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Bu il (2016-cı il) Respublikamızda paylayıcı elektrik şəbəkələrində islahatlara
başlanmasının 10 ili tamam olur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı il tarixli
sərəncamı ilə “Bakıelektrikşəbəkə”ASC-nin fəaliyyəti bərpa edilməklə elektrik paylayıcı
şəbəkələrdə islahatlara start verilmişdir.

Dövlət rəhbərinin müvafiq tapşırıqlarına əsasən sərəncamın icrası ilə əlaqədar Bakı
şəhəri elektrik təsərrüfatında ölkənin sürətli sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun
olaraq yenidənqurma işləri həyata keçirilmişdir:

Bakı şəhəri üzrə elektrik şəbəkəsinin qoyuluş gücü 2006-cı ildə 3048 MVA olduğu halda
2016-cı ildə 6200 MVA-ya qaldırılıb. Texniki itkilər 16,9%-dən 7,8% endirilib. Güc defisiti
və ifrat yüklənmələr aradan qaldırılıb. Bakı şəhərində, eləcədə Respublikamızda ilk dəfə 110
kV-luq dairəvi elektrik təchizat sistemi yaradılıb. İstehlakçıların fasiləsiz, dayanıqlı şəkildə
elektrik enerjisi ilə təchizatı təmin edilib.
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Ötən müddətdə Bakı şəhəri elektrik şəbəkəsi istehlakçılara beynəlxalq standarta
uyğun səviyyədə xidmət etməyə qadir olduğunu göstərmişdir.

On ildən artıq müddətdə Respublikamızın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına
yönələn proqramların, həmçinin elektrik paylayıcı şəbəkələrdə islahatların növbəti
mərhələsi kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10 fevral
2015-ci il tarixli sərəncamı ilə “Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin adı dəyişdirilərək
“Azərişıq”ASC adlandırılmaqla Azərbaycan Respublikası ərazisində (Naxçıvan Muxtar
Respublikası istisna olmaqla) istehlakçıların etibarlı, təhlükəsiz və səmərəli şəkildə
elektrik enerjisi ilə təchizatının həyata keçirilməsi “Azərişıq”ASC-yə həvalə edilmişdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev ötən əsrin axırlarında paytaxt Bakının enerji
təchizatında yaranan problemləri həll etmək məqsədilə bir sıra mühüm addımlar atdı.
Məsələn, ulu öndər tərəfindən 1999-cu il noyabrın 8-də “ Bakıelektrikşəbəkə” İstehsalat
Birliyinin özəlləşdirməyə hazırlanması haqqında” sərəncam imzalanmışdı.

Haşiyə çıxaraq xatırladaq ki, Bakı elektrik şəbəkəsi 1920-ci ildən etibarən bir sıra
qurumların tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. 1929-cu ilə qədər Azneftin “Elektrotok”
idarəsinin tərkibində olmuş, 1929-cu ildə SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Qərarı ilə
Bakı Şəhər Elektrik Şəbəkəsi (BaŞEŞ) Bakı Şəhər Sovetinintərkibinə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin Qərarı ilə 1963-cü ildə “Azərenerji”
Nazirliyinin tabeliyində olmuşdur. 1969-cu ildən 2000- ci ilə qədər isə Bakı Şəhər
İcraiyyə Komitəsinin, Bakı Şəhər İcra hakimiyyətinin tərkibində fəaliyyət göstərmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 8 noyabr 1999-cu il tarixli sərəncamından bir
müddət sonra, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 14 iyun tarixli sərəncamı ilə
paytaxtın elektrik şəbəkəsinin fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması və şəhərin elektrik enerjisi ilə
təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti
yaradıldı.

“Bakıelektrikşəbəkə” ATSC-nin yaradılması və əlverişli şərtlərlə uzunmüddətli
idarəedilməyə verilməsi həmin dövrdə daxili imkanların məhdudluğu səbəbindən bu strukturda
müvafiq inkişaf sürətinə nail olunmaması ilə əlaqədar idi.

Səhmdar Cəmiyyətin idarəetməyə verilməsi yeni texnologiyaların tətbiqi ilə şəbəkəni
modernləşdirmək, paytaxtın elektrik təchizatında əsaslı dönüş yaratmaq zərurətindən irəli
gəlirdi. Elə bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 14 iyun tarixli
sərəncamına uyğun olaraq keçirilən açıq müsabiqənin qalibi olmuş Türkiyənin “Barmek Holdinq
A.S.” şirkəti 2002-ci ilin yanvarından fəaliyyətə başladı. “Barmek Holdinq A.S.” şirkəti ilə
“Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin 25 il müddətinə idarə olunmasına dair müqavilə bağlandı.
Bağlanmış müqaviləyə əsasən, yeni yaradılmış “Barmek Azərbaycan” MMC Bakı Şəhər Elektrik
Şəbəkəsinə müasir texnologiyaların gətirilməsini, onun balansında olan 150-yə qədər yüksək
gərginlikli yarımstansiyanın və xətlərin modernləşdirilməsini, qəza vəziyyətində olan 1600-dək
iki transformatorlu 10 kilovoltluq yarimstansiyanın, uzunluğu 8 min kilometrdən artıq olan orta
və alçaq gərginlikli kabel və hava xətlərinin yeniləşdirilməsini, texniki itkilərin azaldılmasını
təmin etməli idi. Bundan başqa, “Barmek” istehlakçıların yeni, müasir sayğaclarla təmin
edilməsinə və eləcə də elektrik enerjisi haqqının yığımının artırılmasına, işçilərin sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına da nail olmalı idi.
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“Barmek Azərbaycan” MMC Bakı şəhərinin və ətraf qəsəbələrin sakinlərinin və
müəssisələrin fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunması istiqamətində ciddi
qüsurlara yol verdi. “Barmek Azərbaycan” MMC tərəfindən müvafiq fəaliyyət sahəsinə
investisiya yatırılması və dünyanın müasir tələblərə cavab verən yeni texnologiya və
avadanlıqlarının gətirilməsi və tətbiq edilməsi ilə bağlı, demək olar ki, əhəmiyyətli heç bir iş
görülmədi. Az miqdarda gətirilən elektrik avadanlığı Türkiyənin, Çinin və Rusiyanın 1970-1980-
ci illərdə istehsal etdikləri yetərincə köhnə, yəni müasir tələblərə cavab verməyən texnologiyalar
və materiallar idi.

2002-2006-cı illərdə paytaxtın paylayıcı şəbəkəsində “Barmek Azərbaycan Elektrik
Şəbəkəsi” MMC tərəfindən 1 ədəd belə 110 kV-luq yarımstansiya inşa edilmədi. Avadanlıqların
əsas hissəsinin istismar müddəti ötmüş 35 kVluq paylayıcı şəbəkələrdə də ifrat yüklənmə 70%
təşkil edirdi.

“Barmek Azərbaycan” MMC-nin fəaliyyəti dövründə orta və alçaq gərginlikli şəbəkələrin
pis vəziyyətdə olması nəticəsində abonentlər keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin edilmirdi.
Bütün bu səbəblərə görə “Barmek Azərbaycan” şirkətinin idarəçiliyi 2006-cı ilin avqust ayından
dayandırıldı.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı şəhərinin və ətraf qəsəbələrin elektrik
enerjisi ilə təchizatında “Barmek Azərbaycan” MMC-nin yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində
yaranan ciddi problemləri təcili şəkildə aradan qaldırmaq üçün müvafiq sərəncam verdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı il
tarixli 1597 saylı sərəncamı ilə “Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin fəaliyyətinin bərpası
Bakı şəhərində elektrik təchizatında yaranmış böhranın aradan qaldırılmasında
müsbət nəticələr əldə edilməsi üçün görülmüş tədbirlərdən birincisi olmaqla, elektrik
paylayıcı sahələr üzrə islahatlara start verilmiş oldu.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qərarın vaxtında qəbul edilməsi bu gün öz müsbət
nəticələrini əyani surətdə göstərməkdədir.
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2006-2016 –cı illərdə  PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ İSLAHATLAR
2006–2016-cı illər üzrə görülmüş işlərin statistikası
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2006-2016-cı illər Paylayıcı Elektrik Şəbəkələri üzrə görülmüş
işlər haqqında məlumat

 110 kV-luq yarımstansiyaların tikintisi – 30 ədəd
 110 kV-luq kabel xətlərinin çəkilişi – 226,9 km
 110 kV-luq hava xəttinin çəkilişi – 225,5 km
 35 kV-luq yarımstansiyaların tikintisi – 103 ədəd
 35 kV-luq kabel xətinin çəkilişi – 2 069,6 km
 35 kV-luq hava xəttinin çəkilişi – 917,7 km
 Tikilmiş Transformator Məntəqəsi və Kompleks Transformator Məntəqələri – 3 054 ədəd
 Əsaslı Təmir edilmiş Transformator Məntəqələri – 874 ədəd
 6/10 kV-luq kabel xəttinin çəkilişi – 7 014.4 km
 6/10 kV-luq hava xəttinin çəkilişi – 4 399,6 km
 0,4 kV-luq kabel xəttinin çəkilişi – 3 726,6 km
 0,4 kV-luq hava xəttinin çəkilişi – 2 308,4 km
 ÖİN xətlərinin çəkilişi – 15 365,4 km
 Quraşdırılmış dayaqların sayı – 384 815 ədəd
 Yeni tip elektron sayğacların quraşdırılması – 1 324 804 ədəd
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 Bakı şəhəri üzrə elektrik şəbəkəsinin qoyuluş gücü 2006-cı ilə görə 3048 MVA-dan
2016-cı ilə 6200 MVA-ya qaldırılıb.
 Bakı şəhəri üzrə texniki itkilər 16,9%-dən 7,8%-ə endirilib.
 “Azərişıq”ASC-nin regional elektrik şəbəkələri üzrə texniki itkilər 2016-cı ilin
6 ayının yekunlarına görə 10,4%-ə endirilib.
 Respublika üzrə elektrik şəbəkələrinin qoyuluş gücü “Azərişıq”ASC yarandığı
2015-ci ilin əvvəlinə 9 500 MVA-dan 2016-ci ilin I yarımilliyinə 11 111 MVAya
qaldırılıb. 2016-cı ilin sonuna 12 561 MVA təşkil edəcəkdir.
 Faydalı elektrik enerjisinə görə yığım respublika üzrə 87%, o, cümlədən Bakı
şəhəri üzrə 98,3% təşkil edir.
 İşçilərin orta aylıq əmək haqqları 2006-cı ildə 340 AZN, 2016-cı ildə 625 AZN,
o, cümlədən Bakı regionu üzrə 570 AZN, respublikanın rayonları üzrə 418 AZN
təşkil edir.
 Vergi öhdəlikləri tamamilə yerinə yetirilmişdir.
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110/35/6 kV-luq 203 saylı 
yarımstansiya
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110/35/6 kV-luq “Badamdar” 
yarımstansiyası
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Meqapolislərin elektrik təchizat sxemlərinin qurulmasında əsas texnoloji istiqamət
elektroenergetik obyektlərin kompaktlığının və ekolojiliyinin təmin olunmasıdır.

Meqapolislərin elektrik təchizatının etibarlı işinin təmin olunmasında əsas məsələlərdən
biri də kompakt tipli yarımstansiyaların tikilməsidir. İri şəhərlərdə yarımstansiyaların sahələrinin
azaladılması aktual bir məsələ olaraq qalır. Eyni zamanda yaddan çıxartmaq olmaz ki, bütün
tikintilərə o, cümlədən yarımstansiya binalarına da estetik tələblər qoyulur. Yarımstansiyanın
ərazisinin kiçildilməsi onun dəyərini yalnız investisiya qoyuluşunun ilkin mərhələsində aşağı
salmır, o həm də istismar müddətində özünü doğruldur.

Kompakt modellərdən istifadə edilməsi, yüksək inteqrallaşdırılmış modulların tətbiqi,
fundamentlərin, metal konstruksiyaların və ikinci dövrə kabel xətlərinin sayının azaldılması
hesabına layihələndirilmə prosesini sadələşdirir və sürətləndirir.

Bakı şəhərində də belə yarımstansiya binalarının bərpası və yenidən tikilməsi zamanı bu
məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılır.

Bakı keçmiş çar Rusiyasının kütləvi şəkildə elektrik enerjisindən istifadə edən ilk əyalət
şəhəri olub. Buna səbəb Bakı nefti idi. Neft sənayesinin sürətli inkişafı ilə elektrikenerjisi
istehlakının artaması Almaniyanın “Siemens Qalske”, AEG və digər əcnəbi firmaların Bakıda
böyük gəlir mənbəyinə çevriləcək elektrik stansiyaları tikintisinə maraqlarının yaranmasına
səbəb oldu.
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Qeyd etmək lazımdır ki, hələ sovet dövründən əvvəl, Bakı şəhərində qapalı tip tikilmiş
yarımstansiya binaları vardır. Onlardan biri 1914-cü ildə tikilmiş Bakının Binəqədi rayonunda
yerləşən qapalı tipli yarımstansiyadır. Həmin yarımstansiya “Bakıelektrikşəbəkə” müəsissəsinin
yaranmasının 80 illiyi münasibəti ilə yarımstansiya Muzeyə çevrildi.
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Bu gün layihələndirilən yarımstansiya binaları da lapidardır, tamamilə funksional binalardır.
Bunlar iri konsert və ya idman sarayları deyil, ictimai iaşə obyektləri deyil-zövqlə tikilmiş elektrik
yarımstansiyalarıdır, bunun üçün də xüsusi üsul və zövq seçilmişdir. Yəni bu binalar bütün hallarda
tamamilə rasional, funksional və konstruktiv tikililərdir. Onların stili - bəddi cəhətdən çox gözə
çarpandır.

Yarımstansiya binalarının mikroklimatının, bədii-kompozisiya görünüşünün
yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş təbii-klimatik şərtlərin arxitektur layihələndirilmələrdə və
rekonstruksiyalarda tam nəzərə alınması, arxitekturanın keyfiyyətinin yüksəldilməsinin mühüm
amillərindən biridir.

Qeyd etmək lazımdır ki, qidalandırıcı (bəsləyici) mərkəzlərin şəhər içində olması ərazi
baxımından çox çətin məsələdir. Ona görədə energetik obyektlərin tikilməsi (ucaldılması)
məsələsinə baxıldıqda, peşəkarları (layihəçilər) məcbur olaraq kompakt texniki bina tikililər və onlar
üçün avadanlıqlar yaradılmasını planlaşdırırlar.

Bakıda, tikintilərin sıxlığı hətta Avropa ölkələri ilə müqayisədə çox yüksəkdir. Buna uyğun
olaraq şəhər içində yeni qidalandırıcı (bəsləyici) mərkəzlər yaratmaq üçün ərazi seçmək çox
mürəkkəbdir.

Respublikanında ən böyük şəhər mühitində yarımstansiya binalarının tikintisi problemsiz də
ötüşmür. Demək olar ki, yarımstansiya binalarının tikintisi üçün ayrılmış torpaq sahələrinin
əksəriyyət hissəsi heç də sadə olmayan “geoloji quruluşa” malik olur,

Bakı şəhərində yüksək gərginlikli yarımstansiyaların tikintisi çox iş və gərgin əmək tələb
etməsinə baxmayaraq özünü doğruldur. Belə ki, belə obyektlərin istifadəyə verilməsini minlərlə
təlabatçılar gözləyir. Əsas məsələ isə bu gün Bakı şəhərinin fasiləsiz və etibarlı elektrik təchizatının
təmin olunması üçün Bakı əhalisi zəmanət əldə edirlər.
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Bakı kimi böyük, gözəl və modern bir şəhərdə vacib məsələlərdən biri də, yarımstansiya
binalarının arxitekturasının mövcud tikintilərə, binalara müasir dizaynlara, estetik zövqə
uyğunlaşdırılmasıdır. Bütün bunlar bu günün tələbləri və reallıqlarıdır. Bu gün yarımstansiyaların
tikintisi proqramlarının yerinə yetirilməsi Möhtərəm Prezident İlahm Əliyevin tapşırığı əsasında
“Azərişıq” Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilir.
Bakı şəhərində yeni tikilən yarımstansiyalar xüsusilə səsə, elektromaqnit şüalanmalarına və digər
texnoloji normativlərin müasir tələblərinə tamamilə cavab verir. Məsələn xarici avadanlıqların
istifadə olunması zamanı və xüsusilə binalarda müəyyən olunmuş nəmlik və temperatur
tələblərinə görə Azərbaycan şəraitində onların istismar xarakteristikalarına çox dəqiqliklə riayət
olunması üçün xarici və təcrübəli mütəxəssislərin məsləhət və tövsiyələrindən istifadə edirlər.

Yarımstansiyaların ayrı-ayrı elementlərinin həm də bütün yarımstansiyanın və kabel
xətlərinin etibarlı işi Şəhər elektrik şəbəkəsinin əsas prinsipidir. Yarımstansiyaların tikintisi
proqramı enerjiyə olan tələbatın artımı nəzərə alınmaqla aktiv yerinə yetirilir.

Qeyd olunduğu kimi yeni yarımstansiyalar çox sıx olan şəhər tikintiləri şəraitində tikilir,
ona görə də yarımstansiya binaları əsasən iki-üç mərtəbəli tikilir, həm əraziyə qənaət olunur, həm
də şəhər tikililərinin arxitekturasına uyğunlaşdırılır. Bu qənaət həm də eleqaz kompleks paylayıcı
qurğularının istifadə olunması ilə əldə olunur. Əvvəlki, çox böyük əraziyə malik, böyük qabaritli
avadanlıqlar istifadə olunan, həmçinin şəbəkənin hava elektrik veriliş xəttinə qoşulan, ona görə də
nəhəng görünən estetik baxımdan cəlbedici və gözəl görünməyən yarımstansiyalarla müqayisədə
yeni tikilən yarımstansiyalar həm texniki təminat və mühəndis həll etmələri, həm də tikinti, və
estetik cəhətdən müasir texniki normativləri, həmçinin arxitektur normaları ödəyir.
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Şəbəkə arxitekturasının son illərdə Bakı şəhərində yaradılan ən bariz nümunələrindən biri
də “Azneft” meydanı – Bayıl yolu üzərində inşa olunan 110/35/10 kV-luq “İçərişəhər”
yarımstansiyasıdır. Yarımstansiyanın yüksək gərginlikli avadanlıqları SİMENS şirkətinin
istehsalıdır və 110 kV-lüq paylayıcı quruluş eleqaz izolyasiyalıdır.İçərişəhər yarımstansiyası Bakı
şəhərində ilk dəfə yaradılan 110 kV-luq dairəvi elektrik təchizat sisteminin tərkib hissəsidir. 110
kV-luq “Bayıl”, İçərişəhər, “Liman”, 227 saylı yarımstansiyalar ilk dəfə 110 kV-luq kabel xətti ilə
əlaqələndirilmişdir.
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Digər bir nümunə isə 110/35/10 kV-luq “Liman” yeni yarımstansiyanın tikintisidir.
Nəsimi, Xətai, Səbail rayonlarının bir hissəsinin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması və Dəniz
kənarında tikilməkdə olan yeni obyektlərin elektrik gücünün qoşulması, həmçinin Bakı şəhəri
ərazisində 110 kV-luq şəbəkənin etibarlılığının artırılması üçün dairəvi sxemin yaradılması
məqsədi ilə yeni 110/35/10 kV-luq yarımstansiya inşa edilib istismara verilmişdir.
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Ağ şəhərdə tikilən iki yarımstansiya binası isə orada tikilən ultra modalı binalar ilə
çox gözəl harmoniya təşkil edir.Binanın texnikanın son naliyyətləri ilə təchiz olunmasi isə
Bakının iri prospektlərindən biri olan Nobel prospektinə xüsusi bir füsunkarlıq verir.
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110/35/6 kilovoltluq “Ağ şəhər -1” qapalı tipli yarımstansiya “Ağ şəhər” layihəsi üzrə
tikilən yaşayış komplekslərinin, “Yeni Bulvar”ın və digər qeyri-yaşayış obyektlərinin elektrik
təchizatının təmin edilməsi, eləcə də bu ərazidə elektrik enerjisinə artan tələbatın ödənilməsi
məqsədilə inşa olunub. Orijinal layihə əsasında tikilən yarımstansiya da ölkəmizdə aparılan
yenidənqurma tədbirlərinin miqyası və keyfiyyətinin daha bir əyani nümunəsidir.
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Həzi Aslanov” yarımstansiyasında
müasir eleqaz və vakuum tipli avadanlıq
quraşdırılıb. Yarımstansiya məsafədən idarə
olunan SCADA dispetçer sisteminə qoşulub.

110/35/10 kilovoltluq “Həzi Aslanov” yarımstansiyası da müasirliyi ilə diqqəti çəkir.
Yarımstansiyanın qidalandırılmasının gücləndirilməsi üçün bu energetika qurğusu 110 kilovoltluq
“1-ci Əhmədli” hava xətt indən açılaraq 110 kilovoltluq kabel xətləri vasitəsilə iki mənbə -
“Əhmədli” yarımstansiyası və “Bakı İstilik Elektrik Mərkəzi-1” elektrik stansiyası ilə
əlaqələndirilib. Bu layihə çərçivəsində “Həzi Aslanov” və “Ağ şəhər -1” yarımstansiyaları arasında
110 kilovoltluq ikidövrəli kabel xətlərinin çəkilçəkilməsi nəzərdə tutulub.
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Başqa bir yarımstansiya binasını da misal göstərmək olar: Son vaxtlar tikilmiş 110/35/10
kilovoltluq “Buzovna-2” yarımstansiyası 110/10 kilovoltluq “Buzovna dartı” yarımstansiyasının
yerində inşa olunub. Beynəlxalq tələblərə cavab verən yeni energetika qurğusunun inşaat işləri
zamanı milli memarlıqla beynəlxalq təcrübənin elementləri yüksək peşəkarlıqla uzlaşdırılıb. Ən
müasir standartlar səviyyəsində icra olunan bu cür layihələr ölkəmizdə yenidənqurma
tədbirlərinin ardıcıl olaraq keyfiyyətlə həyata keçirildiyini bir daha göstərir.
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“Buzovna-2” yarımstansiyası Buzovna, Zuğulba, Albalılıq qəsəbələrini, bir sıra dövlət
əhəmiyyətli qurumları, həmçinin istirahət, turizm, tibb və digər obyektləri fasiləsiz və keyfiyyətli
elektrik enerjisi ilə təchiz edir. Yarımstansiyada hər birinin gücü 40 meqavoltamper olan
transformatorlar quraşdırılıb. Bu energetika qurğusu ən müasir elektrik avadanlıqları, elektron tipli
rele mühafizəsi və avtomatlaşdırılmış sistem, ölkəmizdə istehsal olunan güc transformatorları və
reaktorlarla təchiz edilib. Yarımstansiyada işçilər üçün hər cür şəraiti olan otaqlar tikilib. Paylayıcı
qurğular son elmi-texniki yeniliklər əsasında qurulub. İdarəetmə mərkəzində də ən müasir
avadanlıqlar quraşdırılıb. Qeyd edək ki, yeni yarımstansiya ən son elmi-texniki yeniliklərə əsaslanan
“eleqaz”, “vakuum” tipli və digər avadanlıqlarla təchiz edilməklə yanaşı, məsafədən idarə olunan
SCADA dispetçer sisteminə də qoşulub.
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Tikilmiş yarımstansiya binalarının əksəriyyətini nəfis Avropa nümunəsi kimi qəbul etmək
olar. Bu gün arxitekturada bizim öz avanqardımız vardır. Sadalan yarımstansiya binaları və digər
tikilmiş və tikilməkdə olan yarımstansiya binaları yetişmiş təxəyyüldür, fantaziya təcəssümüdür.
Bakıda mövcud olan utilitar yarımstansiya binalarının bəzilərinin birbaşa funksiyası ilə yanaşı
onun həm də Avropa olkələrində olduğu kimi mədəni guşə kimi istifadə olunması məsələsi də
həll olunmuşdur. Məsələn, yuxarıda adı çəkilən, 100 ildən çox yaşı və xüsusi bir memarlıq
abidəsi olan, MUZEY yarımstansiyası. Yarımstansiyası muzey kimi də fəaliyyət göstərir.

Belə obyektlər xüsusi bir diqqət çəkir – bu binalar totalitar bir sistemlə – gələcəyə inamı
olan, azad, novatorluq arasında yaranan şaxələnmədə və ya budaqlanmada olan qısa və parlaq bir
epoxanın şahidləridir. Belə binada modern qaleriya tikmək lazım deyil, modern restoran
düzəltmək lazım deyil, mövcud binanı modern etmək lazımdır, hansı ki, “Azərişıq”ASC bu
missiyanı uğurla həyata keçirir.
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Bakı RETSİ üzrə 110 KV-luq Dairəvi Sistem

Paylayıcı elektrik şəbəkələrində həyata keçirilən ən mühüm islahat Bakı şəhərində elektrik
təchizatının dayanıqlığını və etibarlılığını təmin edən 110 kV-luq dairəvi təchizat sisteminin
yaradılmasıdır. Ötən illərdə “Bakıelektrikşəbəkə”nin əsas hədəflərindən biri məhz dövlətin
hərtərəfli dəstəyi ilə dünyanın ən inkişaf etmiş meqapolislərində olduğu kimi, respublikamızın
paytaxtında da dairəvi təchizat sisteminin yaradılması idi. Bu sistemin yaradılmasında məqsəd
220 kV- luq qovşaq yarımstansiyalarından 110 kV-luq elektrik şəbəkələri vasitəsilə enerjinin
şəhərin müxtəlif yerlərinə ötürülməsi, həmçinin hər hansı mənbədən olan elektrik təchizatında
fasilə yarandığı təqdirdə istehlakçının digər mənbə hesabına enerji ilə təmin olunmasıdır. Bu
sxem günün istənilən vaxtında istehlakçıları elektrik enerjisi ilə dolğun, fasiləsiz təmin etməyə
hərtərəfli imkan verir. Şəbəkənin bu istiqamətdə də gördüyü təxirəsalınmaz tədbirlər öz
bəhrəsini vermişdir.

İlk olaraq 110 kV-luq dairəvi sxem 220 kV-luq “Müşfiq” və “Xırdalan”qovşaq
yarımstansiyaları arasında yaradılmışdır. Dairəvi sxemin yaradılması üçün yeni 110 kV-luq
“Bayıl”, “İçərişəhər” və “Liman” yarımstansiyaları tikilib istifadəyə verilmişdir. “Müşfiq” –
“Badamdar” – “Bayıl” yarımstansiyalararası ikidövrəli 110 kV-luq hava xətləri kabel xətləri ilə
əvəz edilmişdir. Bu dairəvi sistem paytaxtın mərkəzindəki mühüm obyektləri – Bayraq meydanı,
Milli Park, “Baku Crystal Hall”, “İçərişəhər” Dövlət Qoruğu, habelə neft mədənləri, yaşayış
massivləri və müxtəlif sosial və məişət obyektlərini fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə
təmin edir.
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220 kV-luq “Müşfiq” və “Xırdalan” qovşaq yarımstansiyalararası
110kV-luq dairəvi sxem



34

220kV-luq “Səngəçal” və “Müşfiq” qovşaq yarımstansiyalararası
110kV-luq dairəvi sxem
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220kV-luq “Xırdalan” və “Nizami” qovşaq yarımstansiyalararası
110kV-luq dairəvi sxem
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220kV-luq “Müşfiq”, “Xırdalan” və “Hövsan” qovşaq yarımstansiyalararası
110kV-luq dairəvi sxem
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220kV-luq “Zabrat”, “Sənaye Qovşağı” və “Şimal EŞ” qovşaq 
yarımstansiyalararası 110kV-luq dairəvi sxem
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“Bakıelektrikşəbəkə”-nin təkcə Bakı
və Bakıətrafı qəsəbələri deyil, bütün
Azərbaycan ərazisini əhatə edən yeni bir
quruma çevrilməsi ölkə başçısının apardığı
iqtisadi və sosial siyasətin uğurlu nəticəsi
idi.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
10 fevral 2015-ci il tarixli 1045 saylı
Sərəncamına əsasən, “Bakıelektrikşəbəkə”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adı
dəyişdirilmiş və yeni “Azərişıq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır.
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Prezident İlham Əliyevin “İşıqlı Azərbaycan” layihəsinin reallaşdırılması çərçivəsində bu
işin yeni yaradılan “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə tapşırılması qürurverici faktdır.
“Azərişıq” ASC-nin kollektivi bundan sonsuz şərəf duyur və Bakıda həyata keçirilən islahatların
bütün Azərbaycanı əhatə etməsi istiqamətində, ölkəmizin ən ucqar yaşayış məntəqələrinin belə,
nura bələnməsi naminə yorulmadan və iftixarla çalışmaqdadır.

“Azərişıq” ASC respublikamızın 57 rayon və şəhərini əhatə etməklə, 7 Regional Enerji
Təchizatı Satış İdarəsi yaratmışdır. Bunlar Bakı, Şimal, Cənub, Şimal-Qərb, Aran, Mərkəzi Aran
və Qərb Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarələrdir.“

Azərişıq” ASC-nin əsas missiyası istehlakçıları etibarlı, təhlükəsiz və səmərəli elektrik
enerjisi ilə təchiz etmək; yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsi
və ondan səmərəli istifadə etmək; elektrik enerjisi istehsalçıları ilə əməkdaşlıqda
diversifikasiyanı təmin etmək; ən müasir texnoloji yeniliklərə əsaslanan idarəetməni
formalaşdırmaq; istehlakçılara göstərilən xidmətin keyfiyyətini yüksək səviyyədə təmin etmək
və daim təkmilləşdirmək; elektrik enerjisinin texnoloji sərfiyyatını minimum səviyyəyə
endirmək və s.-dir.
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Son 10 ildə Bakı şəhərinin elektrik təchizatında radikal dəyişikliklər baş vermişdir: rayon
elektrik şəbəkələrinin yenidən strukturlaşdırılması, yeni yarımstansiyaların tikilməsi, köhnə
yarımstansiyaların rekonstruksiyası və texniki cəhətdən gücləndirilməsi, elektrik enerjisinin satışının
müasir texnologiyalarının istifadə olunması ilə həyata keçirilməsi və s.çox dəyişikliklər vardır.

Lakin bütün bu müsbət dəyişikliklər fonunda, bu sahə, yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi
və innovasiya inkişafı nöqteyi-nəzərdən yüksək diqqət tələb edir. Bu gün yeni texnoloji həlletmələr
və sistemlərin istifadə olunması tendensiyası mövcuddur. Belə texnoloji həlletmələrdən (qərarlardan)
biri də paylanmış energetikanın “Klaster”i ola bilər, hansı ki, oblastı mərkəz, layihələndirmə və
istehsalat lideri, paylanan lokal generasiyalı elektrik enerjisinin və istiliyin qoyuluşu və müşayət
olunması edə bilər. İnteqral şəkildə verilən layihə orjinal brend-paylanan energetikanın ağıllı
şəbəkələri (Smart Personalized Grids) adı altında təqdim olunur, yəni, yüksək effektli şəbəkələrin
layihələndirilməsi.



42

DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ 
TƏŞƏKKÜR  EDİRİK! 
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