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DƏNIZ   SUALTI   BORU   KƏMƏRLƏRININ  KORROZIYADAN MÜHAFIZƏ SXEMININ
SEÇILMƏSININ ƏSASLANDIRILMASI  VƏ   ƏSAS   PARAMETRLƏRIN  HESABLANMA

QAYDALARI

M. M. Quliyev,  V. A. Salmanlı

“Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutu

Dəniz   sualtı   boru   kəmər -
ləri  tikinti və bütün istismar dövründə
yüksək etibarlılığa malik olmalıdır.
Boru  kəmərlərinin tikintisi üçün qəbul
ediləcək hər bir layihə qərarları  ətraf
mühitin  mühafizəsi üzrə Ərazi  Dövlət
Komitəsi  ilə  və  eləcə də bütün yerli
nəzarət orqanları ilə razılaşdırıl ma lıdır.

Dəniz   sualtı   boru   kəmər -
lə rinin  etibarlı istismarının təmin
edilməsində bu obyektin korroziya və
mikrobioloji yeyilmələrindən, korro -
ziya yorğunluğu və korroziya çatla -
malarından mühafizəsi işlərinin düz -
gün seçilməsi və düzgün  layihə -
ləndirilməsi  vacib şərtlərdən  biridir.

Dəniz   sualtı magistral   boru
kəmərlərinin   korroziyadan  mühafi -
zəsi  kəmərin  daxili və xarici səth -
lərinin xüsusi örtüklərlə izolə edilməsi
və qalvanik anodların və ya xaricdən
elektrik cərəyanı tətbiq etməklə [1]
elektrokimyəvi  mühafizə üsulunun
kombinasiyasından ibarət mühafizə
sxemi ilə həyata keçirilir.

Boru kəmərlərinin korrozi -
yadan mühafizə sxeminin düzgün
seçilməsi  üçün layihə tapşırıqlarında
kəmərlə nəql ediləcək məhsulun
komponent tərkibi, temperaturu, təz -
yiqi kimi əsas fiziki–kimyəvi gös -
təriciləri ilə yanaşı, dəniz suyunun
xüsusi müqaviməti və pH-ı haqda
düzgün məlumat təqdim edilməlidir.
Bununla yanaşı boru kəmərlərinin
qəbul  edilmiş istismar  müddəti, nəql
olunan məhsulda: korroziya aqres -
sivliyinə malik komponentlərin icazə
verilən qatılıqları, su qatışığının  miq-
darı, xloridlər, sulfatlar, hidrokar -
bonatlar, oksigen, karbon qazı, hidro -
gen-sulfid kimi maddələrin mövcud -
luğu və eləcə də boru kəmərləri üzə -
rində canlı orqanizmlərin məskun laş -
ması və inkişafının mümkünlüyü haq da
düzgün məlumatlar verilməlidir. 

Bütün  təqdim edilən
məlumatlar hər tərəfli təhlil edildikdən
sonra kəmərin daxili və xarici səth-

lərinin izolyasiya sxemləri və eləcə də
qalvanik anod ərintisinin  materialı
seçilməlidir.

Boruların daxili və xarici
səthlərinin izolyasiyası DAI  1111
(1993), DNV (1996), BS  8010 (1993),
İSO  2812,  İSO  9001:2000, ГОСТ 05
1164-98 və s. kimi tanınmış bey -
nəlxalq standartların təklif və tələb -
lərini nəzərə almaqla tərtib edilmiş
texniki şərtlərin tələblərini ödəməklə
zavod  və ya  baza şəraitində həyata
keçirilməlidir. 

İzoləedici örtükləri qiymət -
ləndirmək üçün əsas göstəricilər kimi
örtüyün zərbəyə davamlılığı, dartıl -
maya davamlılığı, polad səthə adge -
ziyası, keçid müqaviməti və s. müəy -
yən edilməlidir. Boru kəmərlərinin
inşasının sonunda mühafizə örtüyünün
keyfiyyəti katod polyarlaşdırması
üsulu ilə yoxlanılmalıdır.

Boru kəmərlərinin daxili
səthlərini izolə etmək məqsədi ilə
əsasən modifizə edilmiş epoksid
qətranları əsasında hazırlanmış astar
və emallar, xarici səthlərinin izolə
edilməsi üçün isə qalın qatlı bitum-
polimer və ya epoksid-polimer  örtük-
ləri istifadə edilir. Son zamanlar dəniz
sualtı boru kəmərlərinin inşasında
aşağıda göstərilmiş örtük lərlə zavod
şəraitində örtülmüş borular istifadə
edilir:

−epoksid  örtükləri;
−polietilen  örtükləri;
−polipropilen örtükləri;
−kombinə edilmiş lentvari-

polietilen örtükləri.
Epoksid  əsaslı qoruyucu ör -

tüklər və onun üzərindən son  qat  kimi
poliuretan örtükləri ABŞ, İngiltərə,
Kanada və s. kimi  ölkələrdə geniş isti-
fadə edildiyi halda, Rusiya, Yapo niya
və bir sıra Avropa ölkələrində ekstrü-
durə edilmiş polietilen və ya
polipropilen örtüklərinin istifadə
edilməsinə daha çox üstünlük  verilir.
Bütün  növ hidrotexniki qurğuların və

sualtı boru kəmərlərinin mühafizəsi
üçün istifadə edilən mühafizə sxe minin
məcburi elementi  kimi  sink- fosfat və
ya sink -epoksid astarlarının istifadəsi
tövsiyə edilir [2,3]. 

Sualtı boru kəmərlərinin
etibarlı istismarını şərtləndirən rəhbər
sənədlərdə dəniz suyunun və eləcə də
dəniz dibi lilinin korroziya aktivli -
yindən asılı olmayaraq korroziyadan
və mikrobioloji yeyilmələrdən müha -
fizə sxemində gücləndirilmiş örtük -
lərin elektrokimyəvi mühafizə ilə
kombinasiyasının tətbiqi tövsiyə edilir.
Elektrokimyəvi mühafizə kənardan
tətbiq edilən elektrik cərəyanı, ya da
maqnezium, sink  və ya alüminium
əsaslı qalvanik anodlarla həyata keçir-
ilə bilər. Elektrokimyəvi müha fizəni
kənardan tətbiq edilən  elektrik enerjisi
hesabına həyata keçirmək iqtisadi
cəhətcə əlverişli olsa da, açıq dəniz
şəraitində magistral boru kəməri xətti
boyunca elektrik naqilinin çəkil məsi
üçün elektrik dirəklərinin  bas dırılması
və katod stansiyalarının lazımi inter-
vallarda yerləşdirlməsi və onun stabil
işləməsini təmin etmək üçün lazımi
qulluq edilməsinin müm kün
olmadığını nəzərə alaraq dəniz sualtı
boru kəmərlərinin  elektrokim yəvi
mühafizəsi üçün bilərzikvari qalvanik
anodlar tətbiq edilir. 

Qalvanik anodlarla elektro -
kimyəvi mühafizənin istifadə seçimi
böyük üstünlüklərə malikdir. Bu üsul
kifayət qədər sadə və etibarlı üsuldur.
Onun istifadəsi düzgün təşkil edilərsə,
bu mühafizə sistemi elə də böyük
texniki xərclər tələb etmir. Bu sistemi
bir dəfə quraşdırdıqdan  sonra heç bir
gündəlik qulluq tələb etmədən uzun
müddət (20-25 il) istismar oluna bilir.
Bu üsulun ən vacib üstünlüklərindən
biri də onun avtonomluğudur. Belə ki,
qalvanik anodlarla  mühafizə sistemi
üçün kənarenerji mənbəyinin yaxında
olub olmamasına heç bir ehtiyac
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duyulmur və qurğuda potensiallar fərqi
çox az olduğundan ətrafda mövcud
olan obyekt və canlılar üçün heç bir
təhlükə kəsb etmir. Anod-boru kəmə -
rində yaranan cərəyanın  sıxlığı çox
cüzi (j=0,006-0,007 A/m2)  olduğun -
dan onun istismarı zamanı təhlükə -
sizlik tədbirlərinin təmin edilməsinə
ehtiyac qalmıır. Məhz ona görə də qal-
vanik anodlarla mühafizə sistemi hətta
partlayışa təhlükəli obyektlərdə belə
istifadə  edilir.

Dəniz sualtı boru kəmər -
lərinin korroziyasından mühafizədə
istifadə ediləcək anod ərintisinin mate-
rialının seçilməsi onun istismar
mühitindən asılıdır. Məsələn, Şimal
dənizi və Qara dəniz kimi turş mühitli
sularda alüminium və indium  metal-
larından əlavəsi olan sink əsaslı ərin-
tidən hazırlanmış qalvanik anod ların
istifadə edilməsi tövsiyə olun duğu
halda  [4,5],  neytral və zəif qələvi
mühitli sularda, o cümlədən Xəzər
dənizi şəraitində əsasən alü minium və
maqnezium əsaslı ərintilə rin müxtəlif
əlavələrlə modifizə edilmiş anodlar tət-
biq olunurlar [6].  

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq
biz Xəzər dənizi suyunda az yeyilən və
yüksək cərəyan vermə qabiliyyətinə
malik alüminium əsaslı anod ərin -
tisinin optimal komponent tərkibini,
anodun tökülmə üsulunu  və onun kon-
struksiyasını işləmişik. Qeyd edi lən
hər üç işləmələrə Azərbaycan  Respub -
likasının patentləri alınmışdır [7, 8, 9].
Anodların tökülmə üsuluna Rusiya
Federasiyası  üzrə də  Patent  axta -
rışları  aparılaraq onun patent təmiz -
liyinə malik olması müəyyən edilmiş
və onun əsasında Rusiya  Fede -
rasiyasının da  Patenti  alınmışdır  [10].
Bu anod  ərintiləri  2003-cü  ildə
Vyetnam mütəxəssisləri tərəfindən
Vyetnam  dənizi  sularında TCVN
5712-1993 standartı  üzrə  sınaqlardan
keçirilmiş və bu anodların kifayət
qədər yüksək elektrokimyəvi  xüsu -
siyyətlərə  malik  olduğu  müəyyən
edilmişdir  [11].  

Təklif  etdiyimiz  bilərzikvari
anodlar  iki  yarımbilərzikdən  iba -
rətdir. Onların  hər  ikisi  mühafizə
ediləcək borunun üzərində quraşdırılır
və yarımbilərziklərin borunun gövdəsi
ilə birləşməsi və anod- boru sistemində
cərəyan keçidini təmin etmək üçün hər
iki  yarşmbilərzik eyni ölçülü mis

kabellə  təchiz  edilmişdir. 
Anodun  boru ilə birbaşa əla -

qəsinin qarşısını almaq üçün anodun
daxili səthi ikiqat epoksid örtüyü ilə
izolə edilir. Həmin qayda ilə anodun
yan səthləri və başları da izolə edilir.
Beləliklə, anodun yalnız açıq qalmış
üst  səthi dəniz suyunda işləyərək onun
işçi səthini təşkil edəcəkdir. Yuxarda
qeyd  edilən  elektrik kabelinin bir  ucu
anodun içliyinin üzərinə, ikinci ucu isə
müfahizə ediləcək borunun gövdəsinə
termit qaynağı ilə lehimlənir ki, bu da
mis naqil-polad boru birləşməsinin
korroziyaya da vam lılığını təmin edir
[12].    

Magistral  boru kəmərlərinin
etibarlı  istismarını təmin etmək üçün
bütün istismar dövründə onun xarici
səthi elektrokimyəvi mühafizə poten -
sialı ilə təmin edilməlidir. Xüsusi
müqaviməti  0,65  Om•m-ə  bərabər
olan Xəzər  dənizi suyunda poladın
minimal mühafizə potensialı mis-sulfat
müqayisə elektroduna nəzərən mənfi
0,95 V, maksimalı isə - mənfi 1,1 V
qəbul edilir və boru kəmərinin tikintisi
qurtardıqdan sonra 10 sutkadan gec
olmamaq şərti ilə elektrokimyəvi
mühafizə sisteminin işə düşməsi  tələb
olunur. 

Dəniz sualtı boru kəmərlərini
ağırlaşdırmaq məqsədilə boruların
xarici  mühafizə örtüyü beton təbəqə
ilə örtülür. Beton təbəqənin qalınlığı
istifadə edilən borunun diametrindən,
onun qalınlığından və dənizin dərin-
liyindən asılı olaraq müəyyən edilir.
Betonun sinfi və markası, onun sıxlığı,
beton örtüyün qalınlığı və betonlanmış
borunun kütləsi bu obyektin layi-
hələndirilməsi zamanı müəyyən-
ləşdirilir. 

Beton  təbəqənin  daxilindəki
polad tor borunun gövdəsi və ano dun
elementləri  ilə, o  cümlədən anod ərin-
tisi ilə kontaktda olmamalıdır.

Boru  kəmərlərini layihələn -
dirərkən borunun qalınlığı kəmərin
quraşdırılması, onun hidravlik sınağı
və istismarı zamanı yaranan yükləri
nəzərə almaqla müəyyənləşdirilmə -
lidir. Tələb olunarsa, borunun hesab -
lanmış nominal qalınlığı borunun dax-
ili səthində gedə biləcək korroziya
yeyilmələrini nəzərə almaqla artırıla
bilər. Əgər istismarçı təşkilat bütün
istismar dövründə boru kəmərinin kor-
roziyaya uğrama vəziyyətinin monitor-

inqinin və eləcə də  kəmərə korroziya
və mikrobioloji yeyilmələrə qarşı
reagentin vaxtlı-vaxtında vurul masını
normal planlaşdırarsa, bu təqdirdə
borunun  daxili  korroziyası  üçün onun
nominal qalınlığına əlavə etmək tələb
olunmur. 

Boru kəmərinin  korroziyadan
elektrokimyəvi mühafizəsində istifadə
edilən bilərzikvari qalvanik anodun
həndəsi ölçüləri mühafizə ediləcək
borunun diametrindən, borunun izol -
yasiyası və beton örtüyünün qalınlı -
ğından asılı olaraq müəyyən edilir.
Borunun  diametri artdıqca anodun işçi
səthi və kütləsi də artır.

Bütün bu qeyd edilənlərlə
əlaqədar istifadə edilən bilərzikvari
ano dun parametrlərinin dəqiq təyin
edilməsi  böyük  maraq  doğurur.

Təqdim olunan məqalədə
bilərzikvari qalvanik anodların əsas
konstruksiya elementlərinin həndəsi
ölçülərinin müəyyən edilməsinə cəhd
göstərilmişdir.

Bilərzikvari qalvanik anod
(şəkil 1) iki  yarımbilərzikdən ibarətdir.
Quraşdırlmış halda yarımbilərziklər
arasında boş qalan məsafə 100 mm
qəbul edilmişdir. Yarımbilərziklər
yarım həlqəvi anod ərintisindən və
onun daxilində yerləşdirilmiş polad
zolaqdan  ibarət içliklərdən, polad
zolaqlar  üzərində  polad  çubuqlardan
quraşdırılmış  karkasdan  ibarətdir. 

Anodun  xarici  diametri:
Dx(a)=Dx(b) + 2(δör· (a) + δör(b) +

δbet),
Burada:  Dx(a) -  anodun   xari-

ci diametri, mm; Dx(b) - borunun  xari-
ci diametri, mm; δör·(a) və  δör(b) -
müvafiq  olaraq  anodun  daxili  və
borunun xarici səthlərinin izolyasiya -
sının  qalınlığı, mm; δbet -  beton
təbəqəsinin  qalınlığıdır, mm.

Anodun  daxili  diametri:

Dd(a) = Db(x) + 2 (δör(b) + δör(a))

Yuxarıda  qeyd edildiyi  kimi, borunun
beton örtüyünün qalınlığı borunun
diametrindən, qalınlığından  və dənizin
dərinliyindən  asılı olaraq  dəyişir.
Beton  qatının  qalınlığının  dəyişməsi
ilə  əlaqədar  qalvanik  anodların da
qalınlığı dəyişsə də,  onun  qalınlığı
belə hesablana bilər:
δa =Dx(beton) - (Dx(b) + 2 (δör(b)+

+ δör(a))
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Burada δa -  anodun  qalınlığı, mm
Dx(beton) - beton qatın xarici dia -

metridir, mm.
Qeyd etmək lazımdır ki,

müəy yən diametrli borunun korro -
ziyadan  mühafizəsini təmin etmək
üçün təklif edilən qalvanik anod  ərin-
tisinin kütləsi və onun daxili  diametri
dəyişməz qalır və betonun qalınlığının
dəyişməsi  ilə əlaqədar anodun qalın-
lığı və uzunluğu  dəyiş dirilməli olur.
Bu  isə  öz  növbəsində  anodun  işçi
sahəsinin səthinin (Sa) dəyişməsi  ilə
nəticələnir. 

Anodun təqribi uzunluğu bu
düsturla hesablana bilər: 

Burada,   La – anodun  uzunluğu, mm;
Sa - anodun  işçi  sahəsi, mm2;

ℓ  - anodun  yarımhəlqələri arasındakı
məsafədir, mm.

Yarımbilərziklərin kütləsini
hesablamaq üçün hər yarımbilərzikdə
olan  anod  ərintisinin həcmi, ərintinin
sıxlığı, anodun polad hissəsinin həcmi
və poladın sıxlığı məlum olmalıdır.

Yarımbilərzikdə olan təmiz
anod ərintisinin həcmi yarımbilərziyin
ərintisinin ümumi  həcmi  ilə  polad
hissəsinin  həcmləri  fərqi  kimi  tapıla
bilər.

Vər = Vy/b – Vpol,

Burada Vər – yarım bilərzikdə  anod

ərintisinin təmiz həcmi, m3;
Vy/b -  yarım bilərziyin həcmi, m3;
Vpol - yarım bilərziyin polad hissə -
lərinin  həcmi, m3.

Yarımbilərziyin həcmini  onun
en kəsiyinin sahəsinin  anodun  uzun-
luğuna olan  hasili  kimi  tapmaq  olar.

Vy/b = Sseq• La,
Burada  Sseq - yarım bilərziyin en
kəsiyinin  sahəsi, mm2: (şək.2)
.               Sseq = S2 – S1

Burada, S1 və S2 müvafiq
olaraq R1 və R2 radiuslu seq mentlərin
en kəsiyinin sahəsi, mm2;

R1 və R2 -  müvafiq olaraq
anodun daxili  və  xarici  radius ları dır,
mm.

Qalvanik anod ərintisinin tə -
miz həcmini tapmaq üçün əvvəlcə
anodun polad hissələrinin ərintinin
daxilin dəki həcmini hesablamaq
lazımdır.

İ 2005 0114 saylı patentə görə
bilərzikvari qalvanik anodun faydalı
istismarını artırmaq üçün polad içlik lər
ərintinin qalınlığının 1/4 –də yerləş -
dirilməsi qəbul edilmişdir. Deməli,
polad içliklərin yaratdığı qövsün
diametrinin orta qiyməti  bu düstur  ilə
tapıla bilər.
dor = ½ [(Da(d) + ½ δa)  + (Da(d) + ½

δa+2δiç)]

Burada, dor-içliyin orta dia metri,  mm;
δiç -  içliyin  qalınlığı,  mm.
Bu zaman zolağın anod ərin-

tisinin daxilində əmələ gətirdiyi
halqanın  sahəsi  (S) belə tapıla  bilər: 

S = 2  �dor• δzol
İçliyin  tutduğu həcm  isə

Viç = n1• S•b,
burada,Viç –polad içliyin ərin tinin
daxilində tutduğu həcm, m3;
n1 - polad  içliklərin  sayı; 
b  -  içliyin  eni, mm;  

Ərintinin daxilində yerləşdi -
rilmiş polad karkasın çubuq larının tut-
duğu həcm Vçub = n2�r2 • hçub,
Burada, Vçub–polad çubuğun ərintinin

daxilində tutduğu həcm, m3;
n2 - karkasdakı  çubuqların  sayı;

r  -  çubuğun radiusu, mm;
hçub -  çubuğun  uzunluğu, mm.

Bunları bilərək yarımbilərziklərdə alü -
minium əsaslı ərintinin təmiz 
həcmini və eləcə də onun kütləsini
hesablamaq  olar:

Vər = Vy/b – (Viç + Vkar)

Burada, Vər=yarımbilərzikdə olan

ərintinin həcmi, m3

mər = Vər • ρər
Burada,  mər - ərintinin kütləsi, kq;

Vər-anod ərintisinin təmiz  həcmi, m3;

ρər-anod  ərintisinin sıxlığı,  kq/m3.

Buradan  yarım  bilərziklərin  kütləsi
belə tapılar:

my/b= mər + mpol,
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Şək.1 Biləzikvari qalvanik anod



Burada, my/b- yarım bilərziklərin

kütləsi, kq.
Anodun  ümumi  kütləsi isə yarım bi -
lər ziklərin kütləsinin 2  mislinə bərabər
olacaqdır.

ma = 2•my/b
Anodun istismar  müddəti  bu  düsturla
hesablana  bilər:

burada, 
τ – anodun istismar müddəti, il;
ma-anodun yarım bilərziklərində olan

ərintilərin kütlələri cəmi, kq;
η -  anodun faydalı istifadə  əmsalı, %;
8760  - bir  ildə  olan  saatların  sayı;

Ja−anod-boru kəməri zəncirində

cərəyan  şiddəti, A;
α–anod ərintisinin verə biləcəyi  cərə -
yanın miqdarıdır ki, onun qiyməti lab-
orator sınaqları ilə müəyyən edilir  və
bizim işləmələrimiz əsasında istehsal
edilən alüminium əsaslı  ərintilər  üçün
αmin= 2200 A•saat/kq və  αmax= 2500

A•saat/kq-a bərabər dir. 
Qalvanik anod-mühafizə olu -

nan boru-kəməri zəncirində cərəyan
şiddəti JA-bu düsturla hesablana bilər:

Burada, JA – cərəyan  şiddəti,  A;

U −anod-boru kəməri sistemində
yaranan potensiallar fərqi olub, ye -

rində ölçülür,  V; 
R  - anod-boru kəməri zəncirində
yaranan  müqavimətdir, Om;

Bu müqavimətin qiyməti  aşa -
ğıdakı  düsturla   hesablana bilər:

Burada, 
R-anod-boru zənci  rində yaranan mü -
qa vimət, Om ;
ρ-dəniz suyunun xüsusi  müqa vi məti,

Om •m;

Siş(a) -  anodun  işçi  səthi, m2; 

0,315 - əmsaldır.
Anodun  işçi  səthi onun dəniz

suyu  ilə  təmasda  olan  xarici səthidir
və anod ərintisinin xarici qövsünün
uzunluğu ilə anodun  uzunluğu hasi linə
bərabər olub, təqribi də olsa bu düs-

turla hesablana bilər: (şək.3)
Siş = lqövs • Ha

Burada, ℓqövs - anodun  işçi
səthinin qövsü, mm;
R2 - anodun  xarici  radiusu,  mm.
Boru kəmərinin hər 1 km-nə düşən
(Jmüh)  belə tapıla  bilər.

Burada,   Jmüh− mühafizə cərə  ya  nı
sıxlığı,  A/km;

Est  və Emüh- kəmərin  dəniz
suyunda  malik  olduğu stasionar  və

mühafizə  potensialları,  V;
α -  potensialın  qeyri-bərabər  paylan -
ması əmsalı olub, adətən 1,2÷1,3
arasında dəyişir;
rm −  1 km kəmərin yaratdığı müqa vi -
 mətdir, Om•km.

Kəmərin  ümumi  uzunluğunu
bilərək, onun elektrokimyəvi  mühafi -
zəsini təmin  edəcək  cərəyan  

Jmüh = jmüh • Lkəm
Burada, Jmüh−boru kəmərinin  müha -
fi zə si  üçün  tələb  olunan  cərə yan, A;
Lkəm − magistral boru kəmə rinin
uzunluğu,  km.

Bir anod nümunəsinin ver diyi
cərəyanı və  boru  kəmərini  müha fizə
etmək üçün tələb olunan ümumi
cərəyanı  bilərək bu  kəməri  mü hafizə
etmək üçün tələb olunan qalvanik
anodların   miqdarını   hesablayaq

Təklif olunan qayda ilə müəl -
liflər tərəfindən 2002-ci ildə bi -
lərzikvari qalvanik anodların təcrübi
sınaq partiyasının istehsalı üçün  texni-
ki şərtlər işlənərək təsdiq etdiril mişdir.
Müəlliflərin yaxından iştirakı ilə
Gəncə Əlvan Metal Emalı ASC-də
anodların istehsalı mənim sənilmişdir. 

Anodların  qəbul  sınaqları  həy-
ata  keçirilmiş  və  geniş  tətbiqə
tövsiyə edilmişdir. Hazırda Azərbay -
can da istismara verilən bütün yeni
sualtı boru kəmərlərinin elektrokim -
yəvi mühafizəsi yalnız bu anodların
vasitəsi ilə həyata keçirilir. Anodların
sənaye istehsalı üçün yeni texniki
şərtlər (TŞ  Az  1669347-08-2010) iş -
lə nərək razılaşdırılmaq üçün aidiy yatı
strukturlara təqdim edilmişdir.
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Dəniz sualtı boru kəmərlərinin korroziyadan mühafizə sxemininin seçilməsinin
əsaslandırılması və əsas parametrlərin hesablanma qaydaları

M.M.Quliyev, V.A.Salmanlı
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu)

Xülasə

Məqalədə  dəniz  sualtı  boru  kəmərlərinin  korroziya  və  mikrobioloji  yeyilmələrdən   mühafizə işlərinin layi-
hələndirmə işlərində mühafizə sxeminin seçilməsi və onun strukturu haqda mövcud olan məlumatlar təhlil edilərək
müəyyən təkliflər və onların əsaslandırılması göstərilmişdir. 

Dəniz  sualtı  boru  kəmərlərinin  mühafizəsi üçün mühafizə edici örtüklərə qoyulan tələblər və onların istismar
mühiti ilə əlaqədar necə  seçilməsi, həmçinin qalvanik  anod  materialının, eləcə də anodun konstruksiyasının seçilməsi prin-
sipləri  verilmişdir. 

Məqalədə bilərzikvari anodlarla mühafizənin layihələndirilməsi zamanı anodun  tələb  olunan  parametrlərinin
hesablanması  yolları da öz  əksini  tapmışdır.
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Şək.3  Anodun  işçi  səthi 



Обоснование выбора защитной схемы морских подводных трубопроводов от коррозии и порядок расчета
основных параметров

М.М.Кулиев, В.А.Салманлы
(НИПИ “Нефтегаз”)

Реферат

В статье дан анализ выбора схемы защиты от коррозии и микробиологического разрушения морских
подводных  трубопроводов.

Изложены требования, предъявляемые к защитным покрытиям, применяемым при защите от коррозионного
разрушения. Рассмотрены принципы выбора типа защитных покрытий, материала анодных сплавов, а также  их
конструкций.

Также дан примерный расчет основных параметров браслетных  гальванических анодов, используемых при
проектировании электрохимической защиты  от коррозии морских подводных трубопроводов.

Substantions of a choice of the scheme of protection of sea underwoter pipelines from 
corrosion adn a procedure of payments of key parametrs

M.M.Quliyev, V.A.Salmanli
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

Selection analysis of protection circuits against corrosion and microbial destruction of subsea pipelines has been
presented in this article.

Necessary requirements for protection coating against corrosion destruction have been stated. Principles of the
types of protection coating, anodic alloy materials and their structures as well have been considered.  

Also, model design procedure of the main parameters of the bracelet type galvanic anodes used in design of elec-
trochemical protection against corrosion of the subsea pipelines,  has been provided.
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