə malik olmalıdır; 

v) yüksək qaynama və aĢağı donma temperaturalarma malik olmalı; 

q)- soyutma sisteminin detalları üzərində çöküntülər əmələ gətirməməli, tərkibində 

zərərli birləĢmələr olmamalıdır; 

j) metaldan hazırlanan detalları korroziyaya uğratmamalı, rezin materialları 

dağıtmamalıdır; 

e) kifayət qədər fiziki və kimyəvi stabilliyə malik olmalıdır; 

z) yanğın və sağlamlıq baxımından uyğun olaraq təhlükəsiz və zərərsiz olmalıdır. 

_ [Müasir avtomobillərdə soyuducu maye kimi sudan (yay aylarında) və aĢağı 

bonma temperaturuna malik olan mayelərdən (qıĢ mövsümündə) istifadə edilir. 

Soyuducu maye kimi suyun əsas üstünlüyü odur ki, defisit deyil, ucuzdur, insan 

orqanizmi üçün zərərsizdir, yüksək istilik tutumuna (4,19 kC/kq-°C) və istilik 

ötürmə qabiliyyətinə, kiçik özlülüyə (v2o=l mm
2
/s) malikdir. Bunlarla yanaĢı__ 

mq) və ya maqneziumun (12,16 mq) miqdarı ilə qiymətləndirilir. Belə suyun 

Sərtliyi 1 mq-ekv hesab . Ən kiçik sərtliyə malik olan yağıĢ və qar suyudur 

(0,04(KJ mq-ekv/1). Çayların, göllərin, bulaqların suyu yumĢaq və orta sərtlikli 

sulardandır (0,5-5 mq-ekv/1). Bu sulardan istifadə etdikdə tərkibində mexaniki 

qarıĢıqların olub- olmamasına fikir vermək lazımdır.Quyu sularında da mexaniki 

qarıĢıqlar olduğu üçün bu suları yumĢaltma prosesinə uğratmadan soyutma 

sistemində iĢlətmək olmaz. 

Sərt və yüksək sərtlikli sulardan avtomobil nəqliyyatında istifadə etmək üçün 

onları yumĢaltma proseslərinə uğradırlar. Bu məqsədlə aĢağıdakı üsullar tətbiq 

edilir: 

1) uzun müddət (30 dəqiqə) suyu qaynatmaqla onun tərkibində olan kalsium və 

maqnezium bikarbonatlarmı kənar etməklə, sərtliyi l-i-1,5 mq-ekv/l-ə endirmək 

olar; 

1. suyu soda (Na2C03) və ya üçnatriumfosfatda (Na3P04) iĢlətdikdən sonra 

süzgəcdən keçirməklə duzlan kənar edirlər; 
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2. suyu maqnit sahəsindən maqnit qüvvə xətlərinə perpendikulyar 

istiqamətdə keçirməklə; bu üsul hazırda ən sadə, iqtisadi cəhətdən sərfəli üsul 

hesab edilir. Çünki bu üsulla yumĢalan suda ərpin əmələ gəlmə gərginliyi dəfələrlə 

azalır. 

Soyuq havalarda sudan istifadə etmək çətinləĢdiyi üçün iĢdən qayıdan 

avtomobillərdən su boĢaldılır, səhər iĢə çıx- mazdan qabaq mühərrikin soyutma 

sistemi su ilə dolduru? - lur. ' 

QıĢ aylarında avtomobillərdə' soyuducu kütlə kimi aĢağı temperaturalarda dönän 

manelər - antifrizlər iĢlədilir.Antifriz su ilə texniki etilehqlikolın məhlulundan 

ibarətdir.Avtomobil nəqliyyatı üçün 40 və 65 markalı antifrizlər istehsal edilir (DS 

159-52).Rəqəmlər soyuducu mayenin donma temperaturunu (müvafiq olaraq -40 

və -65 °C) göstərir. Antifriz 40 və 65-in tərkibınin uyğunA)Iiraq 52A
7
ə'64

_
%-« ni 

texniki etilenqlikol təĢkil edir. Etilenqlikolun miqdarını artırdıqca soyuducu 

mayenin donma temperaturunu -70°C- yə çatdırmaq mümkündür ,_j 

Antifrizlərin sıxlığı aĢağıdakı kimidir: 

a. antifriz 40 - 1067,5-1072,5 kq/m
3
 (1,0675-1,0725 q/sm

3
); 

b. antifriz 65 - 1085-1090 kq/m
3
 (1,085-1,090 q/sm

3
); 

^Texniki etilenqlikolun xarakterik xüsusiyyətlərindən 

biri onun yanğın təhlükəsi yaratmamağıdır, sıxlığı 1109-1118 kq/m
3
-dir (1,109-

1,118 q/sm
3
)/" 

Texniki etilenqlikolun tərkibi və donma temperaturu lıidrometrlə təyin edilir (Ģəkil 

8.4).Bunun üçün içərisində antifriz olan silindrik qaba (20°C temperaturada) 

hidrometr salmır.Cihazın yuxarısmdakı Ģkalanm sol tərəfi ilə texniki etilenqlikolun 

miqdarını, sağ tərəfi ilə isə donma temperaturunu təyin edirlər. 

ġəkil 8.4.Texniki etilenqlikolin tərkibini və donma temperaturunu təyin edən 

cihazm (hidro- metrin) sxemi.temıometrin Ģkalası; 2 - etilenqlikolin miqdarını (%-

lə) göstərən Ģkala; 3 - mayenin donma temperaturunu təyin edən Ģkala 

Texniki etilenqlikolun qaynama temperaturu suyun həmin göstəricisindən 

təxminən 2 dəfə çoxdur (195-198°C). Odur ki, mühərrik iĢlədikdə soyuducu 

mayenin tərkibindən su buxarlanır., Texniki etilenqlikolun tərkibini normaya 

salmaq üçün ona yumĢaq (destillə edilmiĢ) su əlavə etmək kifayətdir. 

AĢağı temperaturalarda donan soyuducu mayelərdən səmərəli istifadə etmək üçün 

qıĢ mövsümü qurtaran kimi onu mühərrikin soyutma sistemindən boĢaldırlar və 

təkrar istifadə edilməsi üçün saxlanılır. 

Etilenqlikol zəhərli olduğu üçün anti- frizlər də zəhərlidir.Antifrizin tərkibində100 

q texniki etilenqlikolun olması həyat üçün təhlükəlidi^
7
.Buna görə aĢağı 

temperaturalarda donan mayelərdən istifadə etdikdə təhlükəsizlik texnikası 

qaydalarına əməl etmək lazımdır. : r ; 

Antifrizlərin korroziya aqressivliyini aĢağı salmaq iiçü 

onların tərkibinə aĢqarlar əlavə edilir. 
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VAZ avtomobillərinin istehsalı ilə əlaqədar Qiaraq nəmin hərəkət tərkibləri üçün 

«Tocoji» markalı aĢağı temperaturalarda donan soyuducu mayelər istehsal edilir 

(Tġ 6-02- 751-73). Minik avtomobilləri üçün «Tocoji>> mayesi üç markada 

buraxılır: Tocoji-A, Tocoji A-40. Tocoji A-65 [1] (Tocoji A-m destillə edilmiĢ, sü 

ilə qarıĢdırdıqdan sonra iĢlətmək lazımdır). 

 

AĢağı temperaturalarda donan mayelərin xidmət müddəti məhduddur. Məsələn, 

təcrübə yolu ilə müəyyən edilmiĢdir ki, «Tocoji» soyuducu mayesi tam iki 

iletibarlı iĢləmə qabiliyyətinə malikdir. Gərgin iĢləmə Ģəraitində isə amortizasiya 

yürüĢü 60 min km-ə çatır. 

8.3. TORMOZ MAYELƏRĠ 

Bir sıra avtomobillərdə hidravlik ötürücülü tormoz sistemlərindən istifadə edijir ki, 

burada hidravlika kimi tormoz mayeləri tətbiq edilir l Tormoz mayelərinin 

xarakterik xüsu- siyyəti odur ki, detalların etibarlı və uzun ömürlü iĢi onların 

istismar keyfiyyətlərindən asılı olduğu kimi tormoz mexanizminin imtinasız iĢləmə 

qabiliyyəti və avtomobilin təhlükəsiz hərəkəti də bu mayelərin istismar 

xüsusiyyətlərindən asılıdır. 

K/Tormoz mayelərinin əsas vəzifəsi hərəkəti tormoz pe- dalından tormoz 

qəliblərinə ötürməkdir.Bu nöqteyi- nəzərdən tormoz mexanizminin imtinasız iĢi o 

vaxt təmin ediləcək ki, tormoz mayesi öz fiziki-kimyəvi göstəricilərini avtomobilin 

bütün iqlim Ģəraitlərində saxlamıĢ olsun.Ancaq bu halda tormoz mayesi hərəkəti 

tam və müntəzəm (səlis) ötürə bilir. Bunları (təyinatını və iĢləmə Ģəraitini) nəzərə 

alaraq tormoz mayelərinə bir sıra tələblər verilir: 

a. metal məmulatları korroziyaya uğratmamalı, yeyilməyə müqaviməti 

yüksək olmalı (Ģəkil 8.5), rezindən hazırlanan detalları, klapanları və Ģlanqları 

qurutmamalı; 

b. özlülük - temperatura xüsusiyyətləri qənaətbəxĢ olmalı (soyuq 

havalarda axıcılığını saxlamalı, yay aylarında isə sızmalara yol verməməli); 

v) uzun müddət saxlanıldıqda və ya iĢlədildikdə sabitliyini (tərkibini) saxlamalı; 

q) iĢləmə prosesində tormoz ötürücülərindəəmələ gələn maksimum temperaturaya 

(120-130°C) dözmək üçün yüksək qaynama temperaturuna malik olmalı, 

hidrosistemdə «buxar 

tıxacı»nm əmələ gəlməsinə və buxarlanma hesabına itgilərə yol verməməli. 
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ġəkil 8.5. Temperatıuanın tormoz mayelərinin yağlama qabiliyyətinə təsiri: 

1. - qlikollu tormoz mayesi (TDK-22); 

2. - neftli tormoz mayesi (ITH); 

3. - gənəgərçəkli tormoz mayesi (ECK) 

 

Hazırda avtomobil nəqliyyatında istifadə edilən tormoz mayeləri gənəgərçək yağı 

və texniki etilenqlikol əsasında hazırlanır (bir sıra köhnə rftarkalı avtomobillərdə 

neftli tormoz mayeləri də tətbiq edilirdi, rezindən hazırlanmıĢ detallara dağıdıcı 

təsir göstərdiyi üçün sıradan çıxarılıb). Tormoz mayelərinin istismar 

keyfiyyətlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün onlara aĢqaıiar əlavə edirlər. 

Gənəgərçəkli tormoz mayeləri yüksək yağlama qabiliyyətinə ‘ malikdir, rezin 

detallara mənfi təsir göstərmir, özlülük-temperatura göstəriciləri yüksək deyil 

(yüksək tem- peraturalarda spirt buxarlanır, özlülük və donma temperaturu 

yüksəlir), -20°C-yə qədər iĢləmə qabiliyyətini saxlayırlar 

lüasir avtomobillərdə etilenalikollu tormoz mayeləri daha çox tətbiq edilir. Bu 

qrupa aid olan FT)K-22M tormoz / mayesi (Tġ 6-01-787-75) qlikolla korroziyaya 

davamlı aĢqa- rm qarıĢığından ibarətdir, rəngi yaĢıl-sarıya çalır, jyüksək özlülük-

temperatura xüsusiyyətlərinə və qaynama temperaturuna malikdir, zəhərlidir, 

yağlama qabiliyyəti qənaətbəxĢ deyil, -50°C-dən aĢağı temperaturalarda donur. 

Yağlama qabiliyyəti aĢağı olduğu üçün, onu tormoz sisteminə tökməzdən əvvəl, 

sistemin detalları (silindrlər, porĢenlər, yaylar, manjetlər və s.) gənəgərçək 

yağ/yaxud gənəgərçəkli tormoz mayesi (nazik qatla) yağlanır. /TT)K-22M tormoz 

mayesinin sudan qorxusu yoxdur! Belə ki, su ilə qarıĢdırıldıqda iĢləmə 

qabiliyyətini itirmir. «HeBa» qlikollu tormoz mayesi (Tġ 6- 09-550-78) çox 

komponentlidir, adətən sarı rəngdə olur, istifadə edilmə sərhədləri +50 -s- (-50) 

°C-dir, yanğın təhlükəsizliyi təmin edilmir, zəhərlidir. Bu tormoz mayesi əsasən 

VAZ avtomobilləri üçün nəzərdə tutulmuĢdur. 
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(ətraf mühitin temperaturu aĢağı düĢdükdə gənəgərçək yağı mayedən kristal 

Ģəklində tökülür). Bu qəbuldan olan BCK tormoz mayesi 50% butil spirti və 50% 

gənəgərçək yağından ibarətdir, açıq qırmızı yaxud açıq yaĢıl rəngdə olur. 

Gənəgərçəkli tormoz mayeləri ilin bütün fəsilləri üçün nəzərdə tutulmuĢdur,/ 

3CK (40% et-il spirti, 60% gənəgərçək yağı) və ACK (60% amil spirti, 40% 

gənəgərçək yağı) tormoz mayeləri bir neçə mənfi xüsusiyyətlərə malik olduqları 

üçün geniĢ tətbiq edilə bilmirlər. Məsələn, etil spirti 78°C-də qaynadığı üçün 

avtomobilin tormoz sistemində buxar tıxacının əmələ gəlmə lı yüksəlir. 

Adları qeyd edilən tormoz mayelərini bir-birilə qarıĢdırmaq olmaz, əks təqdirdə 

parçalanma (tərkib hissələrinə ayrılma) baĢ verir. 

8.4. AVTOMOBĠLĠN DĠGƏR HĠDROSlSTEMLƏRĠNDƏ 

ĠġLƏDĠLƏN MAYELƏR 

/Avtomobilin digər hidravlik sistemləri dedikdə amorti-
;
 zatorlar, yükünü özü 

boĢaldan avtomobillərin qaldırıcı mexanizmləri, sükan idarəsinin 

hidrogücləndiriciləri və hid- > v, . jıoir ans for mat o rl ar nəzərdə tutulur: Bu 

hidravlik sistemlərin iĢləmə Ģəraiti bir-birindən fərqləndiyi üçün onların hamısında 

eyni texniki mayeni iĢlətmək mümkün deyil. Uzun müddət hidravlik sistemlərdə az 

özlülüyə malik neft yağlarından istifadə edilirdi. Yüksək özlülüklü mayelərin 

tətbiq edilməsi iĢ rejimini sərtləĢdirir (xüsusilə amortizatorlarda), həddindən çox az 

özlülüklü mayelər isə sistemin iĢinin pozulmasına və sızmaların baĢ verməsinə 

səbəb olur. Buna görə hər bir hidravlik mexanizm və ya qurğu üçün təyinatına 

müvafiq olaraq texniki maye tətbiq edilməlidir. 

Amortizator mayelərini xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biri iĢləmə 

prosesində yüksək temperaturun (yay aylarında 120-140°C) əmələ gəlməsidir. 

Yaranan istilik amortiza- torun konstruksiyasından, yol və iqlim Ģəraitindən, tətbiq 

edilən mayenin istismar xüsusiyyətlərindən asılıdır (istilik gövdə vasitəsiləətraf 

mühitə verilir). Təzyiqin qiymətinə gəldikdə isə amortizatorlarda bu göstərici 10,0 

MPa qədər qalxır. 

Bu keyfiyyətlər baxımından amortizatoıiara verilən əsas tələb odir ki, onların 

özlülük-temperatura xüsusiyyətləri qənaətbəxĢ olmalıdır (özlülük temperaturadan 

asılı olaraq az dəyiĢməli, donma temperaturu aĢağı olmalı və s.). 

Hidravlik amortizatorlarda AY vereton yağının, transformator və turbin 22 

yağlarının qarıĢıqlarının (nisbət 1:1) iĢlədilməsinə baxmayaraq (MAZ, ZĠL və s. 

avtomobillərdə), onların özlülük-temperatura xarakteristikaları qənaətbəxĢ deyil 

(temperatura aĢağı düĢən kimi özlülük yüksəlir), nəticədə amortizator sərt iĢləməli 

olur.'Son zamanlar avtomo-A billərdə yüksək istismar xüsusiyyətlərinə malik ilin 

bütün 

fəsillərində iĢlədilə bilən A7K-16 vəA3K-12t amortizator mayeləri geniĢ tətbiq 

edilir [1,3]. VAZ avtomobillərində tərkibində istismar keyfiyyətlərini yaxĢılaĢdıran 

aĢqarları olan Mm-10 amortizator mayesi istifadə edilir. Ətraf mühitin 
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temperaturası -40°C-dən aĢağı düĢdükdə amortizatorlarda MBIT cihaz yağının 

iĢlədilməsi məsləhət görülür (donma temperaturu -60 °C-dir). 

Sınaq məqsədilə aparılan təcrübələrin və iĢlismar xarakterli elmi-tədqiqat iĢlərinin 

nəticələrinə görə/amortizator mayeləri hər 25-30 min km-dən bir dəyiĢilməlidir 

[1,3,7,9]. 

Yükünü özüboĢaldan avtomobillərin qaldırıcı mexanizmlərində sənaye 20 və 12 

yağları (uyğun olaraq yay və qıĢ üçün) iĢlədilir [7]. 

-Sükan idarəsinin hidrogücləndiricilərində və hidrodi- namik ötürmələrdə, o 

cümlədən hidrotransformatorlarda «P» markalı yağlar tətbiq edilir. Bu mayenin 

amortizasiya yürüĢü (xidmət müddəti) 200 min km-dir, hidrosistemdə səviyyəsi 

aĢağı düĢdükdə ona AY vereton, yaxud Turbin 22 yağlarını əlavə etmək olar. 

Avtomobil nəqliyyatında istifadə edilən digər hidravlik sistemlər üçün AMf-10 

markalı yağ istehsal edilir. 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLMƏ 

AVTOMOBĠLLƏRĠN TƏMĠRĠNDƏ ĠSTĠFADƏ 

EDĠLƏN QEYRĠ-METAL MATERĠALLAR 

IX FƏSĠL 

QEYRĠ-METAL MATERĠALLARIN STRUKTURU 

VƏ TƏTBĠQ SAHƏLƏRĠ 

Avtomobil nəqliyyatının istismar edilməsində yana- caqlardan, yağlardan və 

texniki mayelərdən baĢqa digər materiallar da istifadə edilir. Bunlar «konstruksiya-

təmir materialları» adı altında nəzərdən keçirilir (öyrəlinir). Konstruksiya-təmir 

materialları qeyri metal materiallar olub avtomobillərin TQ və təmirində geniĢ 

istifadə edilir. Bu materiallar avtomobillərin istehsalında da tətbiq edilir. ġəkil 9.1-

də avtomobillərdə profilaktika və bərpa xarakterli texniki təsirləri yerinə yetirərkən 

istifadə edilən konstruksiya-təmir materiallarının təsnifatı verilmiĢdir. 

9.1. REZĠN MATERĠALLARI 

Konstruksiya-təmir materialları içərisində avtomobil nəqliyyatında ən çox rezin 

materialları iĢlədilir, bezindən hazırlanan detallar əksər hallarda məsuliyyətli 

funksiyaları yerinə yetirirlərVRezin materialları defısit olduqlarına görə 

avtomobildə tətbiq edilən ən dəyərli elementlərdən hesab edilir. Kifayətdir desək 

ki, istismar '.dövründə ancaq Ģinlərə bütün istismar xərclərinin 18-25%-i sərf edilir 

[18]. Ümumiyyətlə rezin məmulatların dəyəri avtomobilin dəyərinin 10-40%-ni 

təĢkil edir [1]. 
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C Avtomobil nəqliyyatında istifadə edilən, rezindən hazırlanmıĢ detalların sayı 

500-ə çatır, xüsusi çəkisi isə avtomobilin ümumi çəkisinin 5-15%-ni təĢkil edir 

(aĢağı sərhəd;minik, yuxarı sərhəd isə yük avtomobilləri üçündür). Avtomobillərdə 

iĢlədilən rezin detallara pnevmatik Ģinlər; elastik Ģlanqlar, ötürücü qayıĢlar, 

müxtəlif təyinatlı araqatılar və oymaqlar, amortizatorun kipləĢdiriciləri, salniklər, 

elektrik izolyatorları, manjetlər, nəqledici lentlər, örtüklər və s. aiddir. Bunların hər 

birinin öz fərdi funksiyasının olmasına baxmayaraq avtomobilin imtinasız və 

etibarlı iĢləməsinə, hərəkət təhlükəsizliyinə, rahatlığına və digər istismar 

keyfiyyətlərinə müxtəlif səviyyədə təsir göstərirlər. 

Rezindən böyük miqdarda avtomobil detallarının hazırlanması və səmərəli istifadə 

edilməsi onunla tizah edilir ki, rezin materiallarının bir çox müsbət xüsusiyyətləri 

var: 

a. yüksək elastikliyə, titrəmələri və zərbəli yükləri söndürmək qabiliyyətinə 

malikdir; 

b. kifayət qədər mexaniki möhkəmliyə qadirdir; 

v) istilik ötürmə qabiliyyəti və sürtünmələrə müqaviməti qənaətbəxĢdir; 

q) ətraf mühitin aqressiv təsirlərinə, o cümlədən suyun onun tərkibinə müdaxilə 

etməsinə dözümlüdür; 

a. müxtəlif deformasiyalara məruz qaldıqdan sonra onun baĢlanğıc 

vəziyyətinə qayıtmağa (ilk formasını almağa) qadirdir; 

b. yüksək dielektrik xüsusiyyətinə malikdir və s. 

Bu müsbət keyfiyyətlərə görədir ki, rezindən böyük miqdarda avtomobil detalları 

hazırlanır. Bunların içərisində Ģinlər həm təyinatına və məsuliyyətinə, həm də 

rezinin böyük hissəsini idxal etdiyinə görə xüsusilik təĢkil edirlər. 

(Rezin mürəkkəb tərkibə malik olub bir neçə komponentdən (elementdən) 

ibarətdir. Rezinin əsasmı kauçuk təĢkil edir. Kauçukun tipindən və istismar 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq rezinin keyfiyyətləri dəyiĢir, ft 

( AvtoĢinlər üçün istifadə edilən rezin qarıĢıqlarında kauçukun miqdarı (çəki 

etibarilə) 50-60% arasında dəyiĢir. Kauçuk natural və sintetik olmaqla iki 

formada olur. 

 

Natural kauçuk kauçuklu bitkilərdən (ağaclardan, qaranquĢ otundan) istehsal edilir. 

Kimyəvi baxımdan natural kauçuk izoprenin doymamıĢ kh-geninin polimerindən 

ibarətdir: CH2 = C -CH = CH2 
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C5Hs —> (C5//8)n 

izopren kauçuk 

Natural kauçuk yüksək elastikliyə malik olmaqla yanaĢı kifayət qədər möhkəmliyə 

davamlıdır.Lakin defısit və baha olduğu üçün (XX əsrin təxminən 20-30 illərində) 

onu sintetik məmulatlarla (məhsullarla) əvəz etmək zəruriyyəti yarandı. 

Hazırda rezin sənayesi üçün xammal kimi müxtəlif sintetik kauçuklardan istifadə 

edilir.200-ə qədər növü olan sintetik kauçukun bir sıra xüsusiyyətləri natural 

kauçukun göstəricilərindən önəmlidir (onları üstələyir).Burada sintetik kauçukun 

yeyilməyə qarĢı davamlılığını xüsusi qeyd etmək lazımdır.Kimya sənayesi 

müxtəlif istismar göstəricilərinə malik böyük miqdarda sintetik kauçuk istehsal 

edir.Bunun üçün iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olan neft xammalından istifadə 

edilir.Belə ki, kauçuk hazırlandıqda xammala və köməkçi materiallara sərf edilən 

xərclər onların maya dəyərinin 65%-ni təĢkil edir [7]. 

Sintetik kauçuk istehsal etmək üçün baĢlanğıc material C0 kimi -butadiyen,
:
 

izobutilen, izopren, xlorpren, etilen, propi- jjJ* len vəstirolı tətbiq edilir. 

(Hazırlanan sintetik kauçuklar bir- birlərindən mexaniki möhkəmliyi, kimyəvi 

davamlılığı, yeyilməyə qarĢı müqaviməti, istiliyə dayanıqlığı və digər 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər. 

VSintetik kauçukun əsas nümayəndələri stirol (butadiy- enin sopolimeri) və 

butilkauçukdur (izoprenli izobutilenin sopolimeri) [l].v Bunlar dan ikincisi 

avtomobil kameraları 

hazırlamaq üçün ən yaxĢymaterıal hesab edilir 

Natural və sintetik kauçuklarm təmiz halda istifadə edilmə sərhədləri çox 

məhdudur.Onlardan ancaq yapıĢqanların, izolyasiya xarakterli lentlərin, tibbi 

plastırlarin, kipləĢ- diriei äraqatıtarm istehsalında istifadə edilir. 

Yuxarıda qısa Ģərhi verilən kauçuklardan baĢqa (onlar ümumi təyinatlı 

kauçuklardır) xüsusi təyinatlı kauçuklar da 

(butilkauçuk, xlorpren və Ģaxtaya c|avamlı kauçuk) istehsal edilir tih-u-faıu*<

 c/az-s 

Daha məsuliyyətli elementlərin hazırlanması üçün kau- çuku (əsasən natural 

növünü) vıılkanlaĢdırırlar.VulkanlaĢma prosesi keçən kauçuk 25 MPa təzyiqə 

qarıĢ çox davamlı olur.'Vulkanizasıya prosesinin mahiyyəti rezin qarıĢığını 

müəyyən temperatura qədər (adətən 140-150°C) qızdırmaqdan və konkret 

müddətdə (vaxt zəminində) dözümlülüyünü yoxlamaqdan ibarətdir.Bu vaxt elə 

olmalıdır ki, kükürd atomları ikili əlaqəli kauçuk malekulaları ilə birləĢərək rezin 

əmələ gəlmiĢ olsun..VulkanlaĢma sürəti rezin qarıĢığının tərkibindən və 

temperaturadan asılıdır.Hər 10°C temperatu- ranm dəyiĢməsi vulkanlaĢma sürətini 

təxminən 2 dəfə yüksəldir. Prosesin normal getməsi üçün optimal variant seçilir.« 

Rezinin kifayət qədər elastikliyə malik olması üçün onun tərkibinə müəyyən 

miqdarda kükürd yeridirlər (avtomobil kameraları hazırlamaq üçün istifadə edilən 

rezinin Jçərisində 1-3%-ə qədər kükürd olur).* 
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Rezin məmulatların möhkəmliyini yüksəltmək üçün onlar armatur materialları ilə 

(karkas məftilləri, metal hörmələr və i.a.) təchiz ediliri ArmaturlaĢdırılmıĢ rezin 

məmulatlara (avtomobil nəqliyyatında iĢlədilən) rezin-parça qarıĢığından 

hazırlanan Ģlanqları, ötürücü qayıĢları, pokriĢkalan və s.-ni göstərmək olar. 

Rezin materialların mexaniki xüsusiyyətləri temperatu- ranm dəyiĢməsi ilə (hansı 

tərəfə dəyiĢməsindən asılı olmayaraq) pisləĢir.Bunu aĢağıda Verilən sxemalardan 

da aydm görmək mümkündür (Ģəkil 9.2 və 9.3). 

 
ġəkil 9.2. Dartılmada möhkəmlik həddinin (cr, 1) və nisbi izanma- nm (s,2) 

temperaturadan asılı olaraq dəyiĢmə dinamikası (natural kauçukdan hazırlanan 

rezin üçün). 

 

 
ġəkil 9.3. ġinin yürüĢünün (xnp) havanın temperaturundan (tb) asılı olaraq 

dəyiĢməsi. 

 

Ümumiyyətləj/avtomobil Ģinlərinin təmirində müxtəlif rezinlərdən istifadə edilir 

[7]. Bəzilərini səthi də olsa nəzərdən keçirək. 

Protektor rezini 2±0,2 yaxud 4±0,1 mm qalınlığa malik olub, təmir vaxtı 

protektorun konus Ģəklində kəsilmiĢ yerini doldurmaq üçün tətbiq edilir. 

Təbəqə (qat-qat) rezinin qalınlığı 0,9±0,1 mm-dir, yamaq materialı ilə pokrıĢka 

arasında yaxĢı birləĢməəmələ 

gətirmək üçündür, bu halda pokrıĢkanm karkas hissəsini 2±0,2 mm qalınlığı olan 

təbəqə rezinlə doldururlar. 

Kamera rezini Ģinlərin təmirində yamaq materialı kimi istifadə edilmək üçündür. 

Hermetik (kiplik) rezin 2,0±0,2 mm qalınlığında olub kamerasız Ģinlərin 

hermetik qatının təmir edilməsində iĢlədilir, istiliyə davamlıdır, kameraların 

'hazırlanması üçün tətbiq edilir. 
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YapıĢqanlı rezin 10 mm qalınlığında parça kimi hazırlanır, yapıĢqan istehsalında 

istifadə edilir. 

TəbəqəĢəkilli, hermetik və yapıĢqanlı rezinlər natural kauçukdan istehsal olunurlar. 

Rezindən təmir materialı kimi istifadə etdikdəəsas amillərdən biri onun uzun 

müddət istismar keyfiyyətlərinin dəyiĢməməsi üçün saxlanılma Ģəraitinin 

gözlənilməsidir. Belə ki, rezin məmulatların saxlanılma və istismarı dövrlərində 

rezin oksidləĢməyə məruz qalır. Nəticədə onun fıziki-kimyəvi və mexaniki 

xüsusiyyətləri (xüsusən, elastikliyi, qırılma və yeyilməyə qarĢı davamlılığı, yüksək 

temperaturaya dayanıqlığı və s.) dəyiĢir.'Rezin materiallara günəĢ Ģüaları da mənfi 

təsir göstərdiyi üçün onları günəĢ Ģüaları düĢməyən yerlərdə saxlamaq lazımdır. 

Rezin materialları həmçinin sudan (xüsusi ilə armaturu olan rezinləri) və neft 

məhsullarından da qorumaq lazımdır. Onların təsiri rezinin möhkəmliyini, 

elastikliyini, bərkliyini və digər istismar keyfiyyətlərini mənfi tərəfə dəyiĢdirir. 

9.2. PLASTĠK KÜTLƏLƏR 

Avtomobillərin istehsalında olduğu kimi təmirində də bir çox detallar plastik 

kütlələrdən hazırlanır^Plastik kütlə- lər yüksək molekulalı polimer (sintetik) 

materiallara aiddir. Metallarda yerinə yetirilən bəzi proseslər (qaynaq etmək, 

presləmək və s.) bu materiallarda da tətbiq edilə bilir. 

 

Plastik, kütlələrdĢn avtomobil detallarının hazırlanma və təmir edilmə zəruriliyi 

ondan irəli gəlir ki, texnikanın müasir inkiĢafı mərhələsində yüksələn və artan 

tələblərin metallar tərəfindən təmin edilməsi səmərəli deyil. Plastik kütlələrin 

tətbiq edilməsi isə həm texniki, həm də iqtisadi cəhətdən çox əlveriĢlidir. Onların 

istifadə edilməsi tamamilə yeni, səmərəli texnoloji proseslərin (avtomobil 

elementlərinin bərpası baxımından) yaranmasına imkan verir .^Plastik/) kütlələr 

təyinatından və konstruksiyasının mürəkkəbliyindən asili "olmayaraq müxtəlif 

avtomobillərin aqreqat, mexanizm və sistemlərinin hazırlanmasında geniĢ istifadə 

edilir. 2000-ci ilin məlumatına əsasən plastik kütlələrin tətbiqi 1965-ci il 

səviyyəsinə görə 10-15 dəfə artmıĢdır. Belə yüksəliĢ istismar xüsusiyyətləri günü-

gündən yaxĢılaĢan yeni plastik kütlələrim, əsas nümayəndələri polietilen. etilenin 

sopolimeri, polipro- pilen, poliamid və polikarbonatdır. Müxtəlilf çeĢidli plastik 

kütlələrin. mövcudluğu metaldan hazırlanan avtomobil hissələrinin daha ucuz baĢa 

gələn sintetik materiallara keçıdiyi— ni sürətləndirdiü'Artıq bir sıra kuzov 

detallarının, qapıların, yük yerinin, kapotun elementlərinin hazırlanmasında plastik 

kütlələrdən istifadə edilir. vH azır da minik avtomobillərinin konstruksiyalarında 

həddindən çox sintetik materiallar tətbiq edilir?) 

Plastik kütlələrin iĢlənilmə sahələrinin geniĢləndirilməsi: “ onların texniki-iqtisadi 

göstəriciləri iləəsaslandırılır. Belə ki, 

K onlar aĢağıdakı müsbət keyfiyyətləri ilə fərqlənirlər [3, 7, 16]: 
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a. plastik kütlələrdən hazırlanan detalların metallardan istehsal edilən 

hissələrə nəzərən maya dəyərinin aĢağı olması; 

b. sıxlığının polad materialın sıxlığına görə xeyli az ol- ması (1500 

kq/m
3
); 

v) yüksək xüsusi həcmi möhkəmliyə malik olması; 

q) kifayət qədər elektrik, istilik və səs izolyasiya xüsu- siyyətəlrini təmin etməsi; 

a. ətraf mühitin mənfi təsirlərinə davamlı olması; 

b. Ģəffavlı olması və rənglənə bilmə qabiliyyəti; 

j) titrəmələrə qarĢı dözümlü olması və s. 

 

Plastik kütlələrin tətbiq sahəsini geniĢləndirməklə istər avtomobilqayırma 

sənayesində, istər avtomobil nəqliyyatm- i da konstruksiyalarda iĢlədilən metal 

tutumu xeyli azalır, elastik elementlərin hesabına təhlükəsizlik Ģərtləri təmin edilir, 

hissələrin ömür uzunluğu yüksəlir, bir çox profilaktika və təmir xarakterli təsirlərin 

yerinə yetirilməsindəəmək tutumları aĢağı düĢür və s. Məsələn, qara metalları 

plastik kütlələrləəvəz etdikdə detalların hazırlanmasının əmək tutumu 5- 6 dəfə 

azalır [1]. Plastik kütlələrdən metaldan hazırlanmıĢ detalların səthĠərinə_örtük qatı 

çəkilməsi kimi də istifadə edilir. Plastik kütlə qatı hissələrə daha yaxĢı xarici 

görünüĢ' verir. 

 

- Plastik kütlənin kimyəvi tərkibini yüksək molekulalı sintetik materiallar, jəsasmı 

isəəlaqə yaradan Tcompohenf . kimi polimerlər təĢkil edir. Polimerlər müəyyən 

temperatu- 
L 

run və təzyiqin təsiri altında istənilən formanı ala bilmə qabiliyyətinə 

malikdirlər. Tam halda isə plastik kütlə polimer- lərdən baĢqa özündə doldurucu, 

plastifıkator, rəngləmə (boyaq maddəsi), yağlama və stabilizator kimi elementləri 

birləĢdirir [3 ,7]. Bir sıra plastik kütlələrin tərkibinə eyni zamanda termoreaktiv və 

termoplastik polimerlər də daxil olur. 

Plastik kütlələr polimerlərin kimyəvi təbiətindən asılı olaraq 4 qrupa bölünür: A, B. 

B vəT sinifli plastik kütlələr 

 

-Plastik Jditlələjıbir sıra fiziki-kimyəvi və. istismar xüsu- siyyətləri ilə 

qiymətləndirilir. Bunlara aĢağıdakılar aiddir: 

 

1. Plastik kütlənin sıxlığı və möhkəmliyi. 

2. Ġstiliyə və Ģaxtaya davamlılığı. 

3. Ġstilik ötürmə qabiliyyəti və korroziyaya davamlılığı. 

4. Dielektrik və sürtünmə (friksiya) xüsusiyyətləri. 

5. Atmosfera təsirlərinə dəyanətli olması. 

Məmulatın (hazırlanan hissənin) kütləsinin azaldılması 
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baxımından sintetik materialların sıxlığının yüksək olmaması 

 

 

metallara görə üstünlük təĢkil edir. Plastik kütlələrin sıxlığı 900-2200 kq/m
3
 

arasında dəyiĢir. 

Metallardan fərqli olaraq plastik kütlələrin möhkəmliyi detalların formasından 

(ölçüsündən) və istismar müddətindən asılıdır.Bu materialların xarakterik 

xüsusiyyətlərindən biri odur ki, sabit yük altında ölçülərini dəyiĢmə qabiliyyətinə 

malikdirlər.Plastik kütlə uzun müddət sabit yük altında iĢlədikdə möhkəmliyi aĢağı 

düĢür.Bununla belə plastik kütlə metallara nəzərən daha münasib elastikliyə malik 

olduğu üçün dəyiĢən yüklər altında iĢlədikdə öz funksiyasını tələb edilən səviyyədə 

yerinə yetiril'. Lakin bu materialların iĢ əs- nasmdakı temperaturu yüksəldikcə 

möhkəmliyi aĢağı düĢür (Ģəkil 9.4). 

 
ġəkil 9.4. Plastik kütlənin möhkəmliyinin (a) temperaturadan (t) asılılığı 

1 - termopiastlar; 2 - reaktoplastlar 176 

 

 

Plastik kütlələrin temperatura dayanıqlığı qənaətbəxĢdir. Bu xarakterli sintetik 

materiallar aĢağıdakı temperatura sərhədlərində normal iĢləmə qabiliyyətini 

saxlayırlar: termo- plastlar - (-50°) -*• (+80°C; reaktoplastlar - 120°C-yə qədər. 

Xüsusi tərkibli plastik kütlələr isə +500°C temperaturaya da dözümlüdürlər [1]. 

Plastik kütlələrin ətraf mühitin mənfi temperaturala- rında möhkəmliyinin 

dəyiĢməsi haqqında onların Ģaxtaya davamlılığı xüsusiyyətinə görə mühakimə 

yürüdülür.Bu materialların əksəriyyəti atmosferin mənfi temperaturalarm- da 

elastikliyini itirərək kövrəkləĢir. 



125 
 

Plastik kütlələrin istilik ötürmə qabiliyyəti metallara görə həddindən artıq 

azdır.Kifayətdir desək ki, metallarda bu göstərici 500-600 dəfə çoxdur [7]. 

Plastik kütlələrin metal materiallara nəzərən korroziyaya davamlılığı çox 

yüksəkdir.Onlar turĢuların, qələvilərin, duzların və müxtəlif əridicilərin (həll 

edicilərin) mənfi təsirlərinə yüksək dərəcədən müqavimət göstərə bilirlər. 

Plastik kütlələr elektrik keçirməyən materiallara (die- lektriklərə) aiddirlər. 

Plastik kütlələrin sürtünmə keyfiyyətləri də irəli sürülən tələblərə cavab 

verir.Sintetik materialların aĢağı sürtünməəmsalına və yüksək yeyilmə 

davamlılığına malik olduqları üçündür ki, yastıqlarda və müxtəlif sürtünmə 

düyünlərində tətbiq edilirlər. 

Yuxarıda göstərilənlərdən baĢqa plastik kütlələr atrno- sfera təsirlərinə də 

(nəmliyin, iĢığın, suyun və s.) kifayət qədər müqavimət göstərə bilirlər. 

9.3. YAPIġQANLAR 

Kimya sənayesində elmi-texniki tərəqqinin nəticələrinin xalq təsərrüfatının 

müxtəlif sahələrində istifadə edilməsi, tamamilə yeni polimer materialların 

yaranması və.tətbiq, dairəsinin geniĢləndirilməsi üçün zəmin yaratdi./'Polımer 
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materialların əsasında istehsal edilən məmulatlardan biri də yapıĢqanlardır. 

Avtomobillərin təmirində iĢlədilən' yapıĢqanların əsas vəzifəsi qeyri-metal 

materiallardan (plastik kütlələr, parça, rezin, ağac və ĢüĢə) hazırlanan detalları 

birləĢdirməkdir).YapıĢqanların istifadə edilməsi istiqamətində aparılan elmi-

tədqiqat iĢləri göstərir ki, ağac və rezin materiallarından hazırlanan detalların bir-

birinə birləĢdirilməsi təcrübədə çoxdan tətbiq edilir.Plastik kütlələrin və parça 

materialların metal hissələrə, metalların qeyri-metallarla yapıĢdırılması keçən əsrin 

son illərində tətbiq edilməyə baĢlanılmıĢdır.YapıĢqanların istifadə edilməsinin 

üstünlüyü ondadır ki, onlar tətbiq edildikdə bolt və pərçim birləĢmələrinə, 

həmçinin qaynaq prosesinə ehtiyac qalmır.Bununla, hənı bərkitmə elementləri 

hesabına konstruksiya yüngülləĢir (metal sərfi azalır), həm də boltlar və pərçimlər 

üçün konstruksiyada deĢik açılmadığına görə onun en kəsik sahəsi 

zəifləmir.YapıĢqanlar bir neçə mənfi xüsusiyyətlərə də malikdirlər, H Məsələn, 

bəzi birləĢmələrdə yapıĢqanın möhkəmliyi mexaniki variantlarından geri qalır, 

istiliyə davamlılığı aĢağıdır, ^ yapıĢqan qatları köhnəldikdə istismar 

xüsusiyyətlərini zəiflədir.Lakin elə yapıĢqan növləri var ki, onların keyfiyyət 

gö^~" stəriciləri bu deyilən xüsusiyyətləri geridə qoyur.YapıĢqanlardan səmərəli 

istifadə etmək üçün, yəni tətbiq ediləcək konstruksiyaya tam uyğun (bütün 

göstəricilər üzrə) olması üçün onlar bir sıra tələblərə cavab verməlidirlər.Onlar 

səthlərdə möhkəm yapıĢqan qatı əmələ gətirməli, ətraf mühitin mənfi təsirlərinə 

dözümlü olmalı, metallarda korro- ~f~ ziya yaratmamlı, birləĢmənin normal 

iĢləmə Ģəraitini təmin etməlidirlər.Bunlar üçün isə yapıĢqan tikiĢinin möhkəmliyi 

yapıĢqanın əsas parametri kimi qənaətbəxĢ olmalıdır. 

Hissələrin yapıĢqanla bir-birinə birləĢdirilməsinin texnoloji prosesi aĢağıdakıları 

əhatə edir. BirləĢdiriləcək səthlər təmizlənir, nahamarlaĢdırılır (diris-diris və ya 

Ģeroxovka edilir), yağsızlaĢdırılır, sonra yapıĢqan çəkilir və qurudulur, 

presləmə prosesinə uğradılır və nəhayət, yapıĢqan tikiĢini termiki emal etmək üçün 

qızdırırlar. 

'^BirləĢmənin möhkəmliyini daha da yüksəltmək üçün yapıĢqanın qahniığı çox 

olmamalıdır (0,1 mm ətrafında), qurudulması normal temperaturada 20-25 dəqiqə 
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müddətində baĢa çatmalıdır. Qurutma 60-65
ü
C temperaturada 5 dəqiqə 

müddətində: də
;
 aparıla bilər. 

' Təyinatına görə yapıĢqanlar universal və xüsusi təyinatlı olmaqla iki qrupa 

bölünürlər. Universal yapıĢqanlar müxtəlif bərk və elastik metalları (metal-metalla, 

metal- rezinlə, ĢüĢə-plastik kütlə ilə və s.) bir-birinə birləĢdirmək üçün tətbiq 

edilir.Xüsusi yapıĢqanlar isə müəyyən xarakterik xüsusiyyətlərə malik materialları 

bir-birinə yapıĢdırmaq üçün istifadə edilir. 

Sintetik yapıĢqanlar vasitəsilə yüksək möhkəmliyə və elastikliyə malik, suya, yağa 

və yanacağa davamlı birləĢmələr almaq mümkündür.Belə birləĢmələr titrəmələrə 

və dinamiki yüklənmələrə qarĢı dəyanətlə iĢləyirlər. 

Sintetik yapıĢqan özündə aĢağıdakı elementləri birləĢdirir (cəmləĢdirir): 

əlaqələndirici, həlledici (əridiei), dolduru- cu (aĢqar), bərkidici və bərkitmə 

sürətləndiricisi., 

YapıĢqanların hazırlanmasında əlaqələndirici element kifni termoplastik və 

termoreaktiv poli meriərdən istifadə edilir.YapıĢqana kifayət qədər özlülük vermək 

üçün onun tərkibinə aseton, spirt, benzin - etilaĢetat və benzin - butila- Ģetat 

qarıĢıqları, həmçinin yapıĢqanın markasından asılı olaraq müxtəlif həlledicilər 

qatırlar^ YapıĢqan qatında çatların əmələ gəlməsinin və dağılmasınfn qarĢısını 

almaq üçün yapıĢqana tozvari dolduruculaf (metal, ĢüĢə, sement, daĢ və s.) 

' / YapıĢqanların təsnif olunma əlaməti kimi onların əlaqələndirici elementi qəbul 

edilir. Bu baxımdan karbinol.fenol, epoksid, poliamdd, polikrilov, rezin və s. 

yapıĢqanları bir-birindən ayırırlar.VYapıĢqanlar markalarına görə də seçi- f lirlər. 

Bu xüsusiyyətə görəsintetik yapıĢqanlar çoxluq təĢkil edirlər (universal 

yapıĢqanların əsas nümayəndəsi).əlavə edirlər.Tərkibində termoreaktiv polimerləri 

olan yapıĢqanlara bərkidici və bərkitmə sürətləndiricisi qatırlar.Bundan məqsəd 

yapıĢqan qatının yaranma prosesini müntəzəmləĢdirməkdir (səlisləĢdirməkdir). 

Hazırda texnikada, xüsusən avtomobil nəqliyyatının is- f )  tismarında ən çox 

epoksid, BO (butvaroformaldehidli) və karbinol, həmçinin rezin materialları 

birləĢdirən yapıĢqanlar iĢlədilir. BO markalı yapıĢqanın nümayəndələri olan EO-2 

w. və BO-4 bərk materialları, BO-6 isə parçaları bir-birinə, plastik kütlələrə, 

metallara birləĢdirmək üçün istifadə edilirlər.YapıĢqan birləĢməsi 90-100
u
C 

temperaturada 1-3 saat müddətində qurudulur. 

Avtomobillərin təmirində sürtünmə üzlüklərinin tormoz qəliblərinə və iliĢmə 

muftasmm disklərini birləĢdirmək üçün BC-10T markalı yapıĢqanlar (sintetik 

qətranlar ilə üzvü həlledicilərin məhlulu) tətbiq edilir.Bu yapıĢqan istiliyə 
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davamlıdır, yağa və yanacağa dayanıqlıdır, iĢçi qüvvəsinin sağlamlığı üçün 

təhlükəli deyil, korroziyaya müqavimət göstərmə qabiliyyətinə malikdir. Bu- qrup 

(fenol) yapıĢqanlara həmçinin BC-350 və BUAM-E-3 markaları da daxildir, v 

Epoksid əsaslı yapıĢqanlar avtmobillərin təmir edilməsində daha çox istifadə edilir, 

metalların, ĢüĢə və bərk materialların, plastik kütlələrin birləĢdirilməsində tətbiq 

edilir. Bu yapıĢqanların tikiĢ yerlərində iĢçi temperatura -60°C-dən + 100°C (soyuq 

bərkitmədə), +120°C (isti bərkitmədə) təĢkil edir, suyun, neft məhsullarının, turĢu 

və qələvilərin təsirlərinə dayanıqlıdır. Epoksid yapıĢqanlarla iĢlədikdə təhlükəsizlik 

texnikası tədbirlərinəəməl olunmalıdır. 

Karbinol yapıĢqanı rəngsiz yaxud açıq-sarı rəngdə si- ropa oxĢar maye olub, sıxlığı 

900 kq/m
3
-dir, metalları, keramikanı, ĢüĢə materialını və plastik kütlələri müxtəlif 

kombinasiyalarda birləĢdirmək üçündür. Elastik materiallar üçün (parça, rezin və 

s.) tətbiq edilə bilmir. 

Ağac materialından hazırlanan avtomobil detallarını birləĢdirmək üçün kazein 

(südün tərkibində olan zülalı mad- 

də) yapıĢqanı istifadə edilir. Bu yapıĢqan kazein tozu (poro- Ģok) ilə suyun 

məhluludur (bir hissə toza 1,7-2,0 hissə su lazımdır). 

Ümumiyyətlə, avtomobillərin təmirində böyük miqdarda yapıĢqanlar tətbiq 

edilir.Onlardan bəzilərinin (ən çox istifadə edilənləri) xarakteristikaları cədvəl 9.1-

də verilmiĢdir. 

Rezin materialları yapıĢdırmaq üçün sənaye tərəfindən ümumi (rezin materialları 

bir-birilə) və xüsusi (rezin materialları metallarla, ĢüĢə ilə, plastik kütlələrlə və s.) 

təyinatlı yapıĢqanlar istehsal edilir.Xüsusi təyinatlı yapıĢqanlara hfeöl və 88H 

markalı məmulatları göstərmək olar.Avtomobillərin texniki istismarında N°88 və 

N°200 (rezin qarıĢığının benzinlə məhlulu) markalı yapıĢqanların da tətbiq sahəsi 

çox geniĢdir. 

Adları çəkilən yapıĢqanların kimyəvi tərkibi və bəzi xüsusiyyətləri müvafiq 

ədəbiyyatlarda [1, 3, 7, 9 və s.] ətraflı Ģərh edildiyi üçün burada onların Ģəhrinə 

ehtiyac yoxdur. 

9.4. LAK-RƏNG MATERĠALLARI 

Ġstismar dövründə /avtomobillərin təmirində iĢlədilən ən vacib məmulatlardan biri 

də lak-rəng materiallarıdırX&u materiallar əsasən iki funksiyam yerinə yetirirlər: 

a) texniki tələblərin qarĢıya qoyduğu funksiyaların ödənilməsi; b) estetik baxımdan 

zəruri hesab edilən tələblərin yerinə yetirilməsi: Birincisi, rənglənəcək səthi 

dağıdıcı amillərdən qoruyur, ikincisi) detaUarm dekorativ xüsusiyyətlərini təmin 

ed ir.'i 

Deməli, lak-rəng materialları emal ediləcək səthlərdə möhkəm qat əmələ 

gətirməklə, hissələri ətraf mühitin dağıdıcı zərbələrindən, xüsusən, metal 

məmulatları korroziyadan qoruyur) Digər tərəfdən rənglənən səthin xarici 
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görünüĢü yatımlı Olmalıdır* Bü xüsusiyyət ən çox minik avtomobilləri və 

avtobuslar üçün daha xarakterikdir. Belə ki, sərniĢin daĢınması ilə məĢğul olan 

avtomobillərdə lak-rəng iĢlərinin 

; 

9.1. YapıĢqanların xarakteristikası 

YapıĢ 

qanın 

marka 

sı 

YapıĢdırılan 

materiallar 

YapıĢqan birləĢməsinin 

xüsusiyyəti YapıĢdırma rejimi 

Rütubət 

(nəmiĢli

k^ 

davamlı 

lığı 

Maksmu

m iĢçi 

lempe- 

raturu,"C 

20 °C-də 

möhkəmliyi, kq/sm
2
 

Temperatur

a, °C 

Təzyiq 

altında 

davamlılı

ğı, saat 
SürüĢmə

də 

Kəsilmə

də 

Epoksi

d n və 

np 

Metallar öz 

aralarında 

və digər 

materiallara 100 

120-

340 450-500 20 24 yaxĢıdır 

BC-

10T 

EO-

6 

Metallar və 

qeyri-metal 

materiallar, 

parça 

metalla 

300 

50 

130-185 600 

BirləĢmənin 

möhkəmliyi 

parçanın 

möhkəmliyindən 

yüksəkdir 

180 

140-160 

1 

0,5-1,0 

 _ 99  

88H Qeyri-metal 

materiallar 

və metallar 

60 

- 11-13 

20 

24-48 Kafidir 

Karbi- 

nol 

Metallar və 

qeyri-metal 

materiallar 

(elastik 

materiallard

an baĢqa) 

60 120 240-320 15-30 24-30 

Yüksək 

deyil 

Tsika- 

rin 

Metallar, 

ĢüĢə, dəri, 

plastik 

kütlələr və 

rezin (bir-

birləri ilə) 

100 
150-

250 

150-

250 
20 

10-120 

saniyə 

kafidir 

BK-

2 

Polad, 

plastik ĢüĢə, 

keramika 

1000 

75-100 

220 

240-275 3 99 
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yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi onların estetik tələblərini ödəməklə yanaĢı 

xidmət müddətini də (ömür uzunluğunu) artırır. 

Ġstismar prosesində avtomobilin iĢləmə müddəti art- dıqca iäk-rənğ materiallarının 

keyfiyyəti aĢağı düĢür. Bunun qarĢısım almaq (baĢlanğıc Ģəffavlığmı saxlamaq) 

üçün rənglənmiĢ səthlərin profilaktik və bərpa xarakterli texniki təsirlərini vaxtında 

və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirmək lazımdır. 

Avtomobil nəqliyyat prosesində iĢtirak edərkən müxtəlif xarakterli zədələrə məruz 

qalır. Bunlar xüsusi xərclər tələb edir. Buna görə rəngləmə xərcləri avtomobilin 

tipi də nəzərə alınmaqla müxtəlif hədlərdə dəyiĢir. Məsələn, əsaslı təmirdə olan 

minik avtomobilinin rəngləmə xərcləri bütün təmirin dəyərinin təxminən 10-15%-

ni təĢkil edir [7]. 

T^Laklar kolloid məhlullar olub, həlledicidə bir və ya bir neçə qat əmələ gətirən 

məmulatlardır ki, onlara bəzən plasti- fikatorlar əlavə edirlər. Rənglər laklar yaxud 

emal qatı əmələ gətirən məmulatlarla rəngləmə materiallarına lazımı rəngi verən 

toz Ģəkilli maddələrin (quru rənglər - piqmentlər) qarıĢığıdır) 

'
v//

 Lak-rəng materialları öz funksiyalarını tamamilə o halda yerinə yetirirlər ki, 

onlara verilən tələblər ödənilmiĢ /olsun. Bu tələblərdən aĢağıdakıları göstərmək 

olar: 

a. tələb olunan mexaniki möhkəmliyi, elastikliyi və bərkliyi təmin 

etməlidir; 

b. səthlərin materialı ilə birləĢərək möhkəm lak-rəng qatı əmələ 

gətirməlidir; 

v) ətraf mühitin (günəĢ Ģüalarının, nəmliyin, iĢlənmiĢ qazların) və neft 

məhsullarının mənfi təsirlərinə davamlı olmalıdır; 

q) rənglənmiĢ səthləri korroziyadan qorumalıdır; 

d) standartda nəzərdə tutulmuĢ istismar keyfiyyətlərini (fiziki-kimyəvi 

göstəricilərini) atmosferin bütün temperatu- 

palarında saxlamalıdır (temperatura dayanıqlığına malik olmalıdır); 

e) defısit olmamalı, iĢlənilməsi sadə üsullarla icra edilməli, ömür uzunluğu yüksək 

olmalıdır; yu. j) sətirlərə çəkildikdən sonra qısa müddət ərzində qurumalıdır, hunun 

üçün mürəkkəb quruducu qurğular tələb etməməlidir və s. •<• = 

Hazırda istehsal edilən lak-rəng materialları göstərilən tələblərin hamısını eyni 

zamanda təmin edə bilmir.Bunu müəyyən qədər nizama salmaq üçün lak-rəng 

məmulatları bir neçə qat çəkilir. 

U-'Səthlərə lak-rəng materiallarının çəkilmə texnologiyası aĢağıdakıları əhatə edir 

(Ģəkil 9.5): 
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ġəkil 9.5. Lak-rəng örtüyünün struktur elementləri: 

1 - rənglənəcək səth; 2 - aĢqar qatı; 3 - yerli zamaska qatı; 4 - ümumi zamaska qatı; 

5 - rəng qatı 

 

1. Emal ediləcək səthlər tozdan, palçıqdan, pasdan, qaynaq 

qalıqlarından təmizlənərək sonrakı proses üçün hazırlanır. 

2. Təmizlənən səthdə ilk emal qatı kimi rəng astarı (qrunt) çəkilir 

(rənglənəcək səth - əsasən metal və lak-rəng örtük qatı arasında möhkəm əlaqə 

yaratmaq üçün). 

3. Növbəti proses zamaskalanmam (Ģpaklovkam) əhatə edir (astardan 

sonra rənglənəcək səthlərdəəmələ gələn mə- saməlikləri - araboĢluqları doldurmaq, 

yəni səthi düzəltmək üçün). 

4. Son proses rəngləməəməliyyatıdır ki, bir neçə qatdan ibarət olur (istismar 

tələblərinə müvafiq olaraq emal edilən səthə xarici görkəm vermək üçün). 

Emal ediləcək səth üzrə yuxarıdakı prosesləri yerinə yetirərkən, hər bir proses ayrı-

ayrılıqda xüsusi tələbləri ödəməlidir. Məsələn, astar qatı metal, ağac və digər 

konstruksiya materialları dərin nüfuz etmə qabiliyyətinə (hopma, adqe- ziyä) malik 

olmalı, zamaska qatı zərbələrə və titrəmələrə qarĢı yüksək möhkəmlik nümayiĢ 

etdirməli, rənglər (o cümlədən laklar) bütöv müdafiə qatı əmələgətirməkləətraf 

mühitin və texniki materialların mənfi təsirlərinə dəyanətli olmalıdır. 

Lak-rəng materialları kimyəvi tərkib baxımından əsas və köməkçi materiallara 

bölünür.Əsas materiallara rəng astarları, zamaska məmulatları, rənglər və laklar 

daxildir.Köməkçi materiallara isə rəng çəkiləcək səthlərin hazırlanması və lak-rəng 

səthlərinin təmizlənməsi üçün istifadə edilən mayelər aiddir. 

Lak-rəng materialları beĢ qrup üzrə nəzərdən keçirilir [9,16]. Lak-rəng örtüklərinin 

xarici görünüĢünə görə isə səthlər dörd sinfə bölünür.Birinci sinif səthlər eyni 

cinsli rəngə malik qüsursuz səthlər olub minik avtomobillərinin kuzovlarmda tətbiq 

edilir.Bu səthlər pardaxlama əməliyyatına uğradılır (rəng qatlarının sayı 3-6).Ġkinci 

sinfə həddindən çox kiçik qüsurları olan səthlər aiddir.Bu sinif üzrə avtobusların 

banı (kuzovu) və kabinəsi, yük avtomobillərinin, traktorların, inĢaat və yol 

maĢınlarının kapotu (örtüyü) rəng- lənir (rəng qatının sayı 2-4).Üçüncü sinif səthlər 

naha- marlıqları ilə xarakterizə edilir.Dördüncü sinif isə rəng qatının xüsusiyyətinə 

təsir göstərməyən açıq görünən defektlərlə qiymətləndirilir. Axırıncı iki sinif üzrə 

çərçivələr, oxlar, təkərlər, yük platformaları və s. hissələr rənglənir. Bu siniflərdə 

çəkilən rəng qatlarının sayı 1-2-dən artıq olmur. 

Ġstismar Ģərtlərinə görə lak-rəng örtükləri səkkiz qrupa 
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bölünür [16]. 

Emal səthlərinə çəkilən lak-rəng örtüklərinin (qatlarının) ümumi qalınlığı 0,1 mm-

dən yüksək olmur. 

'Lak-rəng materiallarının tərkibini təĢkil edən əsas komponentləri 

aĢağıdakılardır: 

-p - bütöv və möhkəm rəng qatı əmələ gətirmə qabiliyyətinə malik olan, lakin, 

rəngin, onun astarının və zamaskanm əsasını təĢkil edən nazik təbəqə (qat) 

yaradıcdan (bərk və ya maye hallı maddələr); təbəqə yaradıcıları kimi əsasən 

qatranlar və bitgi yağları tətbiq edilir; 

piqmentlər(rəng verən maddələr) bu funksiyanı toz Ģəklinə (poroĢök) çevrilmiĢ 

metal oksidləri (dəmir, qurğuĢun, zink, titan və s.), bəzi təbii qeyri-üzvü maddələr 

(təbaĢir, oxra - sarı və ya qırmızı rəngli minarel boyaq) yerinə yetirir;piqmentlərin 

əsas vəzifəsi rənglərə lazım olan əlvanlığı verməkdir; 

• həlledicilər, maye Ģəkilli üzvü birləĢmələrdən ibarət olan, lakları əmələ 

gətirən əridicilərdir; 

• müəyyən miqdarda həllediciləri əvəz edən, lak-rəng materiallarının 

özlülüyünü azaldan durulducular; 

• rəng qatına kifayət qədər elastiklik verən plastifika- torlar 

(yumĢaldıcdar); 

• lak-rəng təbəqəsinin yaranma prosesini sürətləndirən maddələr - 

sikkativlər; bu maddələr bərk və maye halında tətbiq edilirlər; 

• doldurucular, bunlar qarıĢıq kimi iĢlədilir, həddindən çox doymuĢ 

rənglərin seyrəkləĢdirilməsi funksiyasını yerinə yetirir; 

Rənglərin və laklarm istismar keyfiyyətlərini aĢağıdakı göstəricilər xarakterizə edir 

[3,7,16]: özlülük, quruma müddəti, yaxĢı yapıĢma və səthə hopma qabiliyyəti, 

yaranan təbəqənin əyilmədə və dartılmada möhkəmliyi, rəng qatının bərkliyi, 

yanacaq və yağların təsirinə davamlılığı, zəfiərliliyi və yanğın təhlükəsizliyi. 

Lak-rəng materiallarının optimal özlülüyü rəngin növündən asılı olaraq aĢağıdakı 

sərhədlərdə dəyiĢir (18-20°C 

temperatur ada): batırma üsulunda 15-20 san., tozlandırıcı variantında 20-30 san. 

və kistls iĢlədikdə 30-60 san. 

Özlülük yüksəldikcə rəng qatımn qalınlığı artır. 

Lak-rəng materiallarının özlülüyü B3-4 qurğusunda san.ilə ölçülür (Ģəkil 9.6). 

Bunun üçün viskozimetrin soplo- sundan 100 ml rəngin axma müddəti təyin edilir 

(emal və qruntlar üçün bu göstərici 15-45 san. arasında dəyiĢir). 
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ġəkil 9.6. B3-4 viskozimetrin sxemi: 

1 - stəkan; 2-4 mm-ii soplo; 3 - 100 ml həcmə malik stəkan; 4 - Ģtativ 

 

Lak-rəng materiallarının quruma vaxtı (müəyyən temperatur ada) dəqidə ilə 

ölçülür. Tam qurutma müddəti rəngin tərkibindəki həlledicinin 

tamamiləbuxarlanması anma görə müəyyən edilir. Lak-rəng materialları üçün 

yeddi quruma 

dərəcəsi nəzərdə tutulur [16]. Tam quruma müddəti 18-20°C temperaturada 15-20 

dəqiqə təĢkil edir. Bu baxımdan təmir təcrübəsində nitroemallar daha çox tətbiq 

edilir. 

Rənglərin emal ediləcək səthlərə hoparaq (materiala nüfuz edərək) yapıĢma 

qabiliyyəti əsas göstəricilərdən biridir. 

Lak-rəng materiallarının zərbəli yüklərə qarĢı müqaviməti, əyilməyə dayanıqlığı 

uyğun olaraq möhkəmlik hədləri ilə qiymətləndirilir. Bu baxımdan məmulatların 

əyilmədə və dartılmada da möhkəmlik hədləri buraxıla bilən sərhədlərində 

olmalıdır. 

Emal edilən səthlərin rəngləri və lak materialları müxtəlif xarakterli rəqslərə qarĢı 

bərkliyini saxlamalı, istismar materiallarının təsirindən tərkibini dəyiĢməməli, 

yanğın təhlükəsizliyinə malik olmalıdırlar. 

'-/Avtomobil nəqliyyatında iĢlədilən lak-rəng materiallarının demək olar ki, hamısı 

zəhərlidir. Buna görə onlarla münasibətdə ehtiyatlı olmaq lazımdır, yəni əmək 

mühafizəsi tədbirləri nəzərdə tutulmalıdır. 

ö, (^Avtomobillərin təmirində istifadə edilən rənglər emal və yağlı olmaqla iki 

növdə hazırlanır. 

rR^Emal xarakterli rənglərin tərkibini müxtəlif laklar və müəyyən nisbətdəəlif 

yağı, yağlı rənglərin əsasını isə ancaq əlif yağı təĢkil edir .vAvtomo billərin 

rənglənməsindəən çox emal rəngləri tətbiq edilir. Bu rənglər quruma temperatura- 

larma görə fərqlənirlər, qat əmələ gətirici məmulatın növünə görə təsnif edilirlər 
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[7,16].\/Minik və yük avtomobillərinin Rənglənməsindəən çox nitroemallar istifadə 

edilir j Nitro- emallarm əsas üstünlüyü odur ki, onlar adi temperaturada (20°C) tez 

quruyurlar (20 dəqiqədə). Bu baxımdan avtonəq- liyyat müəssisəsi ərazisində 

istifadə edilməsi sərfəli vəəlveriĢlidir (qurutma kameri tələb etmir). Nitroemallar 

neft məhsullarının mənfi təsirlərinə də davamlıdırlar (yağlı rənglərə görə), lakin 

mexaniki möhkəmliyi nisbətən aĢağıdır. Nitro- 

emalların rənglənəcək səthlərə nüfuz etmə qabiliyyətim (ad- qeziya) yüksəltmək 

üçün onlara qatranlar qatırlar. 

Minik və yük avtomobillərinin, avtobusların, onların aqreqatlarının rənglənməsi 

üçün sənaye müxtəlif markalı böyük miqdarda nitroemallar istehsal edir [3,7,16]. 

9.5. AVTOMBĠLLƏRĠN TƏMĠRĠNDƏ ĠġLƏDĠLƏN 

DĠGƏR ĠSTĠSMAR MATERĠALLARI 

Avtombillərin konstruksiyalarında metallara nəzərən texniki-iqtisadi cəhətdən 

sərfəli olan, müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən aĢağıdakı qeyri-metal materiallar 

da istifadə edilir: 

1. Üzlük materialları. 

2. KipləĢdirici materiallar (o cümlədən araqatılar). 

3. Ġzolyasiya materialları. 

4. Ağac materialları. ... . 

Bu materiallar avtomobilin istismarı dövründə müxtəlif xarakterli dəyiĢikliklərə 

məruz qalırlar ki, nəticədə onların bərpa olunmaları lazım gəlir. 

^ Üzlük materiallar avtomobilin kuzovunun, oturacaq və söykənəcəklərinin bərpa 

edilməsi üçün istifadə edilir. Bu materialların keyfiyyətindən asılı olaraq 

avtomobilin rahatlığı (komfortabelliyi), istilik və izolyasiya xüsusiyyətləri 

yaxĢılaĢır. Bunlardan baĢqa avtomobilin görünüĢü yatımlı olur, istismar zamanı 

çəkilən xərclərin miqdarı azalır. < 

+ Üzlük materiallara verilən əsas tələbat odur ki, onlar kifayət qədər möhkəm və 

elastik, yeyilməyə qarĢı (ömür uzunluğu baxımından) davamlı olsunlar, 

istehsalının maya dəyəri və təmir xərcləri imkan daxilində minimuma endirilsin/ 

Bu materiallar tozdan və digər zərərliəĢyalardan asanlıqla təmizlənməli, qəlbə 

oxĢar rənglərə malik olmalı, neft məhsullarının mənfi təsirindən öz tərikbini 

dəyiĢməməli, yapıĢqan xarakterli və yuyulma qabiliyyətli olmalıdırlar. 

Üzlük materialları kimi müxtəlif tikiĢ məmulatları, dəri, rezin və digər materiallar 

istifadə edilirÜHazırda sintetik polimerlər əsasında istehsal edilən üzlük 

materiallar geniĢ yayılmıĢlar. Bunların içərisində derma tin, tekstovinit və av- 

tobim daha çox iĢlədilir. 

Dermatin pambıq-kağız əsaslı parçadan ibarət olub piqment, plastifıkator və xüsusi 

doldurucu elementlərlə zən- ginləĢdiriür (norma üzrə).  

Tekstoviniti pambıq-kağız parçaya polixlorvinil qatranı köçürməklə alırlar. 
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Avtobimin dəəsasını pambıq-kağız parça təĢkil edir, bir tərəfinə plastifikator və 

piqment tərkibli naxıĢlı xlor qatı çəkilir. 

 Dermatin və tekstovinit elastikdir, nəmiĢliyə və yeyilməyə qarĢı davamlıdır./ 

Lakin temperatura dəyiĢməsinə (xüsusən yüksək və aĢağı qiymətlərinə) həssasdır. 

Avtobim bu mənfi səhətdən azaddır, həlledicilərə qarıĢ dayanıqlıdır! 

Adları çəkilən materiallardan baĢqa təmir iĢlərində müxtəlif xüsusiyyətlərə malik 

digər üzlük materialları da tətbiq edilir [1,3,7]. 

'KipləĢdirici materiallar avtomobilin konstruksiyasında olan birləĢmələrin və 

qovĢaqların hermetikliyini (kipliyini) təmin etmək üçün tətbiq edilirə Bu 

materiallar hidro- və pnevmosistemlərdən mayelərin və qazların sızmalarının 

qarĢısını almaqla yanaĢı, sistemlərin daxilinə (aqreqat və mexa- nizmlər nəzərdə 

tutulur) tozun və palçığın girməsinə yol vermirlər. 

Araqatı və kipləĢdirici materialların keyfiyyətindən asılı olaraq sistemlərdən 

yanacaqlarm, yağların, amortizator, soyuducu və tormoz mayelərinin itgiləri, 

avtomobil elementlərinin normal iĢləmə Ģəraiti və xidmət müddəti 

müəyyənləĢdirilir. 

 KipləĢmə vasitələri kimi salniklər və manjetlər istifadə edilir. Araqatılar üçün 

iĢlədilən kipləĢdirici materialların elastikliyi qarĢıya qoyulan tələblərə cavab 

verməli, sıxılma 

iĢlənirlər [3,7].|Perqament aıaqatıları birləĢmələrə rütubətin . və piyli maddələrin 

girməsinə yol vermir/Perqament kağızını ' sulfat turĢusu ilə iĢlətmədə.alırlar. Fibra 

araqatılarının (kağızın xlor-zink məhlulu ilə iĢlənilməsindəəldə edilir) benzin və 

yağların mənfi təsirlərinə müqavimət göstərmə qabiliyyəti yüksək olduğu halda 

nəmiĢliyi aktiv formada qəbul edir.V" 
L
Karton araqatıları doymuĢ və doymamıĢ 

(uyğun olaraqA və B markalı) karton lövhələrindən 0,2-1,5 mm qalınlığında 

hazırlanır ^Adları çəkilən araqatılarm. hamısının temperatura davamlılığı 130-

150°C-yə qədərdirz 

deformasiyasında möhkəm olmalı, temperatura dayanıqlığını təmin etməli, 

yağların, mayelərin və qazların təsirlərinə qarĢı sərt olmalıdır. Digər tərəfdən 

sökmə-yığma proseslərində stabilliyini (bütövlüyünü) saxlamalıdırlar. ^ 

'"'Fırlanan və irəli-geri hərəkət edən birləĢmələr üçün salniklər və manjetlər 

hazırladıqda kipləĢdirici materiallar kimi yeyilməyə maksimum müqavimət göstərə 

bilən materiallardan istifadə edilməlidir */Ancaq bu halda araqatılarm və digər 

kipləĢdirici hissələrin ömür uzunluğu uzana bilirpAra- qatılar əsasən kağızdan, 

kartondan (qalın kağız), perğamen- tdəh, fıbradan (kimyəvi iĢlənilmiĢ kağız 

növləri), asbesfdən, volyokdan və rezindən hazırlanır 

Araqatılar kağızdan hazırlandıqda neft məhsullarına qarĢı möhkəmjik. almaq üçün 

onlar xüsusi kimyəvi tərkiblə 

Tıxac araqatıları digərlərinə nəzərən daha çox defisit- dir, palıd ağacından 

hazırlanır, suya, yağa və benzinə davamlıdır. Belə araqatılar mühərrikin silindrlər 
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bloku ilə aĢağı karteri arasında, yanacaq nasosunun süzgəcində və s. yerlərdə 

qoyulur. 

Asbestdən hazırlanan araqatılar daha yüksək temperatur alara (370°C-yə qədər) 

dözümlü olduqlarLücün iĢ prinsipi istilikləəlaqədar olan yerlərdə (məsələn, giriĢ və 

çıxıĢ borularında, səs batırıcılarda) asbestdən, tərkibində armatur (metal), kauçuk 

və doldurucu olmaqla hazırlanıra Bu araqatılar istiliyi birləĢmədən daha tez kənar 

edir. 

Voylokdan istehsal edilən araqatılar yüksək elastikliyə malik olduqları üçün 

zərbələri yumĢaltmaqla yanaĢı titrəmələri azaldır, temperatur davamlılığı aĢağıdır 

(75°C-yə qədər). Bu araqatılar .yanacaq baklarında, sükan kalonkala- rında və s. 

yerlərdə iĢlədilir. 

raphsullarının və;;həlledicilərin ..mənfi təsirlərinə aktiv müqavimət göstəfən' 

araqatılara rezindən hazırlanan (sintetik kauçuk əsasında) rezin araqatılarmı 

nümunə göstərmək olar. • 

Salniklər üçün kipləĢdirici elementlər voylokdan, as- bestdən, onun parçasından, 

antifriksion metal ərintilərindən və s. materiallardan hazırlanır. 

Ġzolyasiya materiallarına praktiki olaraq elektrik cərəyanı keçirməyən materiallar 

aiddir, materiallar avtomobillərin, yol-inĢaat və kənd təsərrüfatı (traktorlar, 

kombaynlar və s.) maĢınlarının elektrik avadanlıqlarımn tami- rjndə istifadə edilir. 

Digər qeyri-metal materiallara verilən tələblər. izolyasiya materiallarına da aiddirT 

kifayət qədər mexanikijnöhkəmliyə, yüksək temperaturalarda iĢləmə (istiliyə 

dözümlü) və nəmiĢliyə müqavimət göstərə bilmə qabiliyyətinə malik 

olmalıdırlarAvtomobillərin _təmirində izo- lyasjya materialları kimi plastik 

kütlələr, rezin və elektroi- zolyasiya materialları, izolyasiya kağızı, lenti və lakları, 

as- Sest, fıbra, tekstblit, ebonit və s. məmulatlar tətbiq edilifi-Bu materialların 

içərisindəən çox izolyasiya lentləri və Tükları iĢlənirt/Birincisi, ağac 

materialmTsoda və sulfat natriumla" iĢlətdikdə almır, ikincisi isə asfalt (yaxud 

bitum), bitgiyağı, üzvü əridicilər və jçüsusi yağ jqatmın əmələ gəlmə prosesini 

sürətləndirən maddələrin (sikkativlər)jqarıĢığmdan ibarətdir Ġzolyasiya 

materiallarının struktur (kimyəvi) fəVkibi və konkret tətbiq sahələri müvafiq 

ədəbiyyatlarda [3, 7, 9 və s.] verilmiĢdir. 

Avtomobillərin texniki vəziyyətinin bərpa edilməsindəağac materialları da 

istifadə edilir. Ölkəmizdə meĢə təsərrüfatının geniĢ və ağac materiallarının yüksək 

texniki xüsu- 

siyyətlərə malik olması buna imkan verir. Bu materiallar həm konstruksiya, həm də 

inĢaat materialı kimi avtonəq- liyyat müəssisələrində böyük həcmdə tətbiq edilir. 

Ağac materialları digər qeyri-metal materiallara görə bir sıra üstünlüklərə malikdir. 

Onlar kifayət qədər elastiklik xüsusiyyətlərinə (istiliyə, səsə, elektrik cərəyanına 

münasibəti baxımından) malikdirlər, yüksək möhkəmliyə malik olmaqla yanaĢı 

həcm çəkisi aĢağıdır, birləĢmələrə münasibəti müsbətdir (mismar, vint, yapıĢqan və 
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s.-dən istifadəsi nəzərdə tutulur), asanlıqla rənglənir, neft məhsullarına və turĢulara 

davamlıdır. Ağac materialları üçün çatıĢmaz cəhətlər kimi aĢağıdakıları göstərmək 

olar: ovularaq tərkibini zəiflədir, ölçülərini, formasını, bərkliyini və möhkəmliyini 

dəyiĢir (rütubətə həssasdır), strukturu eyni cinsli deyil, ömür uzunluğu aĢağıdır və 

s. Bu xüsusiyyətlərə baxmayaraq praktiki təcrübələr və elmi xarakterli tədqiqatlar 

göstərir ki, ağac materiallara fiziki, kimyəvi və mexaniki üsullarla təsir etdikdə 

onlar yeni yüksək keyfiyyətlərə malik olurlar. 

Ağac materiallarının fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri bir çox göstəricilərlə 

qiymətləndirilir. Bu göstəricilər ağac materiallarının konkret təyinatından asılı 

olaraq dəyiĢirlər, əsasən aĢağıdakıları əhatə edirlər: materialın bərkliyi, nəmiĢliyi, 

sıxılmaya və dartılmaya, əyilməyə və burulmaya müqaviməti, həcm çəkisi [1, 3,7, 

9]. 

Ümumi məlumat kimi qeyd edək ki, ağac materiallarından hazırlanmıĢ hissələri 

qorumaq üçün onları xüsusi və kimyəvi üsullarla emal edirlər (iĢlədirlər), 

rəngləyirlər, rəngin üstündən lak çəkirlər və sonda qurudurlar.Avtomobilin 

ağacdan olan detallarını hazırlamaq üçün istifadə ediləcək materialın nəmliyi 12-

15%-dən çox olmamalıdır. 

 


