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“Elektrik təchizatı şəbəkələrinin quruluşu və onlara texniki xidmət” fənnindən 

mühazirələr 

Elektrik stansiyalarının təsnifatı və quruluşu 
Müxtəlif enerji növlərini elektrik enerjisinə 

çevirən qurğuya elektrik stansiyası deyilir. 

Elektrik stansiyaları dörd növə bölünür: 

hidravlik(su),istilik, atom və külək elektrik 

stansiyaları. 

 

Hidravlik (ya da su) elektrik stansiyalarında 

(SES)su axınının enerjisi əvvəlcə mexaniki, sonra 

isə elektrik enerjisinə çevrilir. 

 

 

 

 

İstilik-elektrik stansiyalarında (İES) üzvü 

yanacağın kimyəvi enerjisi ardıcıl olaraq istilik, 

mexaniki və nəhayət elektrik enerjisinə çevrilir. 

 

 

 

 

Atom elektrik stansiyalarında (AES)uranın, 

plutoniumun,toriumun çoxlu miqdarda istilik 

ayrılan nüvədaxili reaksiyasının enerjisi əvvəlcə 

mexaniki enerjiyə, sonra isə elektrik enerjisinə çevrilir. 

 

 

 

 

 

Külək-elektrik stansiyalarında (KES) küləyin 

enerjisi mexaniki enerjidən elektrik enrjisinə 

çevrilir. 

 

 

 



Elektrik stansiyaları xidmətedilmə xarakterinə görə rayon və yerli stansiyalara 

bölünür.Rayon elektrik stansiyalarının gücü çox olur və iri rayonları elektrik enerjisi ilə 

qidalandırır.Yerli elektrik stansiyaları həmin stansiyalardan uzaq olmayan enerji 

işlədicilərini qidalandırır.Müasir elektrik stansiyaları, o cümlədədn kənd elektrik 

stansiyaları, digər stansiyalarla birlikdə cərəyanın ümumi şəbəkəyə verilməsi üçün 

işləyir.Ümumi rejim və istehsal prosesinin arasıkəsilməzliyi, habelə elektrik enerjisinin 

bölüşdürülməsi cəhətdən eyni olan bir neçə elektrik stansiyasına energetik sistem 

deyilir. Lakin energetik sistemdən kənar işləyən ayrı-ayrı elektrik stansiyaları da vardır. 

Elektrik stansiyaları tikilmə xarakterinə görə stasionar(sabit) və ayrı-ayrı obyektləri 

müvəqqəti olaraq elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün səyyar tipli olur.Səyyar elektrik 

stansiyalarından kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunur.Onların gücü adətən, 100kV-

dan artıq olmur. 

Elektrik stansiyaları aşağıdakı əsas elementlərdən təşkil olunur: 

 hər hansı enerji (yanacaq,su, külək və s.) növünü mexaniki enerjiyə çevirən ilk 

mühərrikdən; 

 mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən elektrik generatorundan; 

 elektrik enerjisini generatorlardan yığıb, işlədicilər arasında bölüşdürən 

quruluşdan. 

Elektrik stansiyalarında generator olaraq maşın oyandırıcı və ya öz-özünə oyanan 

üçfazalı sinxron generatorlar tətbiq 

edilir.Generatorlar qoyulma və hazırlanma üsuluna 

görə üfüqi və şaquli olur.Üfüqi generatorlar buxar 

turbinləri, dizellər,qazgeneartor mühərrikləri və 

üfüqi hidroturbinlərlə, şaquli generatorlar isə ancaq 

hidravlik turbinlərlə birlikdə işlədilir. 

 

 

Generator bilavasitə hidravlik turbinlə 

birləşdirildikdə buna hidrogenerator deyilir.Bu tip generatorlar, adətən, yavaşgedişli, 

aydınqütblü, valları üfüqi və ya şaquli yerləşən sinxron maşınlar olur.  

 

 

 

Generator bilavasitə buxar turbini ilə birləşdirildikdə 

buna turbogenerator deyilir.Bu tip generatorlar, 

adətən, ikisürətli (1500-3000 dövr/dəq sürətlə) qeyri-

aydın qütblü, böyükgüclü maşınlardır.  



Su-elektrik  və istilik-elektrik stansiyaları 

Su-elektrik stansiyaları suyun enerjisini elektrik enerjisinə çevirmək üçündür.Burada 

hasil olunan elektrik enerjisi daha qənaətlidir:enerjinin maya dəyəri aşağı olur.Su-

elektrik stansiyaları bənddən, sugötürmə və suvermə tikililərindən, SES binasından və 

xüsusi təyinatlı tikililərdən ibarətdir. 

Bəndlər lazımi su basqısı yaradır və su anbarı təşkil edir.İnşaat materialından asılı 

olaraq bəndlər torpaqdan, betondan, ya da dəmir-betondan və taxtadan 

hazırlanır.Bənddən üst tərəfdə yerləşən su səthinə üst byef, aşağıda yerləşənə isə alt byef 

deyilir. 

Sugötürmə tikilisi suyun çaydan, göldən və ya süni su anbarından alaraq suvermə 

tikililərinə ötürür. 

Suvermə tikililəri kanallar,tunellər və ya boru kəmərləri şəklində hazırlanır.Bu tikililər 

suyu sugötürmə tikilisindən alaraq turbinlərə verir. 

SES binalarında su-elektrik aqreqatları yerləşdirirlər.Bu binalar bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqələndirilmiş iki hissədən ibarətdir:aşağı (sualtı) və yuxarı.Binanın aşağı hissəsində 

suötürmə dəhlizləri, turbin kameraları və sorma boruları, yuxarı hissəsində isə elektrik 

generatorları və bölüşdürücü quruluşları yerləşdirilir. 

Xüsusi təyinatlı tikililər gəmiləri,buzu və s.SES-in üst byefindən alt byefə buraxmaq 

üçündür. 

İstilik-elektrik stansiyaları istilik mühərrikindən, elektrik generatorundan və yardımçı 

avadanlıqdan ibarətdir.İstilik-elektrik stansiyaları bərk, maye və qazvarı yanacaqla 

işləyir. İstilik-elektrik stansiyaları buxar və daxili yanma mühərrikli olur.Buxar turbinli 

elektrik stansiyaların əsas avadanlığı buxar turbinindən  və turbogeneratorlardan 

ibarətdir. 

Kondensasiya turbinləri qoyulmuş elektrik stansiyalarına kondensasiya stansiyaları, 

istilikləşdirici turbindən istifadə olunan elektrik stansiyalarına isə istilkiləşdirici 

stansiyalar deyilir.Kondensasiya elektrik stansiyaları ancaq elektrik enerjisi istehsal 

etdiyindən işlədiciləri istilik enerjisi ilə təchiz edə bilmir.İstilikləşdirici elektrik 

stansiyalarında isə nəinki elektrik enerjisi hasil olunur, həm də işlədicilərə istilik enerjisi 

verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elektrik stansiyasının işini xarakterizə edən 

 əmsallar və FİƏ 

 
Elektrik stansiyasında əsasən bir neçə generator qoyulur.İşləyən və təmirdə olan bütün 

generatorların gücünə elektrik stansiyasının müəyyənləşdirilmiş gücü deyilir.Həmin an 

ərzində elektrik enerjisi hasil edən generatorların gücünün cəminə işlək güc deyilir.Hər 

hansı bir səbəbə görə işləməyən, lakin istənilən vaxtda işə salına bilən generatorların 

gücünə ehtiyat güc deyilir.Müəyyən müddət ərzində hasil olunmuş enerjinin miqdarı 

haqqında məlumatı bildikdə stansiyanın orta yüklənməsini aşağıdakı düsturla 

hesablayırlar: 

𝑃𝑜𝑟 =
𝐴

𝑡
 

burada Por – orta yüklənmə, A – hasil olunmuş enerjinin miqdarı, t – vaxtdır. 

Həmin müddət ərzində stansiyanın Pm maksimal yüklənmə qiymətini bildikdə 

stansiyanın Ky yüklənmə əmsalını müəyyən etmək olar.Bu əmsal, stansiyanın Por 

yüklənməsinin maksimal yüklənməyə olan nisbətindən ibarətdir: 

 

𝐾𝑦 =
𝑃𝑜𝑟

𝑃𝑚
 

Stansiyanın iş rejimi müəyyən edilmiş güc əmsalı ilə də xarakterizə olunur. Bu əmsal 

illik orta yüklənmənin (Por.il.) stansiyanın müəyyənləşdirilmiş gücünə (Pm.güc.) olan 

nisbəti ilə ölçülür: 

𝐾𝑦 =
𝑃𝑜𝑟.𝑖𝑙.

𝑃𝑚.𝑔ü𝑐.
 

Elektrik stansiyasının gücü həmin müddət ərzində işlədilən elektrik enerjisindən bir 

qədər artıq olmalıdır və stansiyaya yeni-yeni işlədicilər qoşula bilər.Bu zaman güc Keh 

ehtiyat əmsalı ilə müəyyən edilir.Ehtiyat əmsalı müəyyənləşdirilmiş gücün maksimal 

yüklənməyə olan nisbətindən asılıdır: 

𝐾𝑒ℎ =
𝑃𝑚.𝑔ü𝑐

𝑃𝑚
 

Bütün generatorların hasil etdiyi enerjinin yanacağın yandırılması (istilik elektrik 

stansiyalarında) nəticəsində alınan enerjiyə və ya turbindən keçmiş (hidravlik elektrik 

stansiyalarında) suyun potensial enerjisinə olan nisbətinə stansiyanın faydalı iş əmsalı 

deyilir.Su-elektrik stansiyalarında f.i.ə. 75%-ə qədərdir. 

Elektrik stansiyasının iş göstəricilərindən biri də istehsal olunmuş hər kilovat-saat 

elektrik enerjisinin maya dəyəridir.Stansiyanın şinlərində hər  kilovat-saat enerjinin orta 



maya dəyəri elektrik stansiyasının illik xərclərinin, hasil edilmiş elektrik enerjisinə olan 

nisbəti ilə müəyyənləşdirilir. 

 

 

Kənd elektrik sistemləri 
Elektrik enerjisi ilə arasıkəsilmədən və etibarlı surətdə təchiz etmək üçün kənd elektrik 

stansiyalarını yerli energetik sistemlərdə birləşdirirlər.Bu stansiyalar ümumi yüklənmə 

qrafiki üçün işləyir və ümumi ehtiyatları olur.Stansiyaların belə birləşdirilməsi elektrik 

enerjisi hasilatını ucuzlaşdırmağa imkan verir.Yerli energetik sistemə bir neçə elektrik 

stansiyası daxil olur.Bu stansiyaların birində tezliyi və gərginliyi tənzimləmək üçün 

avtomatik tənzimləyici, habelə sistemin dispetçer idarə orqanı yerləşdirilir.Sistemə daxil 

olan elektrik stansiyaları arasındakı elektriki rabitəsi 10 və 35 kv-lıq gərginlikdə elektrik 

veriş xətləri ilə yaradılır.Elektrik stansiyaları arasındakı məsafə çox olduqda 35 kv-lıq 

gərginlikdən istifadə olunur. 

Energetik sistemin etibarlılığı iki cür olur: statik və dinamik.Energetik sistemin öz iş 

rejiminin müstəqil bərpa etməsinə statik etibarlılıq deyilir.Rejim kəskin surətdə 

dəyişdikdə (qəza baş verdikdə)  energetik sistemin işləməkdə davam etməsi 

qabiliyyətinə dinamik dayanıqlılıq deyilir. 

Energetik stansiyalar paralel işlədikdə energetik sistem bir yerdən – dispetçer 

məntəqəsindən idarə olunur.Energetik sistemin dispetçer xidmətinin öhdəsinə aşağıdakı 

işlər düşür: 

 stansiyalar arasında aktiv və reaktiv yüklənmənin bölüşdürülməsi; 

 gərginliyin,tezliyin lazımi həddə olması üzərində nəzarət edilməsi; 

 stansiyaların paralel işləməsi üzərində nəzarət ediıməsi; 

 iş rejimlərinin tənzim edilməsi; 

 avadanlığın təmirinin planlaşdırılması; 

 qəza hallarının aradan qaldırılması. 

Dispetçer məntəqəsi stansiyalarla daim rabitə saxlayır.Bu məntəqənin bütün göstərişləri 

stansiyanın xidmət edən heyəti üçün məcburi sayılır.Elektrik sansiyalarındakı qoşma, 

dayandırma və çevirib qoşma ilə əlaqədar olan bütün əməliyyatlar ancaq dispetçerin 

icazəsi ilə yerinə yetirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elektrik qurğularında qısaqapanma 
 

Elektrik qurğularında qəzaların çoxu qısaqapanma nəticəsində baş verir.Qısaqapanma 

qurğunun müxtəlif fazalarının (qütblərinin), vasitəsiz yerləbirləşdirilmə neytralı olan 

qurğularda isə bir və ya iki fazanın yerlə elektrik birləşməsinə deyilir.  

Qısaqapanmaların əsas səbəbi izolyasiyanın yeyilib, köhnəldiyindən yararsız hala 

düşməsi və ya nöqsanların, habelə mexaniki zədələnmələrin vaxtında aşkar 

edilməməsidir.Açıq havada işləyən elektrik qurğularında qısaqapanma:fırtına, 

buzbağlama, şiddətli külək və s. kimi təbii fəlakət nəticəsində də baş verə bilər. 

Qısaqapanma hava və kabel xətlərində tez-tez, elektrik stansiyalarında isə nisbətən az 

baş verir.Elektrik şəbəkələrində aşağıdakı növ qısa qapanmalar olur: 

1. Neytral torpaqlanmış şəbəkələrində birfazalı yerlə qısa qapanmalar (yaranma 

ehtimalı 60-90% təşkil edir). 

2. İkifazalı qısa qapanmalar 

(yaranma ehtimalı 2- 15% təşkil edir). 

3. İkifazalı yerlə qısa qapanmalar 

(yaranma ehtimalı 5- 20% təşkil edir). 

4. Üçfazalı qısa qapanmalar 

(yaranma ehtimalı 1- % təşkil edir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qısaqapanma halı elektrik qurğularının işində qəza rejimi hesab olunur.Qısaqapanma 

cərəyanı çox yüksək olmaqla elektrik avadanlığı üçün təhlükə törədə bilər.Belə 

qısaqapanma nəticəsində gərginlik xeyli azaldığından nəinki zədələnmiş, həm də 

zədələnməmiş sahələrdə elektrik enerjisi işlədicilərinin normal işini pozur.İşlədicilərin 

iş şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qısaqapanma zamanı və işlədiciləri dövrədən 



açdıqdan sonra elektrik stansiyalarını avtomatik oyandırma tənzimliyiciləri ilə (AOT) 

təchiz edirlər.AOT şəbəkədə gərginliyi daha tez bərpa etməyə və zədələnmiş sahələrdə 

cərəyan işlədicilərinin normal işləməsini təmin etməyə imkan verir.  

Qısaqapanma baş verdikdə elektrik avadanlığı qısaqapanma cərəyanının elektrodinamik 

təsiri nəticəsində sıradan çıxır.Cərəyan keçən naqillərin qarşılıqlı təsirinə elektrik 

cərəyanının elektrodinamik təsiri deyilir.Qurğunun daha etibarlı işləməsi üçün onun 

ayrı-ayrı elementləri elektrodinamik cəhətdən davamlı olmalı, yəni qısaqapanma zamanı 

mexaniki gərginliyə davam gətirə bilməlidir.Bu məqsədlə elektrik avadanlığını 

elektrodinamik davamlılığa yoxlayırlar. 

Qısaqapanma zamanı cərəyan şiddətinin kəskin surətdə artması elektrodinamik təsirdən 

başqa bir də istilik (termik) təsiri edir.Qısaqapanma cərəyanı cərəyan keçən hissələri 

əlavə qızdırdığından bunların xarab olmasına, hətta yanğına da səbəb ola bilir. 

Qısaqapanma cərəyanı nə qədər az, zədələnmə yeri dövrədən nə qədər tez açılmış 

olarsa, cərəyan keçən hissələr də bir o qədər az qızacaq; buna görə də zədələnmə 

nəticələrini tez aradan qaldırmaq mümkün olacaqdır.Elektrik qurğusunun etibarlı 

işləməsi üçün onun cərəyan keçən hissələri termiki dayanıqlı olmalı, yəni qısaqapanma 

cərəyanının istilik təsirinə davam gətirə bilməlidir.Bu məqsədlə elektrik avadanlığını 

termik dayanıqlığa yoxlayırlar.Bu halda şinlər, kabellər və qurğunun qısaqapanma 

cərəyanı keçə biləcək digər elementləri yoxlanır.Elektrik qurğusunun hər bir elementi 

üçün müəyyən qızma temperaturu mövcuddur; iş rejimində qurğu elementlərinin bu 

temperaturdan artıq qızmasına yol vermək olmaz.Qısaqapnmanın qısamüddətli rejimi 

üçün aşağıdakı yolverilən maksimal temperatur ( C
0
 ) həddi qəbul olunmuşdur: 

 mis şinlər  - 300 

 alüminium şinlər – 200 

 polad şinlər (aparatlarla birləşdirilmədikdə) – 400 

 polad şinlər (aparatlarla birləşdirildikdə) – 300 

 işlək gərginliyi 10kv olan güc kabelləri - 250 

 işlək gərginliyi 20 - 35kv olan güc kabelləri – 175 

 

Termik dayanıqlığa yoxlama, cərəyan keçən hissənin qısaqapanma cərəyanı nəticəsində 

ən yüksək temperatura qədər qızmasını müəyyən edib, bunu normada nəzərdə tutulmuş 

yolverilən  qısamüddətli temperaturla tutuşdurmaqdan ibarətdir.Cərəyan keçən hissəni 

termik cəhətdən o zaman dayanıqlı hesab edirlər ki, qısaqapanma cərəyanı ilə ən çox 

qızma normada nəzərdə tutulan yolverilən qısamüddətli qızma həddindən az və ya buna 

bərabər olsun. 

 

 

 



 

 

 

 

 

İzolyatorlar, şinlər və kabellər. Yüksək və alçaq gərginlik 

 qoruyucuları 
İzolyatorlar.Cərəyan keçən hissələri bərkitmək, bunları yerdən və potensial altında olan 

digər elektrik qurğusu elementlərindən ayırmaq üçün izolyatorlardan istifadə olunur. 

İzolyatorlar lazımınca möhkəm, istiliyə və rütubətə davamlı olmalıdır. İzolyatorları 

xarici səthi mina ilə örtülmüş çinidən (farfordan) hazırlayırlar. İzolyatorlar üç qrupa 

bölünür: stansiya, aparat və xətt izolyatorlar.  

Stansiya izolyatorlarından elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının bölüşdürücü 

quruluşlarında şinləri bərkitmək üçün istifadə olunur.Stansiya izolyatorlarının mexaniki 

möhkəmliyi qısaqapanmanın zərbə cərəyanı şinlərindən keçərkən ən böyük 

elektrodinamik gücə davam gətirəcək qədər olmalıdır.İzolyatorları mexaniki 

möhkəmliyindən asılı olaraq aşağıdakı qruplara bölürlər: 

1. A, B, V, Q, D, E     və ya 

2. I, II, III. 

İzolyatorların mexaniki möhkəmliyi onları dağıda biləcək mexaniki yükün qiyməti ilə 

xarakterizə olunur.Məsələn, A qrupundan olan izolyatorlar üçün dağıdıcı yük 375 kq, D 

qrupundan olan izolyatorlar üçün isə 200 kq-dır.Aparat izolyatorlarından elektrik 

aparatlarında cərəyan keçən hissələri bərkitmək üçün istifadə olunur.Belə izolyatorlar 

dayaq və ya keçid formalı hazırlanır.Keçid formalı aparat izolyatorlarından - cərəyan 

keçən hissələri güc transformatorlarından, yağ açarlarından və s. çıxarmaq üçün istifadə 

olunur. Xətt izolyatorlarından bölüşdürücü quruluşun şinlərini və hava xəttinin 

məftillərini bərkitmək üçün istifadə edirlər. 

Şinlər. Düzbucaqlı, dairəvi və ya boruvarı enkəsikli qalın çılpaq keçiriciyə şin deyilir. 

Elektrik qurğularının şinlərini aşağıdakı rənglərlə rəngləyirlər: 

Üçfazalı cərəyanda 

Birinci faza (A)  - sarı rənglə 

İkinci faza (B) – yaşıl rənglər 

Üçüncü faza (C) – qırmızı rənglə 

Yerləbirləşdirmənin sıfır şini  - üstdən ağ zolaqlar çəkməklə qara rənglə 

Yerləbirləşdirmənin sıfır şini – üstdən bənövşəyi zolaqlar çəkməklə qara rənglə 

Şinlərin yerləşməsindən aılı olmayaraq orta faza (B) yaşıl rənglə rənglənməlidir.  



Sabit cərəyanda 

Müsbət qütb (+) – bordo və ya qırmızı rənglə 

Mənfi qütb (-) – göy rənglə. 

Güc kabelləri.Elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarında generatorları, 

transformator ları bölüşdürücü quruluşla birləşdirmək, habelə məxsusi ehtiyaclar üçün 

olan elektrik mühərriklərini qidalanmdırmaqdan ötrü güc kabellərindən istifadə 

edirlər. Qidalandırma xəttini bölüşdürücü quruluşdan çıxarıb hava xətti ilə birləşdirmək 

üçün də belə kabellərdən istifadə olunur.Hər bir güc kabelinin əsas üstünlükləri 

bunlardır: 

 cərəyan keçən damarlar; 

 cərəyan keçən damarları bir-birindən və yerdən ayırmaq üçün izolyasiyadan; 

 izolyasıyanı rütubətin, turşuların və mexaniki zədələnmənin təsirindən qoruyan 

mühafizə qatı. 

Cərəyan keçən damarları mis və alüminium məftillərdən birtelli (en kəsik sahəsi kiçik 

olduqda) və çoxtelli hazırlayırlar.Damarlarından asılı olaraq kabellər bir, iki, üç və 

dörddamarlı olur.Üçdamarlı kabellərdən üçfazalı üçməftilli qurğularda, dördamarlı 

kabellərdən isə gərginliyi 380/220 V və 220/127 V olan dördməftilli qurğularda istifadə 

edirlər. Bu kabellərin dördüncü damarı “0” götürüldüyündən en kəsiyi əsas damarlara 

nisbətən kiçik olur.Ölkəmizin kabel zavodlarında 6-10kV gərginlik üçün mis və 

alüminium damarlı üçməftilli kabellər buraxılır; bu kabellərin kağız izolyasiyası xüsusi 

axmayan tərkiblə hopdurulur.Belə kabelləri şaquli və dik maili sahələrdə çəkmək olar. 

İzolyasiyasına qatı tərkib hopdurulmuş kabellərdən də istifadə olunur. 

Yüksək və alçaq gərginlik qoruyucuları.Elektrik qurğularını qısaqapanma və 

həddindən artıq yüklənmə cərəyanından qorumaq üçün qoruyuculardan istifadə 

edilir.Qoruyucu gövdədən, əriyən metal taxmadan və bu taxmanı saxlayan kontakt 

quruluşdan ibarətdir. Qoruyucuların bir sıra tiplərində əriyən taxma yanıb əriyərkən 

əmələ gələn qövsü söndürməkdən ötrü xüsusi quruluş düzəldilir.Cərəyanın həddi 

avadanlığın qoruyan elementi üçün təhlükəli olduqda, əriyən taxma əriyərkən cərəyanın 

dövrəsini qırır. Qoruyucuların quruluşu olduqca sadədir, dəyəri və ölçüləri nisbətən 

böyük deyildir. Taxmanın əriməsi üçün tələb olunan vaxtın həmin taxmadan keçən 

cərəyanın kəmiyyətindən asılılığına qoruyucunun mühafizə xarakteristikası 

deyilir.Taxmanın əriməsi üçün vaxt bir çox səbəblərdən: qoruyucunin quruluşundan, 

kontaktların və  əriyən taxmanın vəziyyətindən, ətraf mühitin temperaturundan və 

taxmanın hazırlandığı metalın köhnəlməsindən asılı olduğu üçün əriyən taxmaların da 

xarakteristikası sabit deyildir. Əriyən qoruyucular elektrik qurğularını ancaq 

qısaqapanmadan və həddindən artıq yüklənmələrdən mühafizə edə bilir.Qoruyucuların 

əriyən taxmalarını misdən, qurğuşundan, sinkdən, qurğuşunla qalay xəlitəsindən və 

digər metallardan hazırlayırlar. 

Alçaqgərginlikli qoruyucular tıxacşəkilli və boruşəkilli olur.Tıxacşəkilli qoruyucular 

kiçik (14 mm), normal (27 mm), iri (33 mm) yivli və müvafiq surətdə 10, 20 və 60 A 



cərəyan üçün hazırlanır.Tıxacşəkilli qoruyucular işıqlandırma qurğularında və 

gərginliyi 380V-a qədər olan azgüclü elektrik mühərriklərində geniş istifadə edilir. 

Boruşəkilli qoruyucular dörd tipdə hazırlanır: 

 çini borusu açıq; 

 içərisinə heç bir şey doldurulmamış patronu qapaqlı; 

 içərisi dolu olan şüşə patronları sökülən və söküləbilməyən; 

 içərisi dolu çini söküləbilən. 

Yüksəkgərginlikli qoruyuculardan ayrı-ayrı aparatları və yüksəkgərginlikli şəbəkənin 

ayrı-ayrı sahələrini qısaqapanmadan mühafizə etmək məqsədilə istifadə olnur. 

 

 

Yüksəkgərginlikli açarlar.Ölçü transformatorları 
 

Yüksəkgərginlikli açarlar.Yüksəkgərginlikli elektrik dövrələrini yük altında qoşmaq və 

açmaq üçün, habelə qısaqapanma hallarında bunları dövrədən açmaq məqsədi ilə 

yüksəkgərginlikli açarlardan istifadə olunur.Yüksəkgərginlikli açarın hər bir fazası 

3kontakt sistemindən, qövssöndürən quruluşdan, habelə sıxacları olan, əl ilə və 

məsafədən idarə edilən intiqallı girişlərdən ibarətdir.Açarlar növünə görə içəridə və 

bayırda qoyulan qurğular üçün buraxılır. Qövssöndürmə mühitindən asılı olaraq belə 

açarlar iki əsas qrupa bölünür: yağlı və yağsız açarlar. Yağlı açarlar isə öz növbəsində 

iki yerə bölünür: çox yağ tutan (çoxtutumlu) və az yağ tutan (aztutumlu).Çoxtutumlu 

açarlarda yağ qövsü söndürmək və cərəyan keçən hissələri bir-birindən, habelə yerlə 

birləşdirilmiş hissələrdən izolyasiya məqsədi ilə istifadə olunur.Yağsız açarlar avtoqazlı 

və hava tipli olur. Avtoqazlı açarlarda qövs söndürmək üçün bərk qazgenerasiyaedici 

materialdan, hava açarlarından isə sıxılmış havadan istifadə edilir.Aztutumlu açarlarda 

isə yağ ancaq qövsü söndürmək məqsədi ilə tətbiq edilir.Yüksəkgərginlikli açarlar 

elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının bölüşdürücü quruluşlarında ən məsul 

elementlərdəndir.Bu açarlar: 

 tez açılmalı;  

 işdə etibarlı olmalı;  

 asanlıqla istifadə edilməli, 

 partlayış və yanğın cəhətdən təhlükə törətməməli; 

 quruluşca sadə olmalı; 

 qabarit ölçüləri, çəkisi və dəyəri az olmalıdır.  

Bütün elektrik aparatlarında olduğu kimi yüksəkgərginlikli açarlar elektrodinamik və 

termik cəhətdən davamlı hazırlanmalıdır.Yağsız açarların üstün cəhətlərindən 

aşağıdakıları göstərmək olar: 

 partlayış və yanğın cəhətdən təhlükəsizdir; 



 qövsü söndürmək üçün maye mühiti yoxdur; 

 istismarı xeyli sadədir. 

Aztutumlu yağ açarlarına nisbətən yağsız açarlar çox ağır, dəyəri isə yüksəkdir.Kənd 

elektrik qurğularında belə tipli açarlardan avtoqaz açarları daha çox istifadə edilir.  

Transformator — bir parametrli (gərginlik və cərəyanlı) elektrik enerjisini tezlik və 

gücü sabit saxlamaqla digər parametrli (gərginlik ) elektrik enerjisinə çevirən statik 

qurğudur. Sabit cərəyanın ötürlüməsi mümkün olamadığından transformator dəyişən 

cərəyanla işləyir. Enerji sahəsində bunlara həm də səssiz elektrik maşınları 

deyilir.Transformator maqnit axını ilə əhatə olunmuş, bir və ya bir neçə izolə edilmiş 

məftil dolaqlarından ibarət ola bilir. Məftillər maqnit keçiricisi, yəni ferromaqnit 

materialdan olan içlik ətrafında dolanır. 

Ölçü transformatorlarını gərginliyi 380V və daha yüksək olan dəyişən cərəyan 

qurğularında istifadə edirlər.Cərəyan ölçü transformatorlarını gərginlik  ölçü transforma 

torlarından fərqləndirirlər.İşlək cərəyanların istənilən qiymətində bütün gərginlikli 

elektrik qurğularında ölçü cihazları və relelərin ardıcıl qoşulmuş makaralarını 

qidalandırmaq üçün cərəyan ölçü transformatorlarından istifadə edirlər.Cərəyan 

transformatorlarını 0,1-25000A-lik ilk cərəyana, habelə 5A-lik nominal ikinci cərəyana 

hesablayaraq hazırlayırlar.Cərəyan transformatoruna birləşdiriləcək cihaz və relelərin 

ardıcıl makaralarını da müvafiq surətdə həmin ölçüdə cərəyana hesablayırlar.Birinci 

dolağın nominal cərəyanlarının (Jn1) və ikinci dolağın nominal cərəyanlarının (Jn2) 

nisbətinə cərəyan transformatorunun nominal tranformasiya əmsalı (Kct) deyilir: 

𝐾𝑐𝑡 =
𝐽𝑛1

𝐽𝑛2
 

Bu əmsalın qiyməti transformatorun pasportunda göstərilir.Transformasiya əmsalı və 

ikinci dövrədəki cərəyan şiddəti (J2) məlum olduqda birinci dövrədəki cərəyanın 

şiddətini (J1) belə bir ifadə ilə tapırlar: 

𝐽1 = 𝐾𝑐𝑡 ∙ 𝐽2 

Gərginliyi 380V və daha yüksək olan dəyişən qurğularda ölçü cihazlarının paralel 

makaralarını və mühafizə relesini qidalandırmaq üçün gərginlik ölçü transformatorların 

dan istifadə olunur.Bu transformatorlar quruluşca adi gücazaldıcı transformatorlardan 

fərqlənmir.Belə transformatorlar həm birfazalı, həm də üçfazalı ola bilir.Gərginlik 

transformatorunun transformasiya əmsalı (Kgt) nominal ilk gərginliyin (Un1) nominal 

ikinci gərginliyə (Un2)nisbətinə deyilir: 

𝐾𝑔𝑡 =
𝑈𝑛1

𝑈𝑛2
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Nəzarət-ölçü və siqnal cihazları 
Elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının etibarlı və qənaətlə işləməsi üçün xüsusi 

lövhələrdə quraşdırılan, bəzi hallarda isə qapalı bölüşdürücü quruluş binalarında 

qoyulan nəzarət-ölçü cihazlarından istifadə edirlər. Elektrik stansiyaları və 

yarımstansiyalarında qoyulan nəzarət-ölçü cihazları bunlardır: 

1. generatorları paralel işləmə üçün işə salmaq və dövrəyə qoşmaqdan ötrü olan 

cihazlar; 

2. buraxılan enerjinin keyfiyyətini (gərginliyin və tezliyin sabitliyini) yoxlamaqdan 

ötrü olan cihazlar; 

3. generatorlar arasında aktiv və reaktiv yüklənmənin bölüşdürülməsi üzərində 

nəzarət aparmaqdan ötrü olan cihazlar; 

4. hasil olunan, işlədicilərə buraxılan və məxsusi ehtiyaclar üçün sərf edilən enerjini 

hesablamaqdan ötrü olan cihazlar; 

5. qeyri-normal rejimə (artıq yüklənməyə) yol verməməkdən ötrü ayrı-ayrı dövrələrin 

yüklənməsi üzərində nəzarət qoymaqdan ötrü olan cihazlar; 

6. izolyasiyanın vəziyyəti üzərində nəzarət etməkdən ötrü olan cihazlar. 

Elektrik stansiyalarında və yarımstansiyalarında nəzarət ölçü cihazları kimi 

ampermetrlərdən, voltmetrlərdən, tezlikölçənlərdən, vatmetrlərdən, aktiv və reaktiv 

sayğaclardan, habelə sinxronoskoplardan  istifadə edirlər.Dəyişən cərəyan dövrələrində 

müxtəlif sistemli cihazlardan istifadə edirlər:  

 maqnit elektrik sistemli (ampermetr,  voltmetr, fazometr, sinxronoskoplar); 

 induksiyalı (aktiv və reaktiv enerji sayğacları); 

 elektrodinamik və ferrodinamik (vatmetr tezlikölçən, fazometrlər), habelə 

vibrasiyalı (tezlikölçənlər). 



Fazometr elektrik təchizatı sistemində (məsələn, üç fazalı) iki periodik dəyişən elektrik 

rəqsləri arasındakı faza dəyişmə bucağını ölçmək üçün nəzərdə tutulmuş elektrik 

ölçü cihazıdır. 
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Elektrik stansiyasında istehsal edilmiş, işlədicilər tərəfindən işlədilən enerjini və 

şəbəkədəki itkiləri hesablamaq üçün sayğaclardan istifadə edir.Kənd elektrik 

stansiyalarının qurğuları  üçün müəyyən edilmiş qaydaya uyğun olaraq kənd elektrik 

stansiyaları və yarımstansiyalarında aktiv enerji sayğaclarından istifadə edilir.  

Generatorların, transformatorların və elektrik mühərriklərinin iş rejimini bunların 

qızması ilə müəyyən edilir.Buna görə də elektrik stansiyalarında və 

yarımstansiyalarında elektrik-ölçü cihazlarından başqa, ayrı-ayrı maşın və aparatların 

qızma temperaturunu öyrənməyə imkan verən istilik-nəzarət cihazları da qoyulur.Civəli 

və civəli-kontakt termometrləri belə cihazlardandır.Kənd elektrik stansiyaları 

qurğularında transformator yağının qızma temperaturunu,generatorun soyuducu 

havasının temperaturunu  və s.ölçmək üçün əsasən civəli termometrlərdən stifadə 

olunur. 

Elekt

rik 

stansi

yaları 

və 

yarım

stansi

yaları

nın 

xidmət edən heyəti oradakı bütün elektrik avadanlığının vəziyyətini hər an 

bilməlidir.Bunun üçün xüsusi siqnal quruluşları vardır. Siqnallar təyinatından asılı 

olaraq aşağıdakı qruplara bölünür: 



1. vəziyyət; 

2. qəza; 

3. xəbərdarlıq; 

4. əmr. 

Vəziyyət siqnalı elektrik açarlarının, ayırıcıların, transformatorların və digər aparatların 

açıq, ya bağlı vəziyyətini göstərir. 

Qəza siqnalı bu və ya digər aparatın qəza vəziyyətində dövrədən açıldığını xidmət edən 

heyətə xəbər verir.Qəza siqnalı olaraq sirenadan istifadə edilir. 

Xəbərdaredici siqnal qurğunun işində qeyri-normal vəziyyəy yarandığını (generatorun 

həddindən artıq yükləndiyini,transformatorda yağın temperaturunun yüksəldiyini və s.) 

xidmət edən heyətə xəbər verir. 

Elektrik qurğusu növbətçilərinin bir-biri ilə rabitə saxlaması və göstərişlər verməsi üçün 

əmr siqnallarından istifadə olunur.Belə siqnallar komanda-aparat adlanan xüsusi 

quruluşlarla verilir.Komanda-aparat siqnalı vermək və dayandırmaq üçün 

düymələrdən,siqnal lampalarından, əmrləri bildirən lövhədən (“Generatoru işə sal”, 

“Dövrlər sayını artır” , “Diqqət” və s.) , habelə səs siqnalından ibarətdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik stansiyalarında elektrik qurğuları sxemlərinə 

verilən tələblər 
Elektrik qurğusunun elementləri və bunların birləşdirilməsi şərti işarələrlə göstərilmiş 

çertyoja elektrik birləşdirmə sxemi yaxud elektrik sxemi deyilir.Elektrik stansiyalarında  

prinsipal, birxətli, tamxətli və quraşdırma sxemlərindən istifadə olunur. 

 Prinsipal sxemdə elektrik avadanlığının əsas elementləri bunlardır:generatorlar, 

transformatorlar və kommutasiya aparatları. 

 Birxətli sxemdə qurğunun həm əsas, həm də yardımçı elementləri daxil olur. 

 Tamxətli sxemlər qurğunun üç fazası üçün tərtib olunur.Belə sxemlər elektrik 

stansiyalarının işlədilməsində əsas sənəd sayılır. 

 Quraşdırma sxemlərini qurğunun ayrı-ayrı dövrələri: generator, transformator, 

çıxan xətlər və s. üçün tamxətli hazırlayırlar. 



Elektrik qurğularının sxemlərindən edilən əsas tələblər 

bunlardır: 

 etibarlı olması, yəni işlədiciləri elektrik enerjisi 

ilə arasıkəsilmədən təchiz etməsi; 

 nəinki normal istismar şəraitində, həm də qəza 

hallarında elektrik enerjisi istehsalının normal qaydada verilməsini 

təmin etməsi; 

  elektrik qurğusunun işlədilməsi, təmiri, yoxlanması 

zamanı və qəza hallarını aradan qaldırdıqda xidmət edən heyətin 

təhlükəsizliyi; 

 birləşmələrin səhv qoşma hallarını aradan 

qaldırmaq üçün sadəquruluşlu və əyani olması, habelə qurğunun 

istismarının rahatlığı; 

 qənaətli olması, yəni qurulmasına və işlədilməsinə daha az vəsait sərf edilməsi; 

 perspektivliyi, yəni genişləndirilmə və yeni işlədicilərin qoşulması imkanı olması; 

 qurğulara xidmət və nəzarətetmə vaxtına qənaət məqsədi ilə bütün əsas 

elementlərin maksimal yığcamlığı. 

Daha etibarlı işləməsi üçün qurğunu bir neçə hissəyə bölüb, bəzi elementlərini ehtiyatda 

saxlayır, aparatların sayını azaldır və sxemi mümkün qədər sadələşdirirlər.İşdə elastiklik 

olması üçün təmir işləri aparılmasına imkan verən ehtiyat, xüsusi quruluş və aparatlar 

nəzərdə tutulmalıdır.Qurğunun qənaətli işləməsi üçün sxem sxem sadələşdirilməli, 

elektrik avadanlığı düzgün seçilib yerləşdirilməli, habelə qurğunun özü səmərəli rejimdə 

işləməlidir. 

Elektrik qurğularında sxemləri və planlarında sadə və əyani olması üçün hər bir 

elementini şərti işarələrlə qeyd edirlər. 
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Nüvəsi olan və dolaqları:ulduz – ulduz birləşdirilmiş, 

neytral nöqtəsi dolaqlardan birinin yanında çıxarılmış 

üçfazalı transformator 

Birdolaqlı cərəyan tansformatoru 

 

 

 

 

 

 

Elektrik stansiyalarının prinsipal sxemləri 

Generatorlarının gərginliyi 400V-a qədər olan kənd elektrik stansiyalarında bir toplama 

şinlər sxemindən istifadə edilir.Generatorlarının gücü 105kV-a qədər olan stansiyalar 

yaxın məsafədə (1-1,5 km) yerləşən işlədiciləri elektrik enerjisi ilə təmin etməkdən ötrü 

tikilir.Bu halda elektrik enerjisini sıfır məftilini yerlə birləşdirməklə dördməftilli sistemə 

görə bölüşdürürlər.Generatorları şinlərə qırıcılar və qoruyucular vasitəsilə birləşdirilər. 



İşlədicilərə gedən xətlərdə də qırıcılar və qoruyucular qoyulur. Bu qoruyucular 

qısaqapanma hallarından qorunmaq üçün işlənir.Qoruyucular xarab olduqda yenisi ilə 

əvəz edə bilmək üçün qırıcının arxa tərəfində yerləşdirilər.Qoruyucunu əvəz etdikdə 

qırıcı ayrılmış, deməli, gərginlik götürülmüş olmalıdır.Qırıcı və qoruyucular sıfır 

məftilinə qoyulmur. 

Generatorlarını gücü 105kV-dan çox olan elektrik stansiyalarında generatorları toplama 

şinlərinə maksilmal cərəyan hava açarları ilə birləşdirilər.Generatorlarının sayı iki və 

daha çox olan elektrik stansiyalarında avtomatların təmirində təhlükəsizliyi təmin etmək 

məqsədilə avtomatlarla şinlərin arasında üçqütblü qırıcılar qoyurlar;dövrə avtomatlarla 

açıldıqdan sonra əlavə olaraq bir də bu qırıcılardan istifadə edirlər.İşlədicilər gedən 

xətlərdə qırıcı və borulu qoruyuculardan istifadə olunur. 

Elektrik işlədicilərinin bir hissəsi stansiyadan 1,5-2 km-dən də artıq məsafədə yerləşərsə 

generator gərginliyinin toplama şinlərinə yüksəldici trnasformator qoşulur.Stansiyadan 

uzaq məsafədə olan işlədicilər yüksək gərginlik xətləri ilə bu transformatordan 

qidalanır.Stansiyanın yaxınlığında yerləşən işlədicilər isə enerjini alçaq gərginlik 

şinlərinən alır.Bütün bu sxemlərdə stansiyanın məxsusi ehtiyacları üçün qidalanma 

bilavasitə toplama şinlərindən verilir.Bu sxemlərin üstün cəhəti ondan ibarıtdir ki, 

quruluşca sadədir, əyanidir və elektrik stansiyaları tikilməsinə daha az vəsait sərf 

edilməsinə imkan verir.Lakin bu sxemlərin çatışmayan cəhətləri də var; toplama 

şinlərində qəza baş verdikdə bütün işlədicilər elektrik enerjisindən məhrum olur, lazım 

gəldikdə isə generatorları ayrılıqda işlətmək mümkün deyildir.Buna görə də ayrı-ayrı 

toplama şinlərini qırıcılarla və ya iki qırıcı və bir ədəd maksilmal cərəyan avtomatı ilə 

hissələrlə ayırırlar.Beləklə, qurğunun dəyəri bir daha artıq alınsa da,işlədicilərin enerjisi 

ilə təchizi yaxşılaşır. 

 

 

 

 

 

 

İzolyasiyanın vəziyyəti üzərində nəzarət 
İzolyasiyanın müqavimətinin ölçüsü işlək gərginliyin kəmiyyətindən asılıdır və hər 1V 

üçün ən azı 1000 Om olmalıdır.Gərginliyi 380 V-a qədər olan qurğularda izolaysiyanın 

vəziyyəti üzərində nəzarət üç ədəd eyni voltmetrlə aparılır; bu voltmetrlər yerlə 

birləşdirilmiş neytralla ulduz birləşdirilir (şəkil a).Voltmetrləri bilavasitə şinlərə 

qoşurlar. İzolyasiya saz olduqda hər bir voltmetr faza gərginliyini göstərəcək və bütün 



voltmetrlərin göstərişləri eyni olacaqdır.Hər hansı bir fazanın izolyasiyası nasaz olduqda 

bu fazaya qoşulmuş voltmetr az gərginlik göstərəcək, digər iki voltmetrin göstərişi isə 

artacaqdır.Fazalardan biri yerlə az birləşmiş olduqda zədələnmiş fazada voltmetrin 

göstərişi sıfır, digər iki voltmetrin göstərişi isə 1,73 dəfə artacaq, yəni xətti gərginliyə 

bərabər olacaqdır.Üç voltmetr əvəzinə çevirgəc vasitəsilə qoşulmuş bir voltmetrdən də 

istifadə olunur. 

Gərginliyi 380V-dan yüksək olan qurğularda izolyasiyanın vəziyyəti üzərində nəzarət 

etmək üçün voltmetrləri şinlərə gərginlik-ölçü transformatorları vasitəsilə qoşurlar.Bu 

halda transformatorların birinci və ikinci dolaqlarını ulduz birləşdirir, neytralını isə 

yerlə birləşdirilər.İzolyasiya saz olduqda voltmetrlər faza gərginliyini göstərir.Yerlə 

birfazalı qısaqapanmada bu fazaya qoşulmuş voltmetr sıfır göstərəcək, digər iki voltmet 

isə fazaarası gərginliyi bildirəcəkdir.Gərginlik-ölçü transformatoru olaraq üç ədəd 

birfazalı transformatordan (şəkil b), ya da bir ədəd üçfazalı beşmilli transformatordan 

(şəkil v) istifadə olunur. Beşmilli transformatorda hər faza üçün üç dolaq vardır,biri 

birinci, ikinci isə ikinci dolaqdır.İkinci dolaqlardan birini ulduz birləşdirir, izolyasiyanın 

vəziyyətini yoxlamaqdan ötrü olan voltmetrləri 

qidalandırmaq üçün istifadə edirlər.O biri dolağı isə açıq 

üçbucaqda birləşdirir və sıxaclarına maksimal gərginlik 

relesi qoşulur.Normal rejimdə dolağın üç fazasında 

e.h.q.-nin həndəsi cəmi və rele dolağının sıxaclarındakı 

gərginlik sıfıra bərabər alınır.Yerlə birfazalı 

qısaqapanmada açıq üçbucağın sıxaclarında və reledə 

gərginlik yaranır.Bu halda rele işə düşərək xidmət edən 

heyətə siqnal göndərir. 

 

 

 

 

 

 

 

Generatorların sahəsinin 

söndürülməsi 

İkinci kommutasiya sxemləri 

Sinxron generatorun daxili zədələnmə hallarında 

(məsələn, qısaqapanma zamanı) nəinki generatoru 

şəbəkədən açmaq, həm də statorun dolağında e.h.q-ni 

azaltmaq, yəni rotorun maqnit sahəsini söndürmək 



lazımdır.Generatorun daxilində qısaqapanma zamanı, adətən, zədələnmə yerində 

elektrik qövsü əmələ gəlir, buna görə də qısaqapanma cərəyanının uzun müddət ərzində 

axması stator üçün ağır nəticələrə səbəb ola bilər.Maqnit sahəsi nə qədər tez 

söndürülərsə, generatorda zədələnmə o qədər az olacaqdır.Buna görə də elektrik 

stansiyalarında sinxron generatorları sahəni söndürən  xüsusu avtomatlarla (SSA) təchiz 

edirlər.Sahənin söndürülməsi avtomatları generatorun e.h.q.-ni 100-250V-a qədər 

azaldır.Kənd elektrik stansiyaları qurğularında Xarkov Elektromexanika zavodu 

tərəfindən təklif olunmuş, SSA sxemi geniş tətbiq olunur.Sxemdən göründüyü kimi 

generator rotorunun dolağı əvvəlcə aktiv söndürmə müqavimətinə qapanır, sonra isə 

oyandırıcıdan ayrılır.Sxemin işləmə prinsipi belədir:generator normal işlədikdə SSA 

qoşulmuş olur.Bu halda 1 kontaktları açılmış, 2 kontaktları isə qapanmış  olur, yəni bu 

halda rotorun dolağı oyandırıcıya qoşulur, söndürmə müqaviməti R isə açılır.Qısaqanma 

yarandıqda generatorun mühafizə relesinin təsiri ilə K kontaktoru qoşularaq 1 

kontaktlarını qapayır.Beləliklə, rotorun söndürmə müqaviməti qoşulmuş olur.Müəyyən 

vaxtdan sonra SSA-nın kontaktoru kontaktları 2 ayıracaq və rotorun dolağını 

oyandırıcıdan açacaqdır.Rotor dolağının qısa qapanmış dövrəsində müəyyən vaxt 

ərzində cərəyan keçəcək və bu cərəyan bir neçə saniyə ərzində sıfra qədər azalacaq, 

beləliklə, oyandırmanın maqnit sahəsi sönəcəkdir.Söndürmə müqavimətinin kəmiyyəti 

nə qədər çox olarsa, sahə də bir o qədər tez sönəcəkdir.Adətən, söndürmə 

müqavimətinin kəmiyyətini rotor dolağının qızmış halda omik müqavimətindən 5-6 

dəfə çox götürürlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik qurğularında ölçmə, 

idarəetmə, siqnal, bloklama və rele 

mühafizəsi üçün işlədilən bütün 

alçaqgərginlikli dövrəyə ikinci 

kommutasiya deyilir.İkinici 

kommutasiyaya alçaqgərginlikli dəyişən cərəyan dövrəsi və operativ cərəyan dövrəsi 



daxildir.İkinci kommutasiya dövrələri cərəyan və gərginlik transformatorlarının ikinci 

dövrələrindən, habelə operativ daimi cərəyan dövrələrindən ibarətdir. 

Cərəyan və gərginlik transformatorlarının ikinci dövrələri ölçü cihazlarının və mühafizə 

relelərinin qidalandırılması üçündür.Operativ cərəyan dövrələri açarların və ayırıcıların 

vəziyyətini bildirən siqnalın idarə olunması, qəza hallarında işıq və səs siqnalları 

verilməsi, ehtiyat qidalandırma mənbələrinin avtomatik qoşulması və s. üçündür.  

Elektrik qurğularının arasıkəsilmədən, etibarlı və qəzasız işləməsinə ikinci 

kommutasiya dövrələrinin çox mühüm əhəmiyyəti vardır.İkinci dövrələrin prinsipal və 

quraşdırma sxemlərini bir-birindən ayırmaq lazımdır.İknici dövrələrin prinsipal 

sxemlərində aparat və cihazların yerləşdirilməsi ardıcıllığından asılı olaraq qarşılıqlı 

elektrik rabitəsini göstərirlər.Prinsipal sxemlər geniş və yığcam ola bilər.Yığcam 

sxemlərdə hər bir cihaz və aparatı bu cihazdakı dolaqları və kontaktları cəmləşdirməklə 

tam bir simvol şəklində göstərirlər.Bu sxemdə birləşdirmələr aparatdan-aparata qədər 

çəkilir.Geniş sxemlərdə hər bir aparat və ya cihazı bir tam simvol şəklində deyil, ayrı-

ayrı tərkib elementləri halında göstərirlər;bu halda tam simvolun hər bir elementi sxem 

üzrə aid olduğu dövrədə yerləşdirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rele və rele mühafizəsi 
Elektrik qurğularının iş prosesində müxtəlif zədələnmələr və qeyri-normal iş rejimləri 

yarana bilər.Qeyri-normal iş rejiminə misal olaraq həddindən artıq yüklənməni göstərə 

bilərik.Belə həddindən artıq yüklənmə cərəyanı, uzun müddət keçdikdə cərəyan keçən 

hissələrin qızma temperaturu yol verilməyən həddə qədər yüksələrək izolyasiyanın 

pozulmasına səbəb ola bilər.Belə təhlükəli halların qarşısını almaq və elektrik 

avadanlığının bunlardan mühafizə etmək lazımdır.Müasir elektrik qurğularında bu işi 

rele yerinə yetirir.Elektrik avadanlığının normal işi pozulduqda avtomatik işə düşüb, iş 

və siqnal dövrələrində qoşma aparılması üçün impuls verən aparatlara rele 

deyilir.Elektrik qurğularının rele vasitəsi ilə mühafizə edilməsinə rele mühafizəsi 

deyilir.Rele mühafizəsinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, zədələnmə baş verdikdə və 

ya qeyri-normal iş rejimi yarandıqda zədələnmiş elementi öz vaxtında dövrədən açsın 

və ya zədələnmələrin qarşısını ala bilmək üçün xidmət edən heyətə siqnal göndərsin. 

Elektrik qurğularında bütün zədələnmənin və qeyri-normal iş rejimlərinin qarşısını ala 

bilən mühafizə üsulu yaratmaq əməli olaraq mümkün deyildir.Buna görə də 

mühafizənin çoxlu tipləri və icra üsulları mövcuddur.Belə mühfizə tipləri və üsulları hər 

hansı bir zədələnmədə və ya iş rejimində və ya qeyri-normal iş rejimində təsir 

edir.Məsələn, qısaqapanmaya, yerlə qısaqapanmaya, həddindən artıq yüklənməyə, 

gərginliyin azalmasına qarşı və s. mühafizə üsulları vardır. Rele mühafizəsi elektrik 

sietemlərinin avtomatlaşdırılması sahələrindən birini təşkil edir.Belə mühafizə olmadan 

elektrik qurğularının etibarlı və arasıkəsilmədən işlədilməsi qeyri-mümkündür. 

Rele mühafizəsindən edilın əsas tələblər bunlarıdr: 

1. Selektivlik (seçmə qabiliyyəti).Zədələnmə baş vermiş və ya təhlükəli qeyri-normal 

iş rejimi yaranmış qurğunun elementini seçib dövrədən açma qabiliyyəti. 

2. Təsir cəldliyi. Mühafizə nə qədər qısa müddət ərzində təsir edərsə, elektrik 

avadanlığında da o qədər az dağılma baş verir, habelə işlədici azaldılmış gərginlikdə 

daha qısa müddət ərzində işləməli olur.Zədələnmiş sahənin dövrədən açılması üçün 

ardıcıl olaraq  əvvəlcə mühafizə quruluşu, sonra isə açar işə düşməlidir.Texnikanın 

hazırkı səviyyəsində mühafizənin təsir cəldliyi olaraq tam açılma müddəti 0,06-24 san. 

qəbul edilir. 

3. Həssaslıq.Ən cüzi zədələnmə və qeyri-normal rejim baş verməyə başlaması anında 

mühafizənin təsir göstərməsi. 

4. Etibarlılıq.Rele mühafizəsinin nəzərdə tutulmuş bütün hallarda düzgün və lazımi 

qaydada işləməsi. 

Mühafizə üsulunun etibarlı olması üçün relenin quruluşu keyfiyyətli, sxemləri mümkün 

qədər az rele və kontaktlardan istifadə etməklə daha sadə olması, habelə mühafizə 

quruluşlarının diqqətlə quraşıdırlması və düzgün işlədilməsi əsas şərtlərdəndir. 



Hər bir rele müstəqil iş görən iki hissədən ibarətdir:qəbuledici və icraedici.Qəbuledici 

hissə müəyyən edilmiş kəmiyyətin, məsələn, cərəyanın , gərginliyin və s.dəyişməsinə 

həssasdır. İcraedici hissə isə idarə olunan dövrəni qoşur və ya açır. 

Relelər mühafizə sxemindəki işindən asılı olaraq əsas və yardımçı olur.Əsas rele 

nəzarət edilən kəmiyyətin dəyişilməsini qəbul edir;yardımçı rele kontaktılarının sayını 

artırmaq və gücləndirməkdən ötrü vaxt kəmiyyəti yaratmaq, mühafizənin işləməsini 

siqnalla xəbər vermək üçün istifadə olunur. 

Relenin işi həm elektrik, həm də qeyri-elektrik prinsiplər əsasında qurula bilər.Elektrik 

relesi işləmə prinsipinə görə elektromaqnitli, induksiyalı, elektrodinamik, istilik və s. 

tipli ola bilər.Elektromaqnitli relelər daha çox yayılmışdır.Bu rele cihazın hərəkət edə 

bilən hissəsinə təsir edəcək maqnit sahəsi yaradan maqnit sistemindən ibarətdir.Qeyri-

elektrik releyə misal olaraq qaz relesini (transformatorları mühafizə etmək məqsədilə 

tətbiq olunur) və dövrlər sayının mexaniki relesini (fırlanan maşınlarda istifadə olunur) 

göstərə bilərik. 

Relelər dəyişilmə kəmiyyətini hiss etmələrindən asılı olaraq bu qruplara 

bölünür:cərəyan relesi, gərginlik relesi, güc relesi və s.Relelər nəzarət edilən 

kəmiyyətin dəyişmə xarakterinə görə maksimal, minimal və istiqamətli olur.Maksimal 

relelər nəzarət edilən kəmiyyətin artmasına, minimal relelər isə bu kəmiyyətin 

azalmasına həssasdır.İstiqamət relesi nəzarət edilən kəmiyyətin istiqaməti əksinə 

dəyişdikdə təsir edir. 

Nəzarət edilən dövrəyə qoşulma üsulundan asılı olaraq relelər iki qrupa bölünür:birinci 

və ikinci relelər.Birinci relelər mühafizə edilən elementin bilavasitə dövrəsinə 

birləşdirilir, ikinci relelər isə ancaq ölçü transformatorları vasitəsilə qoşulur.Açara təsir 

üsulundan asılı olaraq relelər düzünə və yanakı təsirli hazırlanır.Düzünə təsirli reledə 

təsir bilavasitə mexaniki olaraq açarın açılmasına yönəldilir; yanakı təsirli reledə isə bu 

təsir açarların açma makaraları adlanan aralıq mexanizmləri vasitəsilə ötürülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Sinxron generatorların və transformatorların  

mühafizə edilməsi 

 
Şəbəkədə və stansiyanın şinlərində xarici qısaqapanma nəticəsində yaranan yüksək 

cərəyanlar generatorların zədələnməsinə səbəb ola bilər.Həddindən artıq yüklənmə 

cərəyanları da generatorların normal rejimini pozur.Bütün bunlarla yanaşı fazaarası 

qısaqapanmalar generatorlar üçün daha təhlükəli hesab olunur.Fazaarası qısaqapnma 

hallarında statorun dolaqlarından generatora normal işlək cərəyana nisbətən xeyli 

yüksək cərəyan keçir.Generatorlarda zədələnməni hiss edən mühafizə nəinki açarı, həm 

də sahənin söndürülmə avtomatını dövrədən açmalıdır, çünki generatoru gövdədən 

açmaqla bərabər rotorun sahəsini söndürmıək lazımdır.Xarici qısaqapnma baş verdikdə 

generatorları dövrədən açmaq üçün generatorlarda maksimal cərəyan mühafizəsindən 

istifadə olunur.Mühafizə generatoru açır, aralıq releləri vasitəsilə sahəni avtomatik 

söndürə bilir.Bu mühafizənin əsas nöqsanı odur ki, xarici qısaqapnmalarda yaranan 

yüksək cərəyanları həddindən artıq yüklənmə cərəyanlarındqan ayırmağa imkan 

vermir.Buna görə də bir çox hallarda artıq yüklənmədən qorunmaq üçün minimal 

gərgnilik bloklanması qoyulmuş maksilmal cərəyan mühafizəsindən istifadə edirlər.Bu 

halda mühafizənin  sxemində cərəyan relesi, zaman relesi və aralıq relesi ilə yanaşı 

minimal gərginlik relesi də qoyurlar.Belə olduqda sxem qısaqapanmalarda və həddən 

artıq yüklənmələrdə açmaya işləyir.Sinxron generatoru fazaarası qısaqapanmalardan, 

neytralı yerlə birləşdirilmiş sxemlərdə isə birfazalı qısaqapanmalardan mühafizə etmək 

üçün diferensial cərəyan mühafizəsindən geniş istifadə olunur. 

Transformatorları xarici qısaqapanma hallarında yüksək cərəyanlardan qorumaq üçün 

açmaya işləyən maksimal cərəyan mühafizəsindən istifadə edilir.Bu halda sxemə əlavə 

edilmiş cərəyan relesi həddindən artıq yüklənmə baş verdikdə öz relesi vasitəsilə siqnala 

təsir edir.Çıxımlarda zədələnmələrdən mühafizə üçün əsasən diferensial mühafizədən 

istifadə olunur.Transformatorlarda hər hansı bir zədələnmə baş verdikdə yağın və 

izoləedici digər materialların parçalanması nəticəsində qazvarı məhsullar ayrılır. 

Transformatorların qaz mühafizəsi üçün elə bundan istifadə edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avtomatik təkrar qoşulma quruluşu (ATQ) 
Hava elektrik xətlərində baş verən zədələnmələrin çoxu qısamüddətlidir.Məsələn, 

ildırım vurduqda izolyatorların örtülməsi zamanı, şiddətli küləklərdə məftillərin ilişməsi 

zamanı və s. hallarda tez-tez qısaqapanma baş verir.Rele mühafizəsi işə düşməklə açar 

açılan kimi zədələnmə yerində baş vermiş elektrik qövsü izolyatorları dağıtmağa və ya 

məftilləri yandırmağa imkan tapmadan sönür.Belə olduqda xəttin yenidən işə qoşulması 

imkanı yaranır.Elektrik enerjisi verilməsində uzunmüddətli fasilələr xalq təsərrüfatında 

çox böyük ziyan vurduğundan hava xətləri xüsusi avtomatik təkrar qoşma (ATQ) 

quruluşları ilə təchiz edilir.Belə avtomatik təkrar qoşma birdəfəlik, ikidəfəlik, mexaniki 

və elektriki ola bilər. 

Birdəfəlik ATQ xətti təkrar olaraq o zaman qoşur ki, həmin xətt rele mühafizəsi ilə 

yenidən açılmış olsun, ya da işləməsin.Çoxdəfəlik ATQ xətti əvvəlcədən müəyyən 

edilmiş müddətlərdə iki və ya üç dəfə qoşur.Mexaniki ATQ yayla və ya düşən yüklə 

işlədilir.Elektrik ATQ-si xüsusi rele mühafizəsi sxemindən ibarətdir.Elektrik ATQ-si 

məsafədən idarə olunan açarlar qoyulmuş sxemlərdə istifadə olunur.Elektrik ATQ-si 

əvvəlki vəziyyətinə əllə və avtomatik qaytarılır. 

Şəkildə ATQ-nin ən sadə prinsipal sxemi şəkildə verilmişdir. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Çıxan xətdə qısaqapanma baş verdikdə  mühafizə relesinin (MR) kontaktları açarın açan 

solenoidin (AC) dövrəsini qapayır.Açar xətti açır və bu halda blok kantaktları (BK) 

qoşulduğundan açarın intiqalı qoşulmağa hazır olur.Bu zaman ATQ quruluşu işləyir. 

ATQ-nin müvafiq relesi qidalanma dövrəsini qapayır.Aralıq relesi isə öz növbəsində 

(QS) qoşma solenoidinin dövrəsini qapadığından A açarı yenidən xətti qoşur. Hazırda 

avtomatik təkrar qoşma quruluşlarından nəinki elektrik veriş xətlərində, həm də 

yarımstansiyaların cərəyantoplama şinlərində geniş isrifadə olunur. 

 

 



 

Alçaq və yüksək gərginlikili bölüşdürücü qurğular 

Elektrik enerjisini generatorlardan və transformatorlardan qəbul edib, işlədicilər 

arasında bölüşdürən elektrik qurğusuna bölüşdürücü quruluş (BQ) deyilir.Bölüşdürücü 

quruluş açan və mühafizə aparatlarından, birləşdirmə və cərəyantoplama şinlərindən, 

müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan ölçü cihazlarından və yardımçı avadanlıqdan 

ibarətdir. 

İşlək gərginliyin kəmiyyətindən asılı olaraq alçaq gərginlik (0,4kV-a qədər) və yüksək 

gərginlik bölüşdürücü quruluşları vardır.Avadanlığı açıq havada yerləşən bölüşdürücü 

quruluş açıq, avadanlığı binada yerləşənə isə qapalı bölüşdürücü quruluş deyilir. 

Qapalı bölüşdürücü quruluşu 10kV qədər gərginlik üçün düzəldirlər.Lakin havanın 

temperaturu çox aşağı və havanın tərkibində elektrik avadanlığına mənfi tədir edən 

maddələr (turşu qazları, buxarları, duzlar, cərəyan keçirən toz və s.) olduqda 

bölüşdürücü quruluş 35kV və 110kV gərginlik üçün tikilir. 

Açıq tipli bölüşdürücü quruluş adətən 35kV və daha yüksək gərginlik üçün tikilir. 

Bunlar çox ağır şəraitdə - açıq havada işləyir. 

Hazırda komplekt bölüşdürücü quruluşlardan daha geniş istifadə olunur.Belə 

bölüşdürücü quruluşlar həm qapalı binada, həm də açıq havada qoyulmaq üçün 0,4; 3; 

6; 10; 20; 35 və 110 kV standart gərginlik üçün hazırlanır.Bu bölüşdürücü quruluş 

aparatlar, cihazlar və yarımçı avadanlıq yerləşdirilən metal şkafdan (kameradan) 

ibarətdir. 

 Alçaq gərginlik qurğularında bölüşdürücü quruluş olaraq bölüşdürücü lövhələrdən 

istifadə edilir.Bölüşdürücü lövhə bucaqlı poladdan qaynaqla hazırlanmış karkasdan və 

bunun ön tərəfində bərkidilmiş 2-3 mm qalınlığında təbəqə polad paneldən ibarətdir.Bu 

karkasın dərinliyi 550-600 mm, eni 600-1000 mm, hündürlüyü isə 2000-2400 mm-dir. 

Panellərin sayı qurğu sxeminin mürəkkəbliyindən asılı olaraq götürülür.Paneldə ölçü 

cihazları və aparatları quraşdırırlar.Bir qayda olaraq ölçü cihazlarını panelin yuxarı 

hissəsində, döşəmədən 1700-2000 mm hündürlükdə qoyurlar.Bunlardan aşağıda, 

döşəmədən 1000-2000mm hündürlükdə isə kəsici açarların dəstəklərini və ya bıçaq 

intiqallı avtomatları yerləşdiririlər.Cərəyantoplama şinlərini və bunlardan şaxələnmələri, 

bıçaq intiqallı qırıcıları, avtomatik hava açarlarını, əriyən qoruyucuları, ölçü 

transformatorlarını və elektrik sayğaclarını panelin arxa tərəfində  - lövhənin karkasında 

bərkidirlər.Cərəyantoplama şinləri adətən üfüqi yerləşdirilir və karkasın yuxarı 

hissəsində dayaq izolyatorlarında bərkidilir.Bu halda şinlərin ayrı-ayrı izolyatorları 

arasında 150-200 mm, bunlardan şaxələnmələrin arasında isə 100-150 mm məsafə 

saxlanmalıdır. Bölüşdürücü lövhədə cihazları və aparatları elə yerləşdirməyə çalışırlar 

ki, onların birləşdirilmə sxemi daha sadə, daha aydın və əyani olsun. 

Yüksəkgərginlikli bölüşdürücü quruluşlardan aşağıdakılar tələb edilir: 



 işdə etibarlılıq; 

 rahat xidmət edilmə və işdə təhlükəsizlik; 

 müayinə imkanı və təmir zamanı bütün hissələrə əl çatılması; 

 perspektivlik, yəni genişləndiriləbilmə imkanı; 

 tikilməsində qənaət və işlədilməsinin sərfəliliyi. 

Yüksəkgərginliki qapalı bölüşdürücü quruluşlarda bütün yüksəkgərginlikli aparatları 

və bunların cərəyan keçən hissələrini odadavamlı materialdan (kərpicdən və ya dəmir 

betondan) tikilmiş xüsusi ayrıca binada yerləşdirilər.Toplama şinləri eyni sistem üzrə 

hazırlandıqda və reaktorlar olmadıqda bölüşdürücü quruluşları bir qayda olaraq 

birmərtəbəli  binada yerləşdirib, iki üsulla düzəldirlər: dəmir-betondan tikilmiş 

bölmələrdə toplama şinlərini quraşdırıb aparatları, cihazları və yardımçı avadanlığı 

burada qoymaqla, habelə zavodda hazırlanaraq yığılmış halda təbəqə dəmirdən qapalı 

şkafları (bütün aparatlar və cihazlar bu şkafların içindı quraşdırılmiş halda göndərilir) 

qoyub bərkitməklə. 

Açıq bölüşdürücü quruluşları bir qayda olaraq 35kV və daha yüksək gərginlik üçün 

tikirlər.Açıq tipli bölüşdürücü quruluşların üstün cəhətləri aşağıdakılardır: 

 inşaat şinlərinin həcmi az olduğundan tez tikilib qurtarır və ucuz başa gəlir; 

 hər tərəfdən yaxşı görünür; 

 tələb olunduqda asanlıqla genişləndirilir və avadanlığını əvəz etmək olur. 

Bununla yanaşı açıq bölüşdürücü quruluşların nöqsanlarını da qeyd etməliyik: 

 belə bölüşdürücü quruluşlar daha çox sahə tutur, elektrik avadanlığı həmişə 

atmosferin (küləyin, yağışın, buzbağlamanın və temperatur dəyişilməsinin) təsir altında 

olduğundan tez çirklənir; 

 şiddətli şaxtalarda izolyatorlar sına bildiyindən ayırıcılarla işləmək təhlükə 

törədir; 

 qar altında qalmış kabelləri tapmaq və zədələnmiş yerlərini düzəltmək çətinlik 

törədir; 

 soyuq havalarda yağ açarlarını və bunların intiqallarını qızdırmaq tələb olunur; 

 ayırıcıların qoşulması və aparatlar üzərində nəzarət aparılması üçün açıq havada 

işləmək lazım gəlir. 

Açıq bölüşdürücü quruluşlar alçaq və yüksək tipli hazırlanır.Alçaq tipli bölüşdürücü 

quruluşlarda aparatlar bir müstəvidə yerləşdirilir.Yüksək tipli bölüşdürücü 

quruluşlarda isə aparatları bir neçə üfüqi müstəvidə yerləşdirilər.Alçaq tipli 

bölüşdürücü quruluşlar işdə daha rahat olduğundan bunları daha çox tikirlər.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Elektrik stansiyalarının məxsusi ehtiyacları 

Elektrik enerjisinin istehsalında enerjinin müəyyən bir hissəsi stansiyanın özündə 

məxsusi ehtiyaclar üçün sərf olunur.Stansiyanın məxsusi ehtiyacı dedikdə, elektrik 

enerjisi istehsalının arasıkəsilmədən davam etdirilməsi üçün stansiyada elektriik 

enerjisinə olan tələbat başa düşülməlidir.Bu halda elektrik enerjisi stansiyanın 

işıqlandırılmasına, habelə idarəetmə, avtomatlaşdırma, mühafizə və siqnal dövrələrinin 

cərəyanla təmin edilməsinə sərf olunur.Elektrik enerjisinin məxsusi ehtiyacları üçün 

sərfi stansiyanın tipindən, yanacağın növündən, bunun yandırılma üsulundan və digər 

səbəblərdən asılıdır.Su-elektrik stansiyalarında məxsusi ehtiyaclar istehsal olunmuş 

enerjinin 0,5-2% -ni, istilik elektrik stansiyalarında 8-10%-ni təşkil edir. 

Məxsusi ehtiyaclar üçün elektrik enerjisi sərfinin azaldılmasının böyük xalq 

təsərrüfatı əhəmiyyəti vardır, çünki bu halda yanacağa qənaət olunmaqla azad edilən 

əlavə güclə digər işlədiciləri təmin etmək mümkündür. 

Elektrik stansiyalarında məxsusi ehtiyaclar qurğusu adlanan xüsusi elektrik 

təsərrüfatı vardır.Bu təsərrüfata bütün yardımçı mexanizm və quruluşların elektrik 

mühərrikləri; stansiyanın elektriklə işıqlandırılması; stansiyanın güc və işıq şəbəkəsi; 

məxsusi ehtiyacların bölüşdürülməsi quruluşu və qida mənbələri daxildir. 

Müasir istilik və su-elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi istehsalı tamamilə 

mexanikləşdirilmişdir.Mexanikləşdirmə həm də stansiyanın yardımçı sexlərinə xidmət 

edən müxtəlif məxsusi ehtiyac mexanizmlərində elektrik intiqallarından istifadə 

olunmaqla həyata keçirilir. 

İstilik elektrik stansiyalarında məxsusi ehtiyac mexanizmlərindən aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

 yanacaq verilməsi üçün qaldırıcı-nəqliyyat mexanizmləri; 

 kömürü xırdalamaq üçün dəyirmanlar; 

 kömür tozunu alıb buxar qazanlarının ocaqlarına verən avadanlıq; 

 tüstüsoran və ventilyatorlar; 

 qidalandırma, sikulyasiya,kondensat nasoslar. 

Su-elektrik stansiyalarında məxsusi ehtiyac mexanizmləri bunlardır: 

 hidroturbinə və hidrogeneratorlara xidmət edən mexanizmlər; 

 hidrotexniki tikililərin qaldırıcı mexanizmləri; 

 müxtəlif nasoslar. 

Məxsusi ehtiyac mexanizlərini hərəkətə gətirmək üçün əsasən qısaqapanmış asinxron 

elektrik mühərriklərindən istifadə olunur.Bu mühərriklər digər tipli mühərriklərə 



nisbətən işdə daha etibarlıdır, qənaətlidir, quruluşca sadə və yığcamdır, habelə ucuz 

başa gəlir.Belə mühərriklərin əsas üstün cəhətlərindən birbaşa işəsalınma və öz-özünə 

işəsalınma xüsusiyyətini göstərə bilərik.Birbaşa işəsalınma və öz-özünə işəsalınma 

dedikdə, şəbəkədən açılmamış mühərrikin gərginlik bərpa olunduqda avtomatik işə 

düşməsi nəzərdə tutulur. 

Elektrik stansiyalarında iş, qəza və əlavə işıqlandırma nəzərdə tuturlar.Stansiyada 

daxili və xarici iş işıqlandırmasını bir-birindən fərqləndirirlər.Daxili işıqlandırma 

stansiyanın bütün binalarında, xarici işıqlandırma isə stansiya ərazisinin gecə vaxtı 

nəqliyyat hərəkət edən və ya adamlar gəlib-gedən, ya da hər hansı bir iş görülən 

hissəsində qoyulur.Daxili və xarici işıqlandırma bir-birindən ayrı idarə edilir.  

Qəza işıqlandırması əsas sxemlərdə və stansiyanın fasilələrlə yol verilməyən iş 

yerlərində nəzərdə tutulur.Qəza baş verdikdə iş işığı sönür, qəza işığı isə müstəqil 

qidalandırma mənbəyinə avtomatik olaraq qoşulur.İş və qəza işıqlandırması eyni 

gərginlikdə, bir çox hallarda əsasən 220V gərginlikdə düzəldilir.Avadanlığın müayinəsi 

və təmiri aparıla biləcək yerlərdə əlavə işıq mənbələrindən – gəzdirmə lampalardan 

istifadə olunur.Bu lampalar gəzdirilən transformator vasitəsilə iş işıqlandırma 

şəbəkəsindən qidalandırılır.Əlavə işıqlandırmanın normal gərginliyi 36V və ya 12V 

olur. 

Məxsusi ehtiyac qurğusu elektrik stansiyasının məsul hissələrindən biridir.Elektrik 

stansiyasının ümumiyyətlə yaxşı işləməsi məxsusi ehtiyac qurğusunun etibarlı işindən 

çox asılıdır.Buna görə də məxsusui ehtiyacların elektrik birləşdirmə sxemlərinə xüsusi 

tələblər irəli sürülür.Bir qayda olaraq məxsusi ehtiyac qurğuları elektrik enerjisini 

stansiyanın əsas generatorlarından alır.Məxsusi ehtiyac qurğusunun daha etibarlı 

qidalandırılması üçün aşağıdakı əsas tədbirlər görülür: 

 məxsusi ehtiyac qurğusunun qidalandırılması üçün ən azı iki mənbədən 

(generatorlardan, transformatorlardan, xətlərdən) istifadə olunur; 

 məxsusi ehtiyaclar üçün cərəyantoplama şinlərini bir-birindən ayrı işləyən bir neçə 

hissəyə ayırırlar; 

 stansiyanın əsas cərəyantoplama şinlərini açarlar vasitəsilə bir neçə bölməyə 

ayırırlar, bunun nəticəsində həmin bölmələrdən biri zədələndikdə ancaq ona 

birləşdirilmiş məxsusi ehtiyac mənbələri cərəyanla qidalanmır; 

 qısaqapanma cərəyanlarından qorunmaq üçün teztəsirli rele mühafizəsindən 

istifadə olunur, beləliklə də məxsusi ehtiyac şinlərində gərginliyin üzunmüddətli 

azalması aradan qaldırılır; 

 qısaqapanma baş verdikdə gərginliyin daha yüksək səviyyədə olmasının, 

qısaqapanmanı aradan qaldırdıqdan sonra isə gərginliyin daha tez bərpa edilməsini 

təmin etmək üçün generatorlarda avtomatik gərginlik tənzimləyiciləri qoyulur; 

 məxsusi ehtiyacların daha məsul mexanizmlərində asinxron elektrik mühərriklərini 

öz-özünə işə düşməsi sxemindən istifadə olunur; 



 daha məsul mexanizmlərdə akkumulyatorlardan qidalanan sabit cərəyan ehtiyat 

elektrik intiqallarında istifadə edilir. 

 

 

 

 

Akkumulyator batareyaları 
Elektrik stansiyalarında idarəetmə, siqnal, rele mühafizəsi, qəza işıqlandırması və 

məxsusi ehtiyacların bəzi məsul mexanizmlərində elektrik intiqalları dövrəsini 

qidalandırmaq üçün akummulyator batareyalarından istifadə olunur.Akkumulyator 

batareyaları stansiyada hər cür qəza baş verərkən öz cərəyanişlədicilərini elektrik 

enerjisi ilə təmin edən müstəqil sabit cərəyan mənbəyidir. 

Akkumlyator batareyaları ardıcıl birləşdirilmiş akkumyatorlardan 

ibarətdir.Batareyadakı akkumlyatorun sayı sabit cərəyan mənbəyindəki iş gərginliyi ilə 

müəyyən edilir. Qurğuşun-turşu akkumlyatorlarından daha çox istifadə 

olunur.Doldurulmuş qurğuşun-turşu akkumlyatorları 1,75-1,80 V gərginliyə boşalıncaya 

qədər işlətməyə icazə verilir. Turşu batareyaları iki tipli hazırlanır:C və CK. C tipli 

akkumlyatorlrdan uzunmüddətli boşalmalar, CK tipli akkumlyatorlardan isə 

qısamüddətli boşalmalar üçün istifadə edilir. 

Kənd elektrik stansiyalarında qələvili dəmir-nikel akkumlyator batareyalarından 

istifadə olunur.Turşulu akkumlyator batareyalarına nisbətən bu akkumlyatorlar uzun 

müddət işləyir, öz-özünə boşalması azdır, titrəmə və zərbələrə qarşı davamlıdır, zərərli 

buxarlar ayırmır.Doldurulmuş dəmir-nikel akkumlyatorunun sıxaclarında gərginlik 1,2-

1,3 V-dur. Bu akkumlayator batareyalarının 0,8-1 V-a qədər boşaldılması normal hesab 

olunur. 

Hər hansı akkumlyatorun əsas xarakteristikası onun  tutumundan, yəni akkumlyatoru 

yolverilən gərginlik həddinə qədər boşaltdıqda alınan elektrik enrjisinin ampersaatla 

miqdarından ibarətdir. Akkumlyatorun tutumu boşalma cərəyanının (amper ilə) 

akkumlyatorun işləmə müddətinə (saat ilə) olan hasilinə bərabərdir.Akkumlyator 

batareyalarını seçdikdə boşalma tututmunun lazımi kəmiyyətini əsas götürmək lazımdır. 

Bu kəmiyyət qəza baş verdikdə bütün cərəyanişlədicilərinin bir saat ərzində qidalanması 

ilə müəyyən edilir.Batareyadakı akkumlyatorların sayı sabit cərəyan şəbəkəsindən 

gərginliyi, boşalmanın sonunda (turşulu akkumlyatorlar üçün 1,75 V) bir 

akkumlyatorun gərginliyinə bölməklə müəyyən edilir.   

Akkumlyator batareyalarının iş rejimi iki cürdür:doldurma-boşalma rejimi və daimi 

əlavə doldurma rejimi.Doldurma-boşalma rejimdə batareyanı boşaldıqca vaxtaşırı 

doldurur və bu halda işlədicini enerji ilə təchiz etməkdə davam edirlər.Daimi əlavə 

doldurma rejimində batareyanı az cərəyanla arasıkəsilmədən doldurur və bu halda 

yenə də işlədiciləri enerji ilə təchiz edirlər. 

Akkumlyator batareyalarını doldurmaq və əlavə doldurmaq üçün mühərrik-generator 

və ya civəli düzləndiricilərdən istifadə olunur.Doldurma generatorlarını hərəkətə 



gətirmək üçün qısaqapanmış asinxron mühərriklərdən istifadə edirlər.Son zamanlarda 

doldurma və əlavə doldurma məqsədi ilə yarımkeçirici düzləndiricilərdən geniş istifadə 

olunur. 

Stasionar akkumlyator batareyalarını yanmayan materiallardan qurulmuş xüsusi 

binalarda yerləşdirirlər.Turşulu akkumlyatorları doldurarkən əmələ gələn guruldayıcı 

qaz partlayır və alışa bilir.Buna görə də akkumlyator binasını sorma ventilyasiyası ilə 

təchiz edir və digər binalardan bütöv divarla ayırırlar.Sulfat turşusu buxarlarının yeyici 

təsirindən qorumaq üçün divarları və tavanı, habelə bütün metal və cərəyan keçən 

hissələri turşuyadavamlı boya ilə rəngləyirlər. Döşəməyə asfalt çəkir və ya keramik tava 

düzülür.Akkumyatordan gələn bütün mil izalyatorunda qoyulmuş çılpaq məftillər 

olmalıdır.Bu məftilləri və şaxələnmələri ancaq qaynaq üsulu ilə birləşdirmək lazımdır. 

Məftilləri turşuyadavamlı boyalarla rəngləyir (müsbət məftili qırmızı, mənfini isə göy 

rənglə) və üstdən vazelin çəkirlər.İşıqlandırma məftili üçün qurğuşunlaşdırılmış 

məftildən istifadə olunur. Armatur partlayışa qarşı təhlükəsiz olmalıdır. 

Operativ cərəyan mənbələri.Akkumlyator batareyalarının operativ cərəyan mənbəyi 

kimi əsas üstünlüyü bunların etibarlı olması və  elektrik qurğusunun vəziyyətindən, 

demək olar ki, asılı olmamasıdır. Birinci dövrlərdə dəyişən gərginlik tamamilə yox 

olduqda (məsələn, çox böyük qəza baş verdikdə) akkumlyator batareyası, idarəetmə, 

siqnal, avtomatlaşdırma və rele mühafizəsinin dövrlərini bir neçə saat ərzində 

qidalandıra bilir.L akin akkumlyator batareyası mürəkkəb və baha, daim xidmət tələb 

edən quruluşdur. Buna görə də operativ sabit cərəyanın tətbiqi əsas etibarilə böyük və 

orta güclü elektrik stansiyalarında məhdudlaşır; burada akkumlyator batareyaları bütün 

ikinci dövrələri və qəza işıq şəbəkəsini mərkəzləşdirilmiş halda qidalandırır. 

Gücü o qədər də böyük olmayan elektrik stansiyalarında, habelə gərginliyi 35 kV və 

daha az olan yarımstansiyalarda, bəzi hallarda isə 110 kV-luq yarımstansiyalarda bir 

qayda olaraq operativ dəyişən cərəyandan istifadə edilir.  

Operativ dəyişən cərəyan mənbəyi olaraq məxsusi ehtiyaclar transformatorlarından, 

cərəyan və gərginlik ölçü transformatorlarından istifadə oluna bilər. Bu halda məxsusi 

ehtiyac transformatorlarından gərginliyin sabitliyi o qədər də tələb edilməyən ikinci 

dövrələr və quruluşlar (ümumi işıq şəbəkəsi, mühərriklər və s.) qidalandırıılır. Gərginlik 

transformatorlarından gərginlik nominala yaxın, cərəyan isə nisbətən az olduqda 

avtomatlaşdırma şəbəkəsini  normal rejimdə qidalandırmaq üçün istifadə edirlər. 

Cərəyan transformatoru müxtəlif növlü cərəyan mühafizəsinin operativ dövrələrini 

qidalandırmaq üçün geniş tətbiq olunur. Operativ dəyişən cərəyanın yeganə nöqsanı – 

qəza baş verərkən cərəyanın tam yox olmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elektrik stansiyalarının avtomatlaşdırılması 
Avtomatlaşdırma, istehsalat proseslərinin əvvəlcədən müəyyən edilmiş vəziyyətdə 

tam dəqiqliklə və etibarlı sürətdə, həm də insanın iştirakı olamdan onun nəzarəti altında 

icrasına imkan verən müxtəlif quruluşların, aparatların və cihazların tətbiqinə deyilir. 

Avtomatlaşdırma tam və ya qismən ola bilər. Hər iki halda xidmət edən heyətin iş 

şəraiti yaxşılaşır və yüngülləşir, həm də fiziki əmək sərfi xeyli azalır.  

Elektrik stansiyalarının idarə olunmasının avtomatlaşdırılması bir sıra iqtisadi və 

texniki üstünlüklərlə əlaqədardır. Bu halda :  

 xidmət edən heyətin xeyli hissəsi azad olunduğundan elektrik stansiyasının 

işlədilmə xərcləri də azalır ;  

 avtomatlaşdırılmış elektik stansiyalarının binaları kiçikölçülü olduğundan inşaat 

xərcləri azalır ; 

 su axınının və yanacağın enerjisindən daha qənaətli istifadə olunur ;  

 aqreqatların idarə olunmasına sərf edilən vaxt azalır ; 

 elektrik enerjisinin keyfiyyəti yüksəlir – gərginlik və tezlik sabitləşir ; 

 avadanlığın daha etibarlı işləməsi təmin olunur, xidmət edən heyətin təqsiri 

üzündən baş verən qəzaların sayı xeyli azalır. 

Elektrik stansiyalarında idarəetmə prosesləri (aqreqatların işə salınması və 

dayandırılması, generatorların paralel işə qoşulması, yüklənmənin açılması, sahənin 

söndürülməsi, təkrar qoşulma, ehtiyat transformatorların işə salınması və s.) gərginliyin, 

gücün, fırlanma sürətinin, yüklənmənin, daimi nəzarət proseslərinin tənzimlənməsi 

avtomatlaşdırıla bilər. Müxtəlifnövlü relelərdən istifadə olunması zədələmələrdən və 

qeyri-normal rejimlərdən (qısaqapanmalar, artıq yüklənmələr və s.) avtomatlaşdırılmış 

mühafizə təşkil etməyə imkan verir. Stansiyaları avtomatlaşdırma dərəcələrinə görə 

aşağıdakı dörd kateqoriyaya bölmək olar. 

Avtomatlaşdırılmamış SES. Belə SES-lərdə bütün əsas əməliyyat (aqreqatların işə 

salınması və dayandırılması, sinxronlaşdırma, iş rejimlərinin dəyişdirilməsi, gərginliyin 

və tezliyin tənzimlənməsi və s.) növbətçi heyət tərəfindən əl ilə icra edilir, bu işlərin 

düzgünlüyünə isə müxtəlif ölçü cihazları və  siqnal quruluşları vasitəsi ilə nəzarət edilir.  

Avtomatlaşdırılmış SES. Yerli idarəli belə SES-lər mərkəzi idarəetmə 

məntəqəsindəki düyməni basmaqla işə düşür və ya dayanır. İşə salındıqdan sonra digər 

əməliyyatlar (turbinin yönəldici aparatının açılması, dövrlər sayının, gərginliyin 

tənzimlənməsi və s.) avtomatik olaraq icra edilir. Növbətçi stansiyanı işə salmaqdan və 

ya dayandırmaqdan başqa, həm də avtomatik idarəetmə aparatlarının və avadanlığın 



vəziyyəti üzərində vaxtaşırı nəzarət etməli, avtomatlaşdırma vasitələri ilə xəbər verilən 

nöqsanları aradan qaldırmalıdır. 

Teleidarə olunan avtomatik SES.Belə SES-lərdə bütün əsas əməliyyat (aqreqatların 

işə salınması və dayandırılması) dispetçer məntəqəsindən məsafədən idarə olunur.Qalan 

bütün əməliyyatlar isə avtomatik icra edilir.Məsafədən idarə etmək üçün avadanlığın 

vəziyyəti, əsas cihazların göstərişləri və digər məlumat dispetçerə xüsusi 

avtomatlaşdırılmış siqnallarla bildirilməlidir. 

Bu vəzifə müxtəlif mexanizmlərin parametrləri və idarə olunmasını uzaq məsafədən 

mərkələşdirilmiş nəzarət etməyə imkan verən telemexaniki quruluşlarla yerinə 

yetirilir.Telemexanika üç yerə bölünür: 

1. teleölçməyə (yəni nəzarət edilən qurğunun iş rejimini səciyyələndirən 

kəmiyyətlərin – göstərişlərin məsafəyə verilməsinə); 

2. telesiqnala (yəni, nəzarət edilən avadanlığın vəziyyəti siqnallarını və ya iş üçün 

xidmət siqnallarının məsafəyə verilməsinə); 

3. teleidarə etməyə (yəni, avadanlığın icra mexanizmlərinə təsir etmək üçün 

idarəetmə impulslarının məsafəyə verilməsinə) ayrılır. 

Siqnalların elektrik stansiyasından dispetçer məntəqəsinə və idarəetmə əmrlərinin 

dispetçer məntəqəsindən elektrik stansiyasına verilməsi üçün rabitə kanallarından 

istifadə olunur. Bu məqsədlə həm məftil rabitə xəttindən, həm də yüksəkgərginlikli 

elektrik veriş xətlərindən istifadə olunur.  Yüksəkgərginlikli elektrik veriş xətlərindən 

rabitə kanalı kimi istifad olunduqda yüksəktezlikli cərəyanları sənaye tezlikli yüksək 

gərginlik cərəyanlarına çevirirlər.Nəzarət edilən obyektlərin vəziyyətinə siqnalları və ya 

idarəetmə əmrlərini vermək üçün rabitə-kanalına şərti siqnal göndərilir.Bu siqnal bir-

birinin ardınca verilən cərəyan impulsları seriyasından ibarətdir.Dispetçer 

məntəqəsindən elektrik stansiyasına göndərilən idarəetmə impulsları 

avtomatlaşdırmanın müvafiq quruluşunu hərəkətə gətirir. 

Avtooperatorlu avtomatik SES.Belə SES-lərdə aqreqatlar adamların iştirakı olmadan 

xüsusi avtomatik quruluşla – avtooperatorlarla işə salınır və dayandırılır.Avtooperator 

olaraq bənd qarşısında su səviyyəsi göstəricisindən, adi saatdan, fotoreledən və s. 

istifadə edilə bilər.Avtooperator su səviyyəsinin göstəricisi olduqda o, bənd qarşısında 

suyun səviyyəsindən asılı olaraq stansiyanın aqreqatlarını işə salır və 

dayandırır.Fotoreledən istifadə edildikdə stansiya gündüz işə salınıb ancaq gecə 

dayandırıla bilər, ya da əksinə. Kənd SES-ləri bir-birindən ayrılıqda deyil, güclü enerji 

sisteminin tərkibində işləyərsə, bunların avtomatlaşdırılması xeyli asanlaşır.SES ilə  

yanaşı, dizel stansiyalarını asanlıqla avtomataşdırmaq mümkündür. 

Buxar-turbin İES-da  xeyli miqdarda yardımçı mexanizmlər olduğundan ancaq 

hələlik qismən avtomatlaşdırılır.Belə stansiyalarda: aqreqatların işə salınması və 

dayandırılması, ehtiyat qida mənbələrinin qoşulması, elektrik veriş xətlərini təkrar 

qoşulması, generatorların paralel qoşulması, gərginliyin və tezliyin tənzimlənməsi, qəza 

hallarından və qeyri-normal rejimlərdən mühafizə, habelə yanacağın yandırılması, 

suyun qazanlara verilməsi və s. avtomatlaşdırılır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik qurğularında yerləbirləşdirmə 
Elektrik qurğularına xidmət edən və ya bu qurğuların yaxınlığında olan adamlarla 

bədbəxt hadisə baş verməsinin əsas səbəblərindən biri də cərəyan keçən hissələrin yerlə 

və ya qurğuların gövdəsi ilə qısa qapanmasıdır.İzolyasiya zədələndiyindən qurğunun 

adətən cərəyan keçməyən hissələri də gərginlik altında ola bilər.Bu qurğuların 

təhlükəsiz işlədilməsi üçün mühafizəedici tədbir onların yerlə birləşdirilməsidir. 

Elektrik qurğusunun yerləbirləşdirmə quruluşuna elektrik birləşdirilməsinə 

qurğunun yerləbirləşdirilməsi deyilir.Yerləbirləşdirmə quruluşu birləşdiricidən və 

məftillərdən ibarətdir.Birləşdirici, yerə basdırılmış və bilavasitə yerlə əlaqədar olan 

metal naqilə (polad boru, polad mil və s.), ya da məftillər qrupuna 

deyilir.Yerləbirləşdirmə naqili dedikdə, qurğunun yerlə birləşdirilən hissəsini 

birləşdirici ilə əlaqələndirən naqillər nəzərdə tutulur. İki cür yerləbirləşdirmədən istifadə 

olunur: mühafizəedici və işlək. 

Qurğunun gərginlik altında olan hissələrindən normal izolyasiya edilmiş metal 

hissələrin yerləbirləşdirici ilə əlaqələndirilməsinə mühafizəedici yerləbirləşdirmə 

deyilir. Belə yerləbirləşdirmə izolyasiya zədələndikdə gərginlik altında olan qurğu 

hissələrinə toxunan adamın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə düzəldilir. 

Yerləbirləşdirmə, qurğunun yerə nisbətən potensialını xeyli azaltmağa imkan verir.  

Mühafizəedici yerləbirləşdirmə olduqda qısaqapanmanın qəza cərəyanı yerə ötürülür. 

Yerləbirləşdirmənin müqaviməti nə qədər az olarsa, qurğunun gərginlik altında olan 

hissəsinə toxunmuş adamın da bədənindən o qədər az cərəyan keçəcəkdir. 

Yerləbirləşdirmənin müqavimətini həmişə elə seçirlər ki, adamın bədənindən həyat 

üçün təhlükəli olmayan (0,5 A-dən az) cərəyan keçsin.Mühafizəedici yerləbirləşdirməni 

generatorların və transformatorların yanında neytralı izolyasiya olunmuş qurğularda 

düzəldirlər. 

İşlək yerləbirləşdirmə elektrik qurğularınınnormal işini təmin etmək məqsədi ilə 

düzəldilir.Generator və transformatorların neytralının yerləbirləşdirilməsi, “iki məftil – 

yer” sistemli verişdə faza məftillərindən birinin yerləbirləşdirilməsi, ildırımdan 

mühafizə vasitələrinin yerləbirləşdirilməsi və s. işlək yerləbirləşdirməyə aiddir. 

İşlək yerləbirləşdirmə olduqda gərginliyin yüksəlməsi nəticəsində qurğu üçün təhlükə 

aradan qaldırılır, ya da azalır və zədələnmiş hissələrin dövrədən tez açılması üçün şərait 

yaranır. 



Neytralı yerlə tam birləşdirilmiş və gərginliyi 1000V-a qədər olan üçfazalı dəyişən 

cərəyan qurğularında qurğunun gərginlik altında olan hissələrindən normal izolyasiya 

edilmiş hissələri yerlə birləşdirilmiş sıfır məftilinə birləşdirirlər.Beləliklə, yerlə və ya 

qurğunun gövdəsi ilə qısaqapanma baş verdikdə zədələnmiş sahələrin avtomatik olaraq 

etibarlı açılması təmin edilir. 

Bu məqsədlə çəkilmiş sıfır məftillərini elektrik stansiyalarında və yarımstansiyalarına 

qida mənbələri yanında bir dəfə, aşağıda göstərilən yerlərdə isə yerlə təkrar 

birləşdirirlər: 

 hava xətlərinin və bunlardan ayrılan qolların uclarında; 

 xətlərin və bunlardan ayrılan qolların düz sahələrində ən çoxu hər 1km-dən bir; 

 binalara girişlərin yaxınlığında. 

Təkrar yerləbirləşdirmə ona görə düzəldilir ki, sıfır məftili qırıldıqda generatorun və 

transformatorun yerlə birləşdirlən sıfır nöqtəsindən məhrum olmuş qurğu hissəsinə 

toxunduqda təhlükə daha da azalsın.Qurğunun adam toxuna bilən metal hissələrindən 

təhlükəli potensial götürülür.Faza məftili və yerlə birləşdirilmiş sıfır məftili arasındakı 

qısaqapanmanı aradan qaldırmaq üçün qısaqapanma cərəyanı ən yaxınlıqdakı 

qoruyucunun əriyən taxmasının nominal cərəyanından azı 3 dəfə, yaxınlıqdakı 

avtomatın açma cərəyanı isə 1,5 dəfə yüksək olmalıdır.Transformatorun müqavimətini 

və məftillərin induktiv müqavimətini nəzərə almasaq, birqütblü qısaqapanma 

cərəyanının kəmiyyətini əməli hesablamalarda belə bir düsturla tapmaq olar: 

 

𝐼𝑞.𝑞 =
𝑈𝑓

𝑅𝑓 + 𝑅0
 

 

burada  𝑅𝑓𝑣ə 𝑅0 – qida mənbəyindən zədələnmə yerinə qədər faza və sıfır məftillərinin 

aktiv müqaviməti, Om ilə; 𝑈𝑓- faza gərginliyidir, V ilə ifadə olunur. 

Yerləbirləşdirmə quruluşu qısaqapanmada qəza cərəyanının yerə ötürüldüyü dövrənin 

bir hissəsini təşkil edir.Əməli olaraq belə götürülə bilər ki, yerləbirləşdirmənin 

müqaviməti yayılma müqaviməti ilə, yəni yerləbirləşdirici və sıfır potensialı zonası 

arasındakı torpağın müqaviməti ilə müəyyən edilir. 

Torpağın Om, sm və ya 𝑂𝑚 ∙ 𝑚  ilə ölçülən xüsusi müqaviməti əsasən onun 

rütubətlilik dərəcəsindən və tərkibindəki duzların miqdarından asılıdır.Müxtəlif 

torpaqlar cərəyanın yayılmasında müxtəlif müqavimət göstərir.Qumsal torpağın 

müqaviməti 3 ∙ 104  𝑂𝑚 ∙ 𝑠𝑚 , qaratorpağınkı isə ancaq 0,5 ∙ 104  𝑂𝑚 ∙ 𝑚 -dir.Torpağın 

xüsusi müqaviməti yüksək olarsa, onu duz məhlulları ilə işləyərək müqavimətini süni 

surətdə azaltmaq məqsədəuyğun hesab edilir; müvəqqəti yerləbirləşdirmə zamanı bu 

üsuldan istifadə edilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Həddən artıq gərginlikdən mühafizə anlayışı 
Həddindən artıq gərginlik dedikdə, qurğunun izolyasiyası üçün olan gərginlik artımı 

nəzərdə tutulur.Həddindən artıq gərginliklər əsasən iki qrupa bölünür:daxili 

gərginliklər, kommutasiya və atmosfer gərginlikləri. 

Həddindən artıq daxili gərginliklər qurğunun iş rejimi pozulduqda, məsələn, 

yüklənmə qoşulduqda və ya açıldıqda, yüklənmə qəflətən dəyişildikdə, qəza 

rejimlərində (qısaqapanma hallarında) və s. yaranır. Elektrik qurğularının izolyasiyası, 

bir qayda olaraq, həddindən artıq daxili gərginliklərin təsirinə hesablandığından belə 

gərginliklər qurğunun ayrı-ayrı elementrlərində izolyasiyanın möhkəmliyi hər hansı bir 

səbəbə görə kifayətləndirici olmadıqda qəza ilə nəticələnə bilər. 

Həddindən artıq atmosfer gərginlikləri elektrik qurğusu ildırım boşalmalarının 

təsirinə məruz qaldıqda baş verir.Bu gərginliklər qurğunun işlək gərginliyindən asılı 

olmadığından, işlək gərginlik nə qədər az olarsa, o qədər təhlükəli hesab edilir. 

Həddindən artıq atmosfer gərginlikləri iki yerə bölünür: ildırımın induksiya zərbəsi və 

birbaşa zərbə nəticəsində yaranan gərginliklər. İnduktiv həddindən artıq gərginliklər, 

ildırım qurğunun və ya veriş xəttinin yaxınlığında boşaldıqda alınır. Bu gərginliklər 

induktivlik təsiri nəticəsində yaranır. Hesablamalar göstərir ki, belə induktiv həddindən 

artıq gərginlik ancaq işlək gərginliyi 35 kV qədər olan qurğular üçün təhlükəlidir. 

İldırımın birbaşa boşalmasından yaranan həddindən artıq gərginliklər daha çox təhlükəli 

hesab edilir. 

Həddindən artıq atmosfer gərginliklərindən mühafizə üçün ildırımötürənlərdən, 

mühafizə troslarından, boşaldıcılardan və mühafizə aralıqlarından istifadə olunur. 

Tikililəri ildırımın birbaşa zərbəsindən qoruyan quruluşa ildırımötürən deyilir. 

İldırımötürənin əsas işi ildırımın boşalmasını qəbul edərək, qoruduğu tikilidən kənara 

vermək və sonra yerə ötürməkdir. İldırımötürən ildırımın zərbəsini bilavasitə üzərinə 

götürən qəbuledicidən, ildırımın enerjisini yerləbirləşdirmə quruluşuna ötürmək üçün 

qəbuledicinin məftilindən ibarətdir. 



İldırımötürənin iki əsas tipi vardır: milşəkilli və troslu. Milşəkilli ildırımötürən 

dayaqda bərkidilmiş və yerləbirləşdirici ilə əlaqələndirilmiş metal naqildən ibarətdir. 

İldırımötürəni həmişə mühafizə edilən obyektdən hündürdə yerləşdirilər.İldırımötürənin 

ətrafında mühafizə zonası, yəni ildırımın birbaşa zərbəsi ilə zədələnə bilməyən fəza 

yaranır. 

Hər hansı bir qurğunu mühafizə etmək üçün onun bütün hissələri bu zonada 

yerləşdirilməidir. İldırımötürənləri bərkitmək üçün taxta və ya metal dayaqlardan 

istifadə edirlər. İldırımqəbuledici müxtəlif ölçüdə və müxtəlif en kəsikdə polad 

məftillərdən hazırlanır. İldırımqəbuledicinin ən kiçik en kəsik sahəsi 100mm
2
, 

hündürlüyü isə 2m olmalıdır. Cərəyanı yerləbirləşdirmə quruluşuna ötürən məftil 

poladdan hazırlanmalı və en kəsiyi azı 25mm
2
 götürülməlidir. İldırımqəbuledicini və 

birləşdirmə məftillərini korroziyadan qorumaq üçün yağlı boya ilə rəngləyirlər. 

Birləşdirmə üçün ancaq qaynaqdan istifadə olunmalıdır. Yerləbirləşdirmə quruluşu adi 

qaydada seçilir. 

Elektrik veriş xəttinin faza məftilləri üzərində yerləşən və bir neçə nöqtədən 

yerləbirləşdirilmiş məftilə mühafizəedici tros yaxud tros ildırımötürəni deyilir. Elektrik 

veriş xəttinin məftilləri ildırımötürənin mühafizə zonasında olması üçün trosu lazımi 

hündürlükdə yerləşdirirlər. Trosun mühafizə bucağı 𝛼 = 20 − 300. Tros ildırımötürəni 

nin mühafizə bucağı, şaquli xətlə və trosun oxundan, habelə veriş xəttinin kənar faza 

məftilindən keçirilən düzxət arasında yaranan bucağa deyilir.  

Gərginliyi 110kV  və daha yüksək olan elektrik veriş xətlərini mühafizə etmək üçün 

tros ildırımötürəndən istifadə olunur. Gərginliyi 35kV olan xətlərdə tros ildırımötürəni 

ancaq elektrik stansiyalarına və yarımstansiyalarına yaxın yerlərdə qoyulur. 

Həddindən artıq gərginliyin təhlükəli dalğasını yerə boşaltmaqla şəbəkə 

izolyasiyasının yerə nisbətən normal vəziyyətini bərpa etməyə imkan verən aparata 

boşaldıcı deyilir. Boşaldıcılar ventil və borulu tipli olur. 

Ventil boşaldıcılar qığılcım aralıqlarının və tətbiq edilən gərginlikdən asılı olaraq 

dəyişən müqavimətlərin ardıcıl birləşdirilməsindən ibarətdir.Bu halda müqavimət olaraq 

gərginlik yüksəldikdə müqaviməti kəskin surətdə azalda bilən (və ya əksinə) vilitdən 

istifadə olunur. Vilit maye şüşə vasitəsi ilə əlaqələndirilmiş tozvarı karborund və 

qrafitdən ibarətdir. Vilit, müqavimətlər qalınlığı 10 və 20 mm, diametri isə 75 və 100 

mm olan preslənmiş disklərdən ibarətdir. 

Borulu boşaldıcı xarixi (açıq) qığılcım aralığının və borunun içərisində qoyulan 

daxili qığılcım aralığının ardıcıl birləşdirilməsindən ibarətdir.Borunun içərisindəki 

qığılcım aralığının materialı qövsün yüksək temperaturu nəticəsində qövsü söndürə 

bilən qazlar ayırır. Adətən, buynuz şəklində hazırlanan xarici qığılcım aralığı 

boşaldıcının borusunu xəttin məftillərindən ayırmaq üçündür. Belə xarici qığılcım 

aralığı qoyulmasaydı, xəttin gərginliyi nəticəsində borunun səthindən sızma cərəyanları 

keçərək borunun dağılmasına səbəb ola bilərdi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generatorların ildırımdan mühafizə edilməsi 
Generator - elektrik maşını olub mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirir və 

quruluşca elektrik mühərriki ilə oxşardır. Generatorlar ingilis fiziki Maykl 

Faradeyin 1831-ci ildə elektromaqnit induksiya prinsipini kəşf etdikdən sonra 

düzəldilməyə başlanmışdır. Geneartorların hamısının işləmə prinsipi eynidir. Mexaniki 

enerji generatorun valını fırlatmağa sərf olunur. 

Generatorlar şəbəkəyə yüksəldici transformatorlardan işləyirsə, ildırımdan mühafizə 

üçün heç bir xüsusi tədbir tələb edilmir. 

Yüksəkgərginlikli generatorlar bilavasitə şəbəkəyə işləyirsə, onlar etibarlı surətdə 

mühafizə edilməlidir.Çünki belə generatorların izolyasiyası transformatorlara nisbətən 

zəif olur.”Elektrik qurğularının qurulması qaydaları” na uyğun olaraq yüksəkgərginlikli 

generatorların hava xəttinə işləməsi ancaq aşağıdakılara əməl olunduqda icazə verilə 

bilər: 

 hava xətti uzunluğu azı 100 m olan kabel əlavəsi ilə qoşulmalıdır; 

 hava xəttinin generatorun yaxınlığındakı 300 – 500 m uzunluqda hissəsi ildırımın 

birbaşa təsirindən milşəkilli və ya tros ildırımötürənləri ilə qorunmalıdır; 

 hava xəttinin mühafizə olunmuş ucunda və kabelin uc muftasında yerləbirləşdirmə 

müqaviməti ən çoxu 50 Om olan borulu boşaldıcılar qoyulmalıdır. 

Kəndin elektrikləndirilmısində yuxarıdakı şərtlərə əməl olunması xeyli çətinlik 

törətdiyindən, hava xətlərinin transformasiya əmsalı 1: 1  olan xüsusi ayırıcı 

transformatorlar vasitəsi ilə generatorlara qoşulmasını məqsədəuyğun hesab etmək 

lazımdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Elektrik
https://az.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%9F%C4%B1n
https://az.wikipedia.org/wiki/Elektrik_m%C3%BCh%C9%99rriki
https://az.wikipedia.org/wiki/Maykl_Faradey
https://az.wikipedia.org/wiki/Maykl_Faradey


Alçaq gərginlik generatorlarını da hava xətlərinə bilavasitə birləşdirmək məsləhət 

deyildir. Belə generatorlar bilavasitə hava xəttinə birləşdirilmiş olarsa, xətt 

izolyatorlarının qarmaqlarını və ya millərini yerlə etibarlı surətdə birləşdirmək lazımdır. 

Bundan başqa, hava xətti ilə şinlərin arasında azı 50 m uzunluqda kabel əlavəsi 

qoyulmalı, şinlərə alçaqgərginlikli ventilboşaldıcılar və hər fazasında tutumu azı 0,5 

mkF olan kondensatorlar qoşulmalıdır. 
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