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qinin əhəmiyyəti izah olunaraq, onların hazırlanmasının mütərəqqi üsul-
larının prinsipləri verilmişdir. Son illər 3D Çapetmə adı altında geniş 
tətbiq olunan  additiv hazırlama üsulları metal emalı sənayesində çalışan 
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Ön söz 
 

Yeni məhsulların istehsal proseslərinin layihələndirilməsi, təkmilləş-
dirilməsi və praktikada uğurlu tətbiq edilməsini prototiplərin köməyi 
olmadan əldə etmək mümkün deyil. Prototiplərin hazırlanması zamanı 
vaxt, keyfiyyət və maya dəyəri kimi proses göstəriciləri yeni məhsula 
qoyulan tələblərlə müəyyən edilir. Ona görə də bu sahədə tətbiq edilən 
müasir hazırlama üsullarının məhsuldarlığı istər mexaniki emalda, 
istərsə də additiv hazırlamada yeni məhsulun tətbiq ediciləri üçün 
rəqabət faktoruna çevrilmişdir.   

Bu baxımdan Qərbdə yeni inqilabın sütünu sayılan müasir additiv 
hazırlama üsullarının araşdırılması maşınqayırma üzrə tədrislə məşğul 
olan ali məktəblərin tədris və elmi istiqamətlərinin tərkib hissəsinə çev-
rilmişdir. İlk additiv texnologiya sayılan Stereolitoqrafiyanın patent-
ləşdirilməsindən 30 il keçəndən sonra bir çox texnologiyaların əsasını 
qoruyan patentlər öz qüvvələrini itirmişlər. Nəticədə mövcud additiv 
texnologiya üsullarının araşdırılması və praktiki tətbiqi hamı üçün əlça-
tan olduğundan, bu üsullara son illərdə maraq kəskin artmış və yeni-
yeni ideyaların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Üsulların texnoloji im-
kanlarının genişləndirilməsi və tətbiq olunan materialların rəngarəngliyi, 
kəmiyyət və keyfiyyətcə inkişafı  onun tətbiq sahəsini böyütmüşdür. 
Tətbiq olunan avadanlıqların emal sürəti, etibarlığı və təhlükəsizliyi də 
kəskin dərəcədə artmışdır.  

Müasir maşınqayırma sənayesində baş verən bütün bu dəyişikliklər 
Azərbaycanın istehsal mühitinə də öz təsirini göstərir. Maşınqayırma 
sənayesinin hal-hazırda yeni mərhələyə daxil olduğunu nəzərə alsaq, 
qeyd etmək lazımdır ki, prototiplərin sürətli hazırlanmasında önəmli yer 
tutan, mediada geniş işıqlandırılan 3D Çapetmə üsullarının tətbiqi sahə-
sində çalışa bilən mütəxəssislərə ehtiyac yaranmışdır. Bu da öz növbə-
sində elm və tədris müəssisələrində maşınqayırma ixtisası üzrə təhsil 
alan gənc mütəxəssislərə additiv hazırlama texnologiyaları haqqında 
ixtisas müəyyənləşdirici elmi əsasların verilməsini zəruri edir.   
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AzTU-da hal-hazırda maşınqayırma istiqamətində müasir tələblərə 
cavab verən yeni ixtisaslar açılmış və bu sahədə tədris vəsaitləri işlən-
mişdir. Müəlliflər bu kitabla Almaniyada və eləcə də beynəlxalq sahədə 
prototiplərin sürətli hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi haq-
qındakı biliklərə əsaslanaraq Azərbaycanda bu texnologiya istiqamə-
tində görülmüş işlərə daha da zənginlik gətirmək məqsədi daşıyırlar.   

Təqdim olunan kitabın II nəşrində kitabdakı nöqsanlar aradan qaldı-
rılmış, prototiplərin sürətli hazırlanmasında tətbiq olunan texnologiyalar 
haqqındakı məlumatlar dərinləşdirilmiş, bu sahədə son illər işlənmiş ye-
ni üsullar da kitabda yer almışdır. Additiv texnologiya kimi geniş yayıl-
mış bu üsullar haqqında ilk dəfə olaraq kitabda iqtisadi yanaşmaya cəhd 
edilmişdir. Beləliklə additiv texnologiyanın istehsalatda tətbiqinin ana-
lizi üçün müəyyən zəmin yaradılmışdır.   

Müəlliflər kitabın yeni nəşrinin oxucular tərəfindən maraqla qarşıla-
nacağına ümid edir və onlardan kitab haqqında öz təklif və rəylərini 
müəlliflərə çatdırmağı xahiş edirlər.   

 
 
 
  
Aprel, 2017.        Rezo Əliyev, 
Frayberq (Almaniya).   Bertram Hentşel. 
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1. Additiv texnologiyaya giriş 
1.1. Ümumi anlayış  

Müasir maşınqayırma sənayesində Rapid Manufacturing - sürətli 
hazırlama texnologiyası termini artıq özünə əsaslı yer tutaraq, bu sahədə 
çalışan istehsalçıların bazarda rəqabət aparmaq qabiliyyətini səciy-
yələndirən bir vasitəyə çevrilmişdir. Dünya iqtisadiyyatının qlobal-
laşdırılması çeviklik, yenilik və sürətlilik kimi keyfiyyətləri ön plana 
çəkərək, istehsalçılardan bazarda hökm sürən qeyri stabil dinamikaya 
uyğunlaşma qabiliyyətinin artırılmasını tələb edir.  

Hazırda informasiya texnologiyası bütün bu yeniləşmələrin əsasında 
duraraq katalizator rolunu oynayır. O, getdikcə istehsalın bütün  mər-
hələlərinə daxil olaraq, daha da geniş vüsət alır. Mərhələlər arasındakı 
informasiya asılılığı prosesin optimallaşdırılması zamanı təkcə ayrı-ayrı 
emal pillələrini yox, eyni zamanda bütün prosesin dəyişməsini tələb 
edir. Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, yaradılan  informasiya daşı-
yıcıları və onların strukturu yeni-yeni emal metodlarının yaranmasına 
imkan yaradır. Xüsusən keçmişdə daha çox peşəkar əl əməyinə istinad 
edən texnoloji proseslərin (məsələn: mexaniki emal, tökmə) tətbiqçiləri 
bu dəyişiklikləri daha tez görüb, vaxtında tədbir görməlidirlər.   

Avtomobil, elektrotexnika və məişət mallarının istehsalı ilə məşğul 
olan müəssisələr son zamanlar artan rəqabət müqabilində daimi olaraq 
öz məhsullarını keyfiyyətçə (konstruksiya və dizayn baxımından)  və 
kəmiyyətçə təkmilləşdirmək məcburiyyətindədirlər.Yeniləşdirilmiş 
proses məhsulun bütün həyat tsiklini - yeni məhsulun layihələndirilmə-
sindən tutmuş, onun hazırlanması, istismarı və utilizasiya dövrlərini 
əhatə edir.  Yeni məhsulun yaradılması bu halda əsas rol oynayır, çünki, 
bu mərhələdə məhsulun bütün keyfiyyət göstəriciləri formalaşdırılıb, 
sınaqdan keçirilir və sonrakı seriyalı istehsalı üçün hazır vəziyyətə 
gətirilir. Ona görə də, bu mərhələ yeni məhsulun bazarda uğurlu olması 
üçün əsas pillə hesab olunur. Layihələndirmə vaxtının daimi olaraq 
qısaldılması və məhsulun yaşama tsiklinin azalması vaxt faktorunu 
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vacib amil etmişdir. Bu amillərin təsirindən prototiplər hal-hazırda bazar 
üçün yetişmiş məhsulun formalaşdırılmasında əsas vasitə kimi daha 
böyük rol oynamağa başlayıb. Prototiplər məhsulun son keyfiyyət gös-
təricilərinin və istismar şərtlərinin vaxtından əvvəl sınaqdan keçirilmə-
sinə imkan yaradaraq layihə mərhələsində əlaqə yaradıcısı rolunu  oyna-
yır.       

Prototiplərin qısa bir zamanda hazırlanması bir çox istiqamətlərdə 
yeni məhsulun yaradılmasına həlledici təsir göstərir. Bir tərəfdən məh-
sul haqqında verilənlərin əldə edilməsi prototiplərin köməyi ilə 
sürətləndirilir. Bu, məhsulun optimallaşdırılmasının çox erkən vaxtlarda 
aparılması üçün şərait yaradır. Nəticədə yarana biləcək çatışmamazlıqlar 
vaxtından əvvəl aradan qaldırılır. Digər tərəfdən sürətləndirilmiş 
layihələndirmə prosesi nəticəsində məhsul daha tez satışa çıxarıla bilər, 
bu da məhsuldan gələn gəlirin daha da artmasına kömək etmiş olur. 

1987-ci ildə ilk dəfə olaraq kompüterin köməyi ilə birbaşa süni 
materialdan sərbəst formalı, üçölçülü modellərin hazırlanması  mümkün 
olmuşdur.  İlk dəfə mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi sayəsində daxili 
boşluqları, arxa səthləri və yuvaları problemsiz hazırlamaq üçün im-
kanlar açılmışdır. Bu üsulla hazırlanan modellərə sərf olunan vaxt 
başlanğıcda adi üsulla, yəni mexaniki emal vasitəsi ilə hazırlananlardan 
bir neçə saat az idi. Bu modellər süni materialdan hazırlandığı üçün 
yalnız əyani nümayiş üçün və ya da dizayn modeli kimi istifadə edilirdi. 
Onların “funksional prototip” kimi istifadə edilməsi mexaniki və ya 
termiki  yükləmə baxımından mümkün deyildi. Modellərin yeni üsulla 
hazırlanması qabaqlar tətbiq olunan xüsusi alətlərdən, formalardan və 
avadanlıqlardan imtina etməyə şərait yaradır. Bu yeni üsulu ilk dəfə 
həyata keçirmək üçün hissənin üç ölçülü həndəsi forması haqqında 
informasiyanı daşıyan bir kompüter proqramı və bu qrafiki infor-
masiyanı qat şəklində addım-addım additiv olaraq fotopolimerləşdirmə 
vasitəsilə qətrandan əyani cismə çevirən qurğu tətbiq olunmuşdur. Bu 
yeni üsul  stereolitoqrafiya adlanaraq geniş yayılmağa başlayır. Stereo-
litoqrafiya üsulu maşınqayırmada “Prototiplərin sürətli hazırlanması - 
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Rapid Prototyping (RP)” adı altında tam yeni konseptə əsaslanan bir 
texnologiya istiqamətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Prototiplərin 
sürətli hazırlanması məqsədilə inkişaf etdirilmiş üsullar sonralar daha 
geniş sahəni əhatə edərək, fərdi istehsaldan kiçik ölçülü hissələrin seri-
yalı istehsalına keçməyə imkan yaratmışdır. Burada istifadə edilən 
additiv hazırlama ilə hissənin verilmiş formada və dəqiqlikdə alınması 
digər hazırlama üsullarından fərqli olaraq kiçik həcmi elementlərin for-
masına əsaslanır. Bu həcmi elementlər bir təbəqə daxilində cəmləşərək 
hissəni istər metaldan, istərsə də qeyri metaldan birbaşa qurmağa imkan 
verir. Müxtəlif materialların tətbiqi prototiplərin fiziki-mexaniki xassə-
lərini kəskin şəkildə yaxşılaşdıraraq onların son keyfiyyətə çatmasına 
imkan yaradır. 

Üsulun əsas prinsipini şəkil 1.1-də göstərildiyi kimi hissəni xəyali 
olaraq kiçik təbəqələrə bölüb və sonra ardıcıl olaraq bu təbəqələrdən 
qurmaq kimi təsəvvür etmək olar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 1.1. Qatbaqat qurmanın sadə bir 3D skulptur oyuncağın misalında 

əyani təsviri. 
 

İstehsalatın bütün sahələrində geniş tətbiq olunan “Rəqəmli proq-
ramla idarə (RPİ)” sistemləri prototiplərin hazırlanmasında da öz yerini 
taparaq yeni üsulların inkişafı üçün zəmin yaratmışdır. RPİ sistemlərinin 
texniki təminatı, yəni aləti işçi zonada üç koordinat boyu hərəkət etdirən 
qurğu ilə bərabər, onların üçölçülü təsvirə əsaslanan informasiya təmi-
natı da bu mütərəqqi emal üsullarının inkişafına və onların praktikada 
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effektiv tətbiqinə yol açmışdır. İnformasiya daşıyıcıları yeni məhsulun 
layihələndirilməsinin bütün mərhələləri arasında çevik qarşılıqlı əla-
qənin olmasını təmin edirlər. Bu münasibət informasiya daşıyıcılarının 
ümumi formada olmasını tələb edir. Adətən hissənin layihələndirilməsi 
(konstruksiya) üçün ALS-lərində (CATİA, ProE, Unigraphics) istifadə 
edilən verilənlər formatları prototipləşdirmə qurğularında tətbiq 
olunanlardan fərqlənirlər. Qurğularda STL-formatı tətbiq edilir. Verilən-
lərin konstruksiya mərhələsi ilə emal mərhələsi arasında itkisiz ötürül-
məsi vacibdir. Hal-hazırda tətbiq olunan CAD/CAM sistemləri buna im-
kan verirlər, bu da qurğunun idarə proqramlarının qısa bir müddətdə 
hazırlanmasını mümkün edir.   

Bütün bu göstəricilər müasir metal emalı sənayesində prototiplərin 
additiv yollarla hazırlanmasının mütərəqqi üsullarının əhəmiyyətini 
kəskin şəkildə artıraraq onu yeni bir pilləyə çıxarmışdır. Əksər hallarda 
prototiplərdə yeni məhsulun son xassələrinin əldə olunması və layihə 
mərhələsində yarana biləcək çatışmamazlıqların aradan qaldırılması la-
yihə vaxtını kəskin azaldır.  

Hissələrin seriyalı istehsal üçün hazırlama vaxtını aşağı salmaq 
məqsədilə prototiplərin additiv hazırlanması üsullarına əsaslanan, yeni 
məhsul üçün tökmə avadanlıqlarının sürətli hazırlama texnologiyası - 
Rapid Tooling (RT) işlənmişdir. Bu avadanlıqlar verilən hissənin yüksək 
keyfiyyətdə və lazımi xassələrlə hazırlanmasına imkan verir. Proto-
tiplərin və tökmə avadanlıqlarının sürətli hazırlanması hal-hazırda isteh-
salatda geniş tətbiq olunmaqdadır. Üsulların daim olaraq inkişaf etdiril-
məsi və yeni materialların tətbiqi nəticəsində prototipləri seriyalı isteh-
salda tələb olunan xassələrlə hazırlamaq mümkündür. Yuxarıda qeyd 
olunan hər iki texnoloji imkanı özündə birləşdirən bir proses zənciri 
olan Rapid Manufacturing (RM) – Sürətli hazırlama maşınqayırma 
sənayesində yeni, sərbəst bir texnoloji sahəyə çevrilərək onunla əlaqədə 
olan digər istehsal sahələrinin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
etmişdir.  
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Prototiplərin yuxarıda qeyd olunan sürətli hazırlama üsulları hal-
hazırda additiv texnologiyanın əsasını təşkil edirlər. Onların hamısı 
verilmiş hissəni birbaşa və ya dolayı yolla təbəqələrdən ibarət material 
qatlarının üst-üstə qurulmasına əsaslanırlar.  

Verilmiş kitabda additiv texnologiyaya aid olan mütərəqqi hazırlama 
üsullarının yeni məhsulun, o cümlədən mürəkkəb həndəsi formaya ma-
lik hissələrin hazırlanmasında rolu qeyd edilərək, onların informasiya və 
texniki təminatına əsaslanan texnoloji prinsipləri təsvir edilmişdir.  
Həmçinin bu üsulların istehsalatda tətbiq sahələri haqqında qısa mə-
lumat verilmişdir. Üsulların reallaşdırılmasında tətbiq olunan prototip-
ləşdirmə qurğularının işləmə prinsipləri nümunələr əsasında izah 
edilmişdir. Son illər lazer ilə metal hissələrin birbaşa hazırlanması 
istehsalın bütün sahələrində böyük maraq doğurduğundan bu prosesin 
üstünlükləri son elmi nəticələri nəzərə almaqla kitabda ətraflı təsvir 
olunmuşdur. Additiv prototipləşdirmə üsulları ilə müqayisə olunan, 
“ənənəvi emal” metodlarından olan yüksək sürətli frezləmə və elektro-
errozion proseslərinin prototiplərin hazırlanmasındakı rolu kitabda 
səciyyəli şəkildə göstərilmişdir. 

Yeni məhsulun prototiplərinin additiv olaraq sürətli hazırlanması ilə 
bərabər onların keyfiyyətini xarakterizə edən kələ-kötürlük, dəqiqlik və 
bərklik kimi göstəricilərin də lazımi həddə olması vacibdir.  Bu 
göstəricilərin proses zamanı və prosesdən sonra nəzarət edilməsi üçün 
mütərəqqi ölçmə texnikası və texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. 
Prototiplərin hazırlanmasında müasir ölçmə texnikasının köməyi ilə 
keyfiyyətə nəzarət olunmasının prinsipləri ayrıca bir fəsildə ətraflı izah 
olunur. Sonuncu fəsildə additiv texnologiyanın praktikada tətbiqinin 
iqtisadi aspektləri yer alır.   

Additiv hazırlanma üsulları əsasən ingilis dilli ölkələrdə yarandığın-
dan və son zamanlarda beynəlxalq bazarda geniş yayıldığından bu pro-
sesi izah edən terminlər demək olar ki, yalnız ingilis dilində işlədilirlər. 
Bunu nəzərə alaraq kitabda prosesin izahı zamanı vacib terminlər azər-
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baycan dili ilə bərabər ingilis dilində də göstərilmişdir. Kitabın sonunda 
bu sahəyə aid olan vacib anlayışların  siyahısı verilmişdir.   

 
1.2. İstifadə olunan terminlər haqqında  
 

Additiv hazırlanma üsullarının inkişafı sayəsində praktikada tətbiq 
olunan emal üsullarının sayı artmış və onların sinifləşdirilməsində də 
önəmli dəyişikliklər baş vermişdir. İndiyə qədər məlum olan yonqar 
çıxarmaqla və deformasiya ilə forma vermək emal üsulları ilə bərabər 
daha yeni bir sinif, additiv – yəni materialı artırmaqla forma vermə üsu-
lu da maşın hissələrinin emalı üzrə mövcud olan ənənəvi üsullar sırasına 
daxil olmuşdur.  

1980-ci illərin sonunda yaradılmış sürətli prototipləşdirmə (ingl. 
Rapid Prototyping) additiv üsullar üçün ilkin termin kimi istifadə 
edilirdi. O dövr üçün bu düzgün idi. Çünki, o ilkin zamanlarda hazır-
lanan prototiplər yalnız model xarakteri daşıyırdılar və onlar material 
zəifliyinə görə praktikada birbaşa tətbiq oluna bilmirdi. Ancaq additiv 
üsulların sürətli inkişafı və onun digər sahələri əhatə etməsi sayəsində 
“Rapid prototyping” termini sürətlə köhnəldi və hazırda bu yeni 
texnologiyanı tam əhatə etmir. Sürətli prototipləşdirmə ilə təkcə pro-
totiplər yox, həmçinin kommersiya məqsədli əşyalar (implantat, 
protezlər, təyyarə və peyk hissələri və s.) da hazırlanr. Bunlara isə artıq 
prototip demək düzgün olmazdı.  Digər tərəfdən “sürətli” (ingl. rapid) 
termini artıq şərti bir məna daşıyır və heç də həmişə birbaşa verilən 
mənada işlədilmir. Additiv üsullar yalnız müyyən istehsal şəraitində 
sürətli ola bilirlər. Məsələn, tökmə təchizatının hissələrinin birbaşa 
hazırlanmasında bunu aydın görmək olur. Sürətli hazırlama bir başa 
həndəsi formadan asılıdır. Çox sadə hissələri (məsələn: prizmatik 
hissələr) digər yollarla əldə etmək daha asan və ucuz başa gələndir. Ona 
görə də additv texnologiya yalnız çox mürəkkəb strukturlu hissələrin 
hazırlanmasında öz sürət üstünlüyünü bir mənalı göstərə bilir.   
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 Additiv texnologiyanın vətəni sayılan ABŞ dünyada bu texno-
logiyanı tətbiq edən ölkələrə başçılıq edir. Dünya üzrə satılan avadan-
lıqların 40%-i ABŞ-ın payına düşür. Bu baxımdan da terminologiya ilə 
ABŞ-da texniki standartların işlənməsinə cavabdeh olan ASTM 
İnternational (American Society for Testing and Materials) məşğul olur. 
ASTM F2792.1549323-1 standartında additiv texnologiya material 
çıxaran üsullardan fərqli olaraq, 3D modeli əsasında obyektin qatbaqat 
qurulması məqsədilə materialın birləşdirilməsi prosesi kimi təyin olunur 
(ingl. “process of joining materials to make objects from 3D model data, 
usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing 
technologies”). Beləliklə amerika mühəndislər cəmiyyəti yeni texnolo-
giyanı fərqləndirmək üçün “material çıxaran” (ingl. Subtractive) və 
“material əlavə edən” (ingl. Additive) anlayışlarını işləyiblər. Bir sözlə 
additiv texnologiya mexaniki emal texnologiyasının əksi kimi səciyyə-
ləndirilir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, proses obyektin CAD modelinə 
əsaslanır. Bu additiv texnologiyada işlədilən ikinci açar söz sayılır. 
Üçüncü fərqləndirici cəhət qatbaqat olmasıdır.  

Bununla bərabər son illər populyar mətbuatda 3D Çapetmə (ingl. 3D 
Printing) anlayışı daha sürətlə yayılmaqdadır. Bəzən bu termindən səhv 
olaraq additiv hazırlamaya daxil olan bütün üsullar üçün üst anlayış 
kimi istifadə olunur. Bu onunla izah edilir ki, 3D Çapetmə oxuculara 
yeni üsulu daha qısa və yığcam formada izah etməyə imkan verir. Belə 
bir təmayül də hiss olunur ki, yaxın gələcəkdə bütün additiv üsulların 
“3D Çapetmə” üsulları kimi beynəlxalq aləmdə qəbul edilməsi mümkün 
olsun. “Rapid Prototyping”  və ya sürətli prototipləşdirmə getdikcə do-
minant anlayışdan yalnız additiv texnologiyanın bir hissəsinə çevril-
məkdədir.  Additiv texnologiya sürətlə yayılsa da onun beynəlxalq səh-
nədə standartlaşdırılması tam baş verməyib.  
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2. Additiv texnologiyanın müasir maşınqayırma sənayesində 
yeri 

Bazar iqtisadiyyatında xüsusi yer alan maşınqayırma sənayesində 
islak mallarının sürətlə dəyişməsi (yeniləşməsi) onun dünya bazarında 
yenidən mövqeləşməsinə gətirib çıxartmışdır. Maşınqayırma sənayesi 
artıq əvvəlki məqsədindən fərqli olaraq, bazarda yalnız yeni istehsal 
vasitələri təklif etmək yox, həm də onların tətbiqindən tutmuş son 
məhsulun əldə olunmasına qədər bütün dövriyyəni əhatə edən yeni, 
bütöv texnologiyanın satıcısına çevrilmişdir. Bu məqsədə nail olmaq 
üçün istehsalçılar sürətlə dəyişən bazar şəraitində məhsullarını alıcıların 
tələbatlarına uyğun olaraq kiçik sayda və qısa bir zamanda hazırlamaq 
imkanına malik olmalıdırlar. Əlverişli istehsala nail olmaq üçün 
aşağıdakı amilləri nəzərə almaq lazımdır: 

Ø Alıcıların daim olaraq dəyişən tələbləri; 

Ø Aktual inkişaf istiqamətinin təsiri və bununla bağlı məqsədyön-
lü dizaynın rolunun artması;  

Ø Alıcılardan asılı olaraq son məhsulun sayının fərdiləşmə sayə-
sində azalması təmayülü; 

Ø Məhsulların ekologiya və utilizasiya baxımından layihələndiril-
məsinə və tətbiq olunan materiallara qoyulan tələblərin artması; 

Ø Məhsulun yaşama dövriyyəsinin yüksək etibarlıq tələbi nəticə-
sində azalması; 

Ø Məhsulun qiymətinin getdikcə alıcıya göndərmə vaxtından asılı 
olması və bazar iqtisadiyyatının qloballaşması. 

Hazırlama prosesinin təkmilləşdirilməsi (emal mərhələlərinin geniş-
ləndirilməsi, firmalar arasında kooperativ olaraq yeni məhsulların işlən-
məsi və ya da simultan tədqiqat işlərinin aparılması -Simultaneous & 
Concurrent Engineering) ilə bərabər „sürətli hazırlama“ üsulları da 
yuxarıda qeyd olunan tələblərə cavab verirlər. İlk baxımdan yeni məh-
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sulun hazırlanmasına sərf olunan vaxtın azaldılması potensialını layi-
hələndirmə və məhsulun funksionallığını yoxlamağa sərf olunan işlərin 
həcminin azaldılmasında görürlər.  

Digər tərəfdən isə bu imkan hazırlama prosesinin rasionallığında 
axtarılır. Bu üsulların texniki imkanlarının inkişafı və bununla bağlı yeni 
materialların tətbiqi nəticəsində üçüncü sırada psixoloji faktor kimi 
məhsulların texniki layihələndirilməsində yeni düşünmə tərzi yaran-
mışdır. Sonuncu təmayül hal-hazırda geniş yayılmaqdadır. Ümumilikdə 
qeyd etmək olar ki, sənayedə unikal və eyni zamanda kiçik saylı 
məhsulların hazırlanması ilə məşğul olan istehsal sahələri yeni bir 
texniki mərhələyə daxil olub. Bu mərhələdə müxtəlif hazırlama texno-
logiyalarında dönüş baş verir. Bu texniki „inqilab“ 

Ø tətbiq olunan materiallardan; 

Ø səthin tələb olunan keyfiyyət və dəqiqliyindən;  

Ø forma vermək imkanlarından  

kəskin şəkildə asılıdır.  
İlkin zamanlarda bu dönüş polimer materialdan olan hissələrin 

iqtisadi səmərəlilik şərtləri daxilində hazırlanmasında nəzərə çarpsa da, 
hal-hazırda metal hissələrin birbaşa lazerlə hazırlanması maşınqayırma 
və digər sahələrdə özünü aydın göstərməkdədir. Metal hissələrin birbaşa 
sürətli hazırlanması bir çox aralıq mərhələləri ixtisara saldığından daha 
çox iqtisadi maraq yaradır. Sürətli hazırlama üsullarının praktikada 
tətbiqi texnika və material üçün lazım olan maliyyə ilə sıx bağlıdır. Bu 
sahənin maşınqayırma ilə əks əlaqəsi məişət mallarının istehsalı üçün 
lazım olan texniki avadanlığın hazırlanması ilə izah olunur. Əsas 
istehsal üsulları bunun birbaşa təsirinə məruz qalır. Daha böyük 
yeniləşmə metalların və keramikanın emalı üçün yeni texnoloji 
imkanların açılmasında özünü büruzə verir.  
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3. Prototiplərin yeni məhsulun layihələndirilməsi  
və hazırlanmasında  rolu  

3.1. Yeni məhsulun texniki göstəriciləri 

Maşınqayırmada „yeni məhsul“  dedikdə heç də tam yeni bir məhsul 
nəzərdə tutulmur. Burada söhbət məlum komponentlərdən təşkil olun-
muş və müəyyən funksiyalara malik  məhsuldan gedir. Bəzən məhsulun 
yalnız formasını, ölçüsünü, rəngini və dizaynını dəyişməklə kifayətlə-
nirlər. Əgər məhsulun komponentlərinin materialı və işləmə prinsipi 
kəskin şəkildə dəyişilərsə, onda mövcud olan təcrübə və simulyasiya 
nəticəsində əldə olunmuş göstəricilər yetərli olmur. Digər tərəfdən mü-
təxəssislər çalışırlar ki, yeni məhsulu daha da tez hazırlayıb bazara 
çıxarsınlar ki, bu da yeni nümayiş modellərə və prototiplərə ehtiyac 
yaradır. Son nəticədə ümumi istehsal dövriyyəsini yenidən işləmək la-
zım gəlir. Yeni məhsulun əsas xassələrini göstərən parametrlər şəkil 3.1-
də verilmişdir.   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

Şəkil 3.1. Yeni məhsulun göstəriciləri. 

Yeni məhsulun bazarda tutduğu mövqe onun hansı innovasiya də-
rəcəsinə malik olması ilə müəyyən edilir. Burada iki halı nəzərə almaq 
lazımdır:  
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Ø məhsul bazarda artıq mövcud olan başqa bir məhsulun davam-
çısıdır; 

Ø məhsul ilk dəfə olaraq bazara çıxarılır. 
Birinci halda yeni məhsulun layihələndirilməsi artıq mövcud olan 
problemin həllinə yönəldilir. İkinci halda isə yeni məhsul hər hansı bir 
ixtiranın və ya da fundamental tədqiqatların nəticəsində yaradılır. Belə 
olan halda ilkin olaraq yeni məhsulun tətbiq sahələri axtarılmalıdır.  

Hər bir məhsul müəyyən yaşama dövrünə malikdir. Bu həm də elə 
başa düşülməlidir ki, yaradılmış məhsul qoyulmuş problemi nə vaxta 
kimi həll etmək qabiliyyətinə malikdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
yaşama müddəti məhsul hazır olduqdan sonra yox, ideyanın yarandığı 
vaxtdan başlanır. Ümumilikdə yaşama müddəti məhsulun bazara çıxarıl-
ması, bununla bağlı gəlirin artması, tam yetişmə, doyma və mənəvi 
köhnəlmə mərhələlərindən ibarətdir. Bu mərhələlərə uyğun olaraq yeni 
məhsulun layihələndirilməsindən tutmuş istehsala tətbiqinə qədər döv-
riyyəni əhatə edən texnoloji proses daim olaraq yeniləşir və təkmilləşir 
(şəkil 3.2).  

İqtisadi səmərəlik yeni məhsulun tətbiqi nəticəsində əldə olunan 
gəlirlə çəkilən xərc arasındakı fərqlə müəyyənləşdirilir. Bu fərqi artır-
maq üçün müəssisələr layihələndirmə prosesində hazırlama texnologiya-
sını optimallaşdırmağa çalışaraq bütün  proses zənciri boyunca optimal 
hazırlama axınını təşkil etməyə cəhd edirlər.   

Alıcıların yeni məhsula münasibətinin əhəmiyyəti heç də iqtisadi 
səmərədən az deyil. Bu ümumilikdə belə izah olunur ki, yeni məhsulu 
əldə edən alıcı bazarda daha çevik mövqe tutmaq imkanına malik olur, 
iqtisadi qənaət əldə edir ya da iş şəraitini yaxşılaşdırır. Bunlarla yanaşı 
alıcıların yeni məhsula etibarı, təhlükəsizlik və imic kimi göstəricilər də 
böyük rol oynayır.    

Məhsulun bazarda uzun müddət qalması onun rəqabətə tab gətirmək 
qabiliyyətindən asılıdır. Bunu təyin etmək üçün  yeni məhsulla başqa  
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Şəkil 3.2. Yeni məhsulun yaranmasında texnoloji prosesin inkişafı. 
 

sahələrdən olan məhsullar arasında iqtisadi səmərəlik müqayisə edilir və 
xüsusi kriteriyaların köməyi ilə bu göstərici qiymətləndirilir.  Sonuncu 
əsas göstərici yeni məhsulun bazarda uğurla qalmasını təmin etmək 
üçün yeni ideyanın hüquqlarının müdafiəsidir. Bu olmadan məhsulun 
başqa istehsalçılar tərəfindən paralel olaraq hazırlanması və bazarda 
rəqabəti gücləndirərək, əldə oluna biləcək gəliri kəskin aşağı sala bilər. 
Ona görə də, məhsulun göstəricilərini təmin edən yeni  texnologiya və 
avadanlıqlar patentlə qorunmalıdır.   

Məhsulun layihələndirilməsi və marketinq mərhələlərində infor-
masiya daşıyıcısı kimi istifadə etmək üçün fiziki modellərin işlənməsinə  
ehtiyac yaranır. Əyani vasitələrin yaradılması son zamanlarda rəqəmli 
vizuallaşdırma texnologiyası (Digital Mockup-DMU) ilə rəqabətdə, 
ancaq getdikcə daha çox qarşılıqlı şəkildə inkişaf etdirilir. Məhsulu xa-
rakterizə edən kompüter verilənləri əsasında fiziki modellərin  yaradıl-
ması, layihələndirilməsi və hazırlanması planlarını işləmək mümkündür. 
Şəkil 3.3-də yeni məhsulun layihələndirilməsi prosesində RP/RT/RM və 
Model/Prototyp/Nümunə anlayışlarının əlaqəsi göstərilmişdir.  
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Şəkil 3.3. Yeni məhsulun layihələndirilməsində sürətli hazırlama  
texnologiyasının yeri. 

Additiv yolla 
sürətli hazırlama 

texnologiyası 

Məhsulun 
layihələndiril-
məsi prosesi 

Model, qəlib 
və nümunə-
lərin hazır-
lanması 

İdeya 

Konstruksiya 
tapşırığı  

Tapşırığın 
təyini 

Məhsulun 
konseptləşdirilməs

Məhsulun 
planlaşdırılması 

Konstruksiyaetmə 

Hesablama 

Nümunənin 
hazırlanması 

Məhsulun 
təkmilləşdirilməsi 

Hazırlama 
texnologiyasının 

layihələndirilməsi 

Məhsulun 
hazırlanması 

Prototiplərin  
sürətli  
hazırlan- 
ması 

Tökmə  
təchizat-
larının  
hazırlanması 

Sürətli  
hazırlama  
texnologiyası 

§ Nümayiş modelləri 
§ Dizayn modelləri 
§ Hərəkət modelləri 

§ Dizayn modelləri 
§ Hərəkət modelləri 
§ Struktur modelləri 
§ Erqonomik modellər 

§ Dizayn modelləri 
§ Funksional   
 modellər 
§ Prototiplər 
§ Nümunələr 
§ Metal qəliblər 

§ Prototiplər 
§ Nümunələr 
§ Metal qəliblər 

§ Nümunələr 
§ Metal qəliblər 

§ Məhsul 



  Yeni məhsulun layihələndirilməsi 
 

 

18 

Ümumiyyətlə yeni məhsulun ilkin modellərinin qısa bir zamanda 
əldə olunması onun inkişafına müsbət təsir göstərərək gələcəkdə uğurla 
tətbiq olunması üçün zəmin yaradır.  
 
3.2. Yeni məhsulun layihələndirilməsi   

Yeni məhsulun layihələndirilməsinin ilk mərhələsindən indiyə qədər 
hazırlanan hissələrdən və ya düyümlərdən öz həndəsi forması və 
materialı ilə fərqlənən „yeni“ hissə və düyümlərin hazırlanma aspektləri 
işlənilir. Bu, indiyə qədər mövcud olan texnologiyanın təkmilləşdiril-
məsi, materiala qənaət, dizaynın dəyişdirilməsi, düyümlərdə müxtəlif 
funksiyaların kombinasiyası və s. ilə bağlı olaraq layihələndirmənin 
müxtəlif mərhələlərində həyata keçirilir. Hissənin materialı və ya funk-
sionallığı dəyişdiyi halda onun işləməsi haqqında təcrübi biliklərə 
ehtiyac yaranır. Burada simulyasiyanın tətbiqi yalnız müəyyən sərhəd 
daxilində mümkündür. Başlanğıc biliklər hər bir hissə üçün yalnız fiziki 
modellərin köməyi ilə əldə edilə bilər. RP üsullarının tətbiqi ilə 
layihələndirmə mərhələsində bu modellərin qısa bir vaxtda hazırlanması 
mümkündür. Konsept və ya da nümayiş modelləri məhsul haqqında ide-
yanın çatdırılmasına xidmət edir. Bu modellər konstruksiya haqqında o 
qədər də informasiya daşımırlar. Dizayn və hərəkət modelləri isə məh-
sulun funksionallığı haqqında daha böyük informasiya daşıyırlar. Bu-
nunla yeni məhsulun layihələndirilməsi prosesində işlərin daha da sü-
rətli aparılmasını təmin etmək mümkündür. Hissənin işləmə prinsipini 
və sərhəd ölcülərini araşdırmaq üçün struktur, erqonomik və funksional 
modellərdən istifadə edilir (səkıl 3.3). Bu sahədə tətbiq olunan prototip-
lərin əldə olunmasında, töküklərin seriyalı istehsalda tələb olunan 
keyfiyyətdə hazırlanması üçün təchizatların sürətli hazırlanması texno-
logiyasından istifadə edilir (Bax: Fəsıl 7). Əgər hazırlanan hissənin sayı 
kiçikdirsə və ya o, bir dəfə lazımdırsa onda bu üsuldan  istifadə  edilir  
və  onun  tətbiqi  üçün seriyalı istehsalda olduğu kimi xüsusi proses axı-
nından istifadə edilir. Müasir tökmə və RP texnologiyalarının birgə 
tətbiqi nəticəsində istənilən həndəsi formanın alınması yolları yeni 
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məhsulun layihələndirilməsindən tutmuş onun istehsalına qədər mütə-
rəqqi imkanlar açır. Ancaq burada da başqa üsullarda olduğu kimi üsu-
lun texniki və texnoloji  sərhəd şərtləri vardır. Buna baxmayaraq proto-
tiplərin sürətli hazırlama üsullarının potensialı hələ tükənməyib və bu 
gələcəkdə daha yeni və fərdi texnologiyaların yaradılmasına şərait 
yaradacaq.  
 
3.3. Tökmə təchizatının sürətli hazırlanmasının əhəmiyyəti 

Bəzi RP üsulları ya spesifik xüsusiyyətlərinə görə, ya da tətbiq 
olunan materialların xassələrinə görə son məhsul üçün birbaşa tətbiq 
edilə bilmirlər (məs. LOM, FDM).  Tətbiq olunan materialların: süni 
materiallar, qara və əlvan metallar və keramikanın  xassələri burada bö-
yük rol oynayır. Təbəqələrlə işləmə prinsipi RP- hissələrin klassik üsul-
larla hazırlananlarla müqayisədə qurma istiqamətindən asılı olaraq 
başqa struktur quruluşuna və bununla da başqa sıxlığa və mexaniki xas-
sələrə malik olmasına gətirib çıxarır. Buna görə də RP üsulu ilə alınan 
hissələrdən tökmədə dolayı yolla istifadə etmək kimi yeni bir üsul mey-
dana gəlmişdir. Şəkil 3.4-də yeni məhsulun layihələnirilməsində lazım 
olan modellərin hazırlanmasında RP üsullarının tətbiq olunma imkanları 
göstərilmişdir.   

Süni materialların hazırlanmasında vakuum və təzyiq altında tökmə 
geniş yayılmışdır. Bu üsullarda RP modellərindən istifadə olunur. Me-
talların tökülməsində tətbiq olunan modellərin RP üsulu ilə hazırlanması 
bu sahədə də töküklərin sürətli hazırlanmasını mümkün etmişdir. Daimi 
modellər metaldan və ya da süni materialdan SLM, LOM və ya HSC-
frezləmənin köməyi ilə alınırlar. Birdəfəlik istifadə olunan modellərə isə 
SLS, 3D Printing üsulları ilə hazırlanmış prototipləri misal göstərmək 
olar.  

Göstərilən üsulların tökmə avadanlıqlarının hazırlanmasında tətbiqi 
sərf olunan vaxtı kəskin aşağı salmışdır. Bu da eyni zamanda məhsulun 
layihələndirmə prosesində son keyfiyyətə yaxın xassələrə malik proto-
tiplərin hazırlanması ilə ümumi proses dövrünə sərf olunan vaxtın  
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Nümayiş modelləri 
(Məhsulun 3D-cizgiləri) 

Dizayn modelləri 
(Estetik və möhkəmlik 
xassələrinin yoxlanması) 

Erqonomik modellər 
(Davranış xassələrinin 
yoxlanması) 

Funksional modellər 
Hərəkət modelləri 
Struktur modelləri 
(Məhsulun material və 
həndəsi meyillənmələrinin  
yoxlanması) 
 
Prototip  
(Məhsulun material və 
həndəsi xətalarının 
yoxlanması) 
 

Nümunə  
(Seriyalı istehsala 
uyğun olur) 

Modellərin 
növləri 

LOM 
LMM 

FDM 
FRP 
3D-P 

BİS 
SGC 
SL 

For-
mala-
ma 

SLS 
SLM 
EBM 

 Formalama 
 
 RM           
Klassik 

Modellərin 
hazırlanması 
 
 RP 

azaldılmasına imkan yaratmışdır.  
Yeni məhsulun layihələndirilməsində və hazırlanmasında tətbiq olu-

nan  RP üsullarının umumi siyahısı cədvəl 3.1-də verilmişdir.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 3.4. Prototipləşdirmədə modellərlə sürətli hazırlama üsulları 

arasındakı əlaqə. 
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Cədvəl 3.1. Rapid Prototyping üsulları 
 

Qısa 
yazılışı 

Ingiliscə tam adı Azərbaycanca mənası 

3DP 3D-Printing   
 

Üçölçülü çapetmə 

3D 
W&M 

3D Welding and Milling Qaynaq və frezləmənin köməyi ilə 
hazırlama 

BPM Ballistic Particle Manufacturing Ballistik hissəciklərin köməyi ilə 
hazırlama 

BIS Beam Interference Solidification İşıq interferensiyasi ilə bərkitmə 
DSPC Direct Shell Production Casting Tökmə qəliblərin birbaşa 

hazırlanması 
FF-

TLOM 
Free Form Thick Layered Object 
Manufacturing 

Sərbəst qalınlıqlı təbəqələrin köməyi 
ilə hazırlama 

FRP Foarm Reaction Prototyping Köpüklə modellərin qurulması 
FDM Fused Deposition Modelling Əritməklə qatçəkmə 
EBM Electron Beam Melting Elektron şüasının köməyi ilə 

hazırlama 
HIS Holographic Interference 

Solidification 
Holoqrafiyanın köməyi ilə bərkitmə 

LOM Laminated Object Manufacturing Təbəqələri birləşdirməklə modellərin 
hazırlanması 

LLM Layer Laminated Manufacturing Təbəqələrin yapışdırılması ilə 
hazırlama 

LCVP Laser Chemical Vapor Deposition Lazerlə qaz çökdürülməsi vasitəsilə 
hazırlama 

TP Thermal Polymerisation İstiliyin köməyi ilə polimerləşdirmə 
MPP Molypermalloy Powder Molibden, nikel və dəmir 

qarışığından ibarət ovuntuların 
birləşdirilməsi ilə hazırlama 

MC Metallic Coating (D) Metal örtükçəkmə 
PolyJet PolyJet Çoxlu sayda ucluqların köməyi ilə 

çapetmə 
SGC Solid Ground Curing   Stabil gövdə şəklində hazırlama 
SFP Solid Foil  Polymerisation Bərk təbəqə şəklində 

polimerləşdirmə 
SL Stereolithography Stereolitoqrafiya 

SLM Selective Laser Melting Lazerlə əritmə 
SM Shape Melding Forma verməklə əritmə 

VoxelJet Volumen pixel Jet Həcmi piksel formatlı ucluqlarla 
çapetmə 

SOM Stratified Objekt Manufacturing Təbəqələri frezləməklə hazırlama 
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Təbəqə 
 
-LLM 
-LOM 
-SFR 
-HotPot 
-SOM 
-FF-TLOM 

Toz 
 
-SLM 
-EBM 
-SLS 
-MPP 

Məftil 
 
-FDM 
-3D-W8M 

Qətran 
 
-TP 
-BİS 
-SGC 
-SL 
-HİS 

Köpük 
 
-FRP 

Toz 
 
-3D- 
Printing 
-Voxeljet 
-DSCP 
-PolyJet 

Metal əsaaslı 
 
- LCVD 
- MC(PVD, 
ECD, CD) 

Bərk hal  Maye hal  Qaz hal 

4. Additiv hazırlama üsullarının təsnifatı  
(Additive Manufacturing) 

4.1. Üsulların texnoloji əsasları  

Additiv hazırlama üsulları (AH), müəyyən həndəsəyə malik olan 
hissələrin lokal olaraq, addımbaaddım formasız materialdan qurulması-
na əsaslanır. Buna hissə-hissə formalaşdırma da deyilir.  

İlkin material kimi burada tətbiq edilən üsuldan asılı olaraq məftil, 
təbəqə (bir və ya bir neçə komponentli), maye və ya qaz (səkil 4.1) gö-
türülə bilər. Amorf materiala enerjini idarə olunmuş şəkildə verməklə və 
molekullar arasındakı cazibə qüvvəsindən istifadə etməklə verilən 
həndəsi elementin formalaşması və bərkiməsi əldə edilir. Bu üsulla 
hissənin verilmiş en kəsiyini xarakterizə edən bir təbəqə yaradılır. Təbə-
qələrin bir-birinin üzərində qurulması nəticəsində hissənin tam forması 
hazırlanır. Bu prinsip tətbiq olunan materialların xassələrindən asılı ola-
raq müxtəlif cür yerinə yetirilir (şəkil 4.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 4.1. Tətbiq olunan material halları ilə prototipləşdirmə üsulları  
arasındakı münasibət. 
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I. Fotopolimerləşmə 

Maye şəklində olan monomer müəyyən spektrlə verilən işıq şüala-
rının köməyi ilə bir-biri ilə birləşmək üçün həyacanlandırılır və bu yolla 
mayedən bərk hala keçid baş verir. İşıq şüaları kimi burada 

• fokuslaşdırılmış lazer şüası; 

• ultrabənövşəyi şüalar; 

• istilik şüaları 

tətbiq edilir.   
Bir neçə şüadan eyni zamanda istifadə etmək üçün xüsusi qurğular 

da mövcuddur. Bu qurğularda bir neçə işıq şüasının lazer şüaları ilə 
interferensiyasına əsaslanaraq səthdə və ya da monomerin daxilində 
polimerləşmə aparmaq mümkündür (bax: fəsil V). 

II. Bişirmə   

Bu üsulda toz (ovuntu) halında olan material verilmiş səth boyu 
nazik qat şəklində çəkilərək lazer şüasının və ya da qızdırılmış press 
ştampının köməyi ilə hissəciklər arasında olan cazibə qüvvəsini 
gücləndirərək bir-biri ilə birləşməyə şərait yaradılır. Material bu halda 
ərimir. Bir çox hallarda birkomponentli və ya da çoxkomponentli toz 
qarışığından istifadə edilir.  

Çoxkomponentli qarışıqlarda aşağı temperaturda birləşmə qabiliy-
yətinə malik olan polimer və ya da aşağı temperaturda əriyən metal 
komponentlərindən istifadə edilir (Bax: Fəsil 5).  

III. Əritməklə hazırlama  

İlkin material (polimer, metal, keramik) yerli olaraq ərimə tempera-
turuna qədər qızdırılaraq maye hala gətirilir və sonra soyuma nəticə-
sində başqa səthlə birləşir. Əridilmiş materialın işçi sahəyə verilməsi 
müxtəlif yollarla baş verir: lent (FDM) və ya damcı (3D Printing) şək-
lində (Bax: Fəsil 5). Başqa üsullarda (SLM) isə toz təbəqələri  lazer 
şüası vasitəsilə ərimə temperaturuna qədər qızdırılıb o biri səthlərlə, 
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Additiv hazırlama üsulları 

- SL 
- SGC 
- BİS 
- TP 
- HİS 

Fotopolimer-
ləşdirmə - SLM 

- EBM 
- FDM 
- 3D-W&M 
- FRM 

Əritməklə emal Bişirmə 

- SLS 
- MPP 

- 3D Printing 
- PolyJet 
- VoxelJet 
- Exone 
- DSCP 
 

- LOM 
- LLM 
- SFR 
- SOM 
- FF-
TLOM 

Kəsmə ilə 
hazırlama 

Çökdürməklə 
hazırlama 

- LCVD 
- MC (PVD, 
ECD, CD) 

Çapetmə 

qaynaqda olduğu kimi, birləşdirilir. Proses zamanı istiliyin böyük 
hissəsi hazırlanan hissəyə keçir. Bu da onun fiziki-mexaniki xassələrinə 
mənfi təsir göstərir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.2. Prototipləşdirmə üsullarının təsnifatı [2]. 

Daha xüsusi bir üsulda - Foarm Reaction Prototyping (Herbak 
GmbH firması) -robot baslığının vasitəsilə köpük şəklində hazırlanmış 
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material qat şəklində verilmiş formaya salınır və sonra  bərkidilir. Bər-
kimə bu halda təxminən 2 saat davam edir.  

IV. Çapetmə 

Çapetmə üsulunda hazırlanmış toz təbəqəsi xüsusi birləşdirici maye 
ilə isladılılr. Toz qarışığı istənilən materialdan (polimer, metal, kerami-
ka, başqa təbii materiallar) hazırlana bilər. Birləşdirici kimi istilik şüası 
ilə bərkiyə bilən monomer (3D Printing), kimyəvi reaksiya sayəsində 
öz-özünə bərkiyə bilən qətrandan (Voxeljet Technology GmbH firması) 
və ya da keramik tozundan hazırlanmış yapışqanlı kütlədən (Soligen Inc 
firması) istifadə edilə bilər. Toz hissəcikləri kənardan verilən enerjinin 
hesabına bir-biri ilə və eyni zamanda əvvəlki təbəqə ilə birləşirlər.   

V. Kəsmə ilə təbəqələrin hazırlanması 

Burada proses bir-birindən fərqlənən iki ardıcıllıqla aparılır. Birin-
cisi, təbəqəni yapışdırıb sonra kəsmədir. Əvvəlcə, hazırlanan hissənin 
gövdəsi bir-birinə paralel olan müstəvilərlə kəsilərək sabit qalınlıqlı 
təbəqələrə bölünür. Təbəqələrin konturları müxtəlif materiallardan olan 
lövhələrdən kəsilir. Bu lövhələrin bir tərəfi yapışqanla örtülmüş olur. 
Lövhələr birbirinin üzərinə sıxılaraq yapışdırıldıqdan sonra onların 
konturları kəsilir. Kəsmə prosesi bıçaqla və ya lazerlə aparılır. Bu proses 
üçün tipik olan LOM üsuludur (Bax: Fəsil 5). Gövdənin tullanan hissəsi 
proses zamanı kiçik kub şəklində xırdalanır ki, onların sonradan kənar-
laşdırılması asan olsun. Lövhə materialı kimi kağız, metal, keramik və s. 
işlədilə bilər.   

İkinci ardıcıllıqda isə əvvəlcə təbəqələr hissənin en kəsiyinə uyğun 
olaraq kəsilərək hazırlanırlar. Sonra isə onlar bir-birilə yapışqanla bir-
ləşdirilir və ya da lazerlə qaynaq edilir.   

VI. Qaz çökdürməklə hazırlama 

Bu xüsusi üsul mikro hissəciklərin hazırlanmasında tətbiq edilir. Pro-
ses zamanı lazer şüası hissənin səthi boyunca hərəkət etdirilərək kim-
yəvi reaksiya yaradır ki, bunun nəticəsində işçi zonada qaz ayrılır. Bu 
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qaz soyuduqdan sonra damcılar (məs. Al2O3) şəklində hissənin üzərinə 
hopur. Proses idarə edilərək verilmiş həndəsi formalı model əldə edilir. 
Bu üsulun tətbiqi yalnız müəyyən şərtlər daxilində mümkün olduğun-
dan geniş yayılmamışdır.   

Hissəni additiv hazırlama üsulları vasitəsilə qurmaq üçün tətbiq 
edilən qurğular xüsusi rəqəmli idarəetmə proqramların köməyi ilə işlə-
dilir. Proqramlar hissənin həndəsi forması əsasında hazırlanırlar. Ona 
görə də hissənin həndəsi modelinin rəqəmli təsvirini yaratmaq lazım 
gəlir. Söhbət burada fiziki cisimlərdən getdiyindən hissənin üçölçülü (3 
Dimensional-3D) modelinə ehtiyac vardır. Bununla ümumi proses 
zəncirindəki ilk addım hissənin uyğun 3D modelinin CAD sistemində 
işlənməsi ilə başlayır. Həndəsi modellərin qurulması üçün başqa yol 
kompüter tomoqrafiyasının köməyi ilə hissəni təbəqə-təbəqə ölçərək 
onun kompüterdə həcmi modelini qurmaqdan ibarətdir.  Üçüncü yol, 
„əksinə modelləşdirmə“ (Reverse Engıneering) üsulu ilə üçölçülü mode-
lin əldə edilməsidir (Bu üsulun prinsipləri aşağıda ayrıca verilmişdir). 
Son nəticədə alınmış verilənlər vahid STL-formatında hazırlanırlar. Pro-
ses zəncirindəki, ikinci mərhələ tətbiq olunan qurğunun xüsusiy-
yətlərindən asılı olaraq konkret idarə proqramlarının hazırlanmasından 
ibarətdir. Məsələn, stereolıtoqrafıyada dayaq nöqtələri olmayan ele-
mentlər üçün dayaqların hər bir təbəqə daxılində nəzərə alınması və 3D 
– Printing üsulunda xüsusi dayaq materiallarının tətbiqi bunlara aid-
dirlər. Bundan əlavə qurğunun ardıcıl olaraq səlis işləməsi üçün infor-
masiyanın hazırlanması da vacibdir. Üçüncü mərhələdə hissə və ya 
hissələr düyümü hazırlanır. Sonra lazım olmayan elementlər hazır his-
sədən ayrılaraq kənarlaşdırılırlar (dayaqların ayrılması, işlənməmiş 
materialın kənarlaşdırılması, səthin emalı və s.). Konkret üsuldan, tətbiq 
olunan materialdan və hissənin (modelin) tələb olunan xassələrindən 
asılı olaraq daha əlavə emal mərhələləri tətbiq oluna bilər. 
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4.2 . Üsulların informasiya təminatı  

Hissələrin hazırlanması üçün informasiyanın əldə olunması 3D CAD 
modellərin tətbiqi ilə yerinə yetirilir. Bir tərəfdən CAD sistemləri his-
sələrin layihələndirilməsi üçün istifadə edilir. Digər tərəfdən hissənin 
gövdəsi əsasında  əksinə modelləşdirmə üsulunun tətbiqi  ilə onun 
rəqəmli şəkildə 3D modeli alınır. CAD sistemlərinin başqa bir tətbiq 
sahəsi kompüter tomoqrafiyasıdır (CT) ki, burada verilən hissənin qat-
baqat en kəsiyi rentgen şüalarının köməyi ilə toxunularaq idarəedici 
proqramların hazırlanması üçün lazımi formatda verilir. Ümumiyyətlə 
CAD sistemləri ilə CAM sistemləri  arasında informasiya axınını təmin 
etmək üçün aşağıdakı formatlardan istifadə edilir: 

İGES - İnitial Graphics Exchange Specification (*.iges) 
STL  - Sterolithography Language (*.stl) 
VDAFS  - Verband der Automobilhersteller  
  -  Flaechenschnittstelle (*.vda) 
VDAİS - Verband der Automobilhersteller –IGES-  
 Schnittstelle (*.iges) 
STEP  - Standard of Exchange of Product Model Data (*.step) 
Model  - CATİA üçün xüsusi format (*.model) 

 Bu formatların demək olar ki, hamısı verilənlərin təsvir olunması üslu-
buna görə bir-birindən fərqlənirlər. Məsələn, STL-formatı hissənin xa-
rici səthlərinin sonlu sayda kiçik üçbucaqlar şəklində (üçbucaqlı train-
qulyasiya) təsvirinə əsaslanır. Böyük dəqiqlik tələb olunan hissələrdə bu 
üçbucaqların sayı həddindən çox olduğundan hissənin CAD-faylı çox 
böyük alınır ki, bu da onunla işləməyi çətinləşdirir. Ona görə də, bu 
formatla yalnız hissələrin kobud təsviri əlverişlidir.  

Model formatı səthin həcmi təsvirinə əsaslanır. Burada ümumi hissə 
ayrı-ayrı dolu həndəsi modellərin kəsişməsi kimi təsvir olunur. Bu 
formatlarda təsvir olunmuş CAD modelindən istənilən başqa formatların 
alınması mümkün olduğundan o geniş yayılmışdır. Əsasən CATIA -
CAD sistemində işlədilir.    
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Daha geniş yayılmış formatlardan olan IGES hissələrin həndəsi 
modelini səthlər çoxluğu şəklində təsvir etməyə imkan verir. Hissənin 
bu formatlarda əldə edilmiş verilənləri xüsusi postprosessorların köməyi 
ilə RP qurğularının idarə proqramlarının işlənməsi üçün hazırlanırlar. 
Bu proqramlar adətən təbəqə informasiyasına əsaslanır və qurğuların 
xüsusi idarə sistemlərinin malik olduqları proqram təminatının köməyi 
ilə yerinə yetirilir.  

 Əgər CAD modelinin verilənləri əksinə modelləşdirmə üsulu ilə 
(optik və ya toxunma, Bax: Fəsil 8) əldə edilibsə onda əvvəlcə nöqtələr 
buludu alınır. Bu nöqtələr buludu trianqulyasiya edilərək səthin 3D 
təsviri yaradılır. Sonra bu informasiya yuxarıda qeyd olunan ardıcıllıqla 
qurğunun idarə proqramının hazırlanmasında tətbiq edilir. Keyfiyyətli 
səth almaq üçün hazırlanan informasiya təminatına xüsusi tələblər 
qoyulur. Kompüterdə qurulan səthlər dəqiq və səlis olmalıdırlar. 
Dəqiqlik dedikdə burada səthlərin sərhədlərinin bir-biri ilə dəqiq 
qovuşması, onların fəzada yönəldici vektorlarının düzgün təsvir 
olunması kimi parametrlər nəzərdə tutulur.  Səthlərin normal vektorları 
adətən material olmayan tərəfə yönəlir. Əgər qovuşan səthlərin 
vektorları müxtəlif tərəflərə yönələrsə onda bu səthlərin emalı demək 
olar ki, mümkün olmur. Bu xətalar aşkar edildikdən sonra vektorun 
istiqamətini dəyişdirməklə onları aradan qaldırmaq mümkündür.     

STEP nisbətən yeni verilənlər formatı sayılır. Digər formatlardan 
fərqli olaraq, STEP verilmiş hissənin modelini bütöv cisim kimi təsvir 
edir və daha kiçik verilənlər həcminə malikdir. Bu postprosessor 
həndəsi verilənlərdən əlavə bütün proses zəncirini əhatə edəbilən 
texnoloji informasiyaları (dəqiqlik, kələkötürlük və material haqqında 
verilənlər) müxtəlif pillələrdə tətbiq olunan CAx sistemlərinə 
ötürülməsinə imkan verir. Bu keyfiyyətlərlə o digər formatlarla 
müqayisədə üstünlük təşkil edir. Onun parametrləri formal olaraq ISO 
10303 standartı ilə təyin olunur.  
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4.3 . Hissələrin kompüterdə modelləşdirilməsi 

4.3.1. Konstruksiyaetməyə qoyulan tələblər 

Additiv hazırlama üsullarının inkişafı və geniş yayılması mürəkkəb 
maşın hissələrinin laiyəhələndirilməsi və hazırlanması üçün böyük 
imkanlar açmışdır. Bu üsulların tətbiqi ilə çətin hazırlanan hissələrin 
qısa zamanda əldə olunması və hissələrin inteqrasiyası sayəsində yığma 
prosesinin sürətləndirilməsi mümkün olmuşdur. Bu imkanları prak-
tikada reallaşdırmaq üçün konstruktorlar elə ilk anlardan AH prosesinin 
verdiyi sərbəstlikdən tam istifadə etməyə cəhd göstərməlidirlər. Əslində 
konstruksiyaetmə üçün reallaşdırılan variantlar bazarda hökm sürən  tə-
ləblərlə diqtə olunur. Çəkinin azaldılması məqsədilə yeni strukturların 
işlənməsi və müxtəlif materialların kombinasiyası əsas tələblərdən 
sayılır (Bax: Fəsil 9). Ənənəvi üsul üçün layihələndirilən hissələrdə olan 
konstruktiv məhdudiyyətlər burada hökm sürmədiyindən konstruk-
siyalar tez işlənə bilir. Bu şəkil 4.3-də bir hissənin misalında göstəril-
mişdir. Şəkildə göstərilən təyyarə havalandırma hissəsi əvvəllər ayrılqda 
hazırlanmış 10-dan çox elementin yığılması ilə əldə olunurdu.  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

Şəkil 4.3. Təyyarədə istifadə olunan hava kanalı. 
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Additiv üsulla isə mürəkkəb hissələr bir gedişdə bütöv halda 
hazırlanır. Nəticədə mürəkkəb konstruksiya asan layihələndirilir və tez 
yığılır. Burada nəzərə çarpan, AH üçün konstruksiyaetmənin imkanla-
rını genişləndirən amilləri belə qruplaşdırmaq olar: 

• Topoloji optimallaşdırma imkanları verilmiş hissənin möhkəm-
liyinə xələl gətirmədən material çəkisinə qənaət etməyə imkan 
yaradır (Bax: Fəsil 9). Ənənəvi üsullarda qoyulan məhdudiy-
yətlər burada nəzərdən atılır. 

• Mürəkkəb strukturların reallaşdırılması konstruktorlar qarşı-
sında geniş imkanlar açır. Onlar tor və ya selülar strukturlardan 
istifadə etməklə hissənin möhkəmlik xassələrini artıra bilirlər. 

• Çoxkomponentli materialların tətbiqi ilə daha yüngül və möh-
kəm konstruksiyalar işləmək mümkündür (Bax: Fəsil 9). 

• Texnologiyanın verdiyi sərbəstlik sayəsində müştərilərin arzu-
larını qısa zamanda həyata keçirmək olur. 

• Çoxkomponentli hissələri inteqral hissə kimi layihələndirmək 
imkanı vaxta qənaət edərək, istehsal xərclərini aşağı salmağa 
imkan verir.  

Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, additiv texnologiya üçün 
işlənən konstruksiyaların ənənəvi konstruksiyalardan əsaslı fərqi ondan 
ibarətdir ki, burada qurğunun işçi zonasında hissənin deformasiyasının 
qarşısını almaq üçün dayaqların işlənməsi önəmlidir. Dayaqların imkan 
daxilində minimal sayda, amma kifayət qədər stabillik yaratmaq qabi-
liyyətinə malik olmasını təmin etmək konstruktorların qarşısında duran 
tapşırıqlardandır. Bu, prosesin sonu sayılan finiş mərhələsində işin həc-
mini müəyyənləşdirməklə bərabər, səthin son dəqiqliyinə birbaşa təsir 
edən texnoloji amil sayılır.   

Additiv prosesləri layihələndirdikdə ənənəvi konstruksiyaetmə 
(ProE, Unigraphics, SolidEdge, CATIA, SolidWorks və s.) sistemlərin-
dən istifadə edilsə də, iş prosesinin özünün bir çox spesifik tərəfləri var-
dır. Məsələn, qurğuda hissənin avtomatik təbəqələrə bölünməsi üçün po-
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liqonların hazırlanması, dayaqların avtomatlaşdırılmış yerləşdirilməsi və 
topoloji optimallaşdırma aparmaq  üçün xüsusi funksiyalar mövcuddur.    

4.3.2. Modelləşdirmə metodları 

Sürətli hazırlamanın uğurla həyata keçirilməsi üçün 3D modelinin 
rəqəmli şəkildə hazırlanmasından yan keçilməzdir. Bu model hazırlanan 
hissənin səthlərinin qurulması, postprosessor üçün informasiyanın hazır-
lanması və təbəqələrin hesablanması üçün tətbiq edilir. Həndəsi göv-
dənin 3D-CAD sistemlərinin köməyi ilə yaradılmasında müxtəlif 
strategiyalar tətbiq edilir. Burada iki strategiyanı fərqləndirmək lazım-
dır. Birincisi yeni ideyaya, ikincisi isə yeni məhsulun hazır modelinə 
əsaslanır (şəkil 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 4.4. Konstruksiyaetmədə proses üçün verilənlərin işlənməsi 
ardıcıllığı. 



   Additiv hazırlama üsullarının əsasları  
 
32 

Düzünə modelləşdirmə 

Düzünə modelləşdirmə zamanı konstruktor yeni ideya üzərində 
işləyir və onu kompüterdə addım-addım CAD modelinə çevirir. Layihə-
ləndirmə 2 və ya 3 ölçülü məlumatlar əsasında həyata keçirilə bilir. Hər 
iki halda son mərhələ hissənin 3D modelinin işlənməsi ilə başa çatır.   

• 2D (2D Dimensional) layihələndirmənin (adi cizgi çəkmə)  kö-
məyi ilə konstruksiyaetmə. 2D həndəsi model xətt, çevrə, müs-
təvi kimi həndəsi elementlərdən təşkil olunur. Birinci addımda 
hissənin kontur xətləri qurulur. Buna misal olaraq məftil model-
ləri göstərmək olar (şəkil 4.5, a). Sonra bu xətlərdən səthlər ya-
radılaraq onlar son mərhələdə bir-biri ilə xüsusi proqramın kö-
məyi ilə qovuşdurularaq gövdə şəklinə salınırlar (şəkil 4.5, b).  

• Səthlərin qurulması ilə hissənin həndəsəsinin alınması. Ayrı-
ayrı səthlər qurulduqdan sonra onlar ümumi bir gövdədə 
NURBS (Nicht Uniforme Rationale B-Splines) funksiyasının 
köməyi ilə interpolyasiya edilərək birləşdirilir (şəkil 4.6). 

• Verilən kompleks həndəsənin müxtəlif həcmi elementlərin kö-
məyi ilə qurulması. Öncə ayrı-ayrı həndəsi elementlər layihələn-
dirilərək sonradan bir-biri ilə xüsusi proqramın köməyi ilə 
kəsişdirilirlər (şəkil 4.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.5. Məftil modeli və bunun əsasında yaradılmış səth. 
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Şəkil 4.6. Hissə modelinin səthlər toplusu şəklində təsviri. 

Bu variantlar oxşar olsalar da, onların tətbiqində CAD sistemindən 
asılı olaraq müxtəlif verilənlər bazasından istifadə edilir. Hissənin 3D 
modeli istənilən CAD sistemində postprosessorun köməyi ilə trianqul-
yasiya edilərək RP qurğuları üçün STL formatında verilə bilər. Bu halda 
informasiya daşıyıcısı kimi gövdənin üz qabığı və bununla içərisi ma-
terialla doldurulmalı olan həndəsi model standart postprosessor üçün 
hazırlanır. Tətbiq olunan RP üsulundan asılı olaraq qurğunun idarə sis-
temi bu informasiya əsasında idarə proqramlarından əlavə lazım olan 
yerlərdə dayaqların daxil edilməsinə də imkan yaradır (Bax: Fəsil 5).   

Qeyd olunan bu əməliyyatları yerinə yetirmək üçün CAD sistemləri 
güclü resurslara malik kompüterlərlə təchiz olunmalıdırlar. Məmulun 
həndəsi modelinin topoloji optimallaşdırılması, aralıq həndəsi formanın 
möhkəmlik hesabatı, həndəsənin modifikasiya edilməsi kimi iterasiya 
əməliyyatların minlərlə kiçik səthlər toplusunda (bir neçə GB həcmində) 
aparılması yalnız böyük sürətlə işləyən kompüterlərin tətbiqi sayəsində 
mümkündür.    
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Şəkil 4.7. Həcmi modelləşdirmə yolu ilə hissənin layihələndirilməsi 

 

Əksinə modelləşdirmə 

Burada, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, yeni məhsulun 3D modelinin 
qurulması üçün artıq əldə olan fiziki gövdələrdən istifadə edilir. Hissə-
nin 3D modelini almaq üçün o, müasir cihazlarının (skanerlərin) köməyi 
ilə ölçülərək alınan informasiya nöqtələr çoxluğu şəklində kompüterin 
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yaddaşına ötürülür. Burada modelləşdirmə prosesi əks istiqamətdə apa-
rıldığından bu “əksinə modelləşdirmə” - Reverse Engineering adlanır. 
Ölçmə strategiyasından və parametrlərindən asılı olaraq alınan nöq-
tələrin sayı çox olur (şəkil 4.8). Bu  nöqtələr çoxluğunun emal edilməsi 
böyük resurslara malik olan kompüterlərə ehtiyac yaradır. Bundan əla-
və, burada xüsusi proqramların işlənməsi və tətbiqinə ehtiyac yaranır. 
Hal-hazırda 3D ölçmə sistemlərinin demək olar ki, hamısı bu tələblərə 
cavab verirlər. 8-ci fəsildə əksinə modelləşdirmə üçün baza rolunu oy-
nayan nöqtələr toplusunun qurulması üçün tətbiq edilən ölçmə sis-
temlərin işləmə prinsipləri haqqında geniş məlumat verilmişdir.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.8. Lövhə hissədən ölçmə maşınında alınmış nöqtələr buludu [77]. 

Ölçmə nəticəsində alınmış nöqtələr bir-birilə kiçik üçbucaqlarla bir-
ləşdirilərək trianqulyasiya edilir. Ölçmə hissənin ayrı–ayrı hissələrində 
aparılır və əldə olunan səthlər sonda bir-biri ilə qovuşdurulur və səlis 
səth şəklinə salınır. Ölçmənin xətaları 0,1 -0,5 mm arasında dəyişir.   
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5. Prototiplərin additiv üsullarla hazırlanması 

5.1. Prosesin ümumi texnoloji zənciri  

Additiv texnologiyadan istifadə edən Rapid Prototyping (RP) üsulu 
yeni məhsulun ilkin prototipinin hazırlanmasına xidmət edir. Prototiplər 
dizayn,  layihələndirmə, metal qəlib və pressformaların hazırlanmasında 
geniş tətbiq edilirlər. Prototiplərin hazırlanması, yəni prototipləşdirmə 
üsulları əsasən təbəqə şəklində hazırlama texnologiyası kimi xarakterizə 
edilir. Tətbiq olunan materiallar çox spektrli olaraq metaldan tutmuş 
qum və keramikaya qədər böyük bir sahəni əhatə edir [1-12].  

RP üsulunun növü lazım olan hissənin və modelin təyinatından asılı 
olaraq seçilir. Ümumi olaraq, yeni məhsulun hazırlanma prosesinin zən-
cirində onun yeri şəkil 5.1-də göstərilmişdir.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 5.1. Rapid Manufacturing prosesinin ümumi görünüşü. 
 

Buradan göründüyü kimi prosesin layihələndirilməsi hissənin CAD 
modelinin bazasında aparılır. CAD model hazır olduqdan sonra hissənin 
funksional təyinatından və materialından asılı olaraq hazırlama üsulu 
seçilir. Üsulun seçilməsində onun texnoloji imkanları, hazırlama vaxtı 
və maya dəyəri baxımından analiz edilir. Bu zaman iki variant mümkün-
dür: additiv və mexaniki emal üsulu. Yuxarıda qeyd olunan meyyarlar 
əsasında bu iki üsuldan biri seçilir.  

CAD -
Model 

Qəlib, forma,model 
və ya hissə Hazırlama Finişləmə Prototip 

 Rapid 
Prototyping  Tökmə 

prosesi  
Additiv 
 texnoloji 
sistem 

Mexaniki 
emal 
metodu 

 Formalama 
 prosesi 
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Additiv üsullarla hazırlama prosesi modelin CAD verilənlərinin iş-
lənməsi ilə başlayır. Additiv emal qurğuları özünəməxsus proqramlarla 
təmin olunduğundan, verilənlərin itgisiz emalı üçün onların konvert-
ləşdirilməsi (çevrilməsi) lazımdır. Çevrilmiş verilənlər STL formatında 
xüsusi interfeysin köməyi ilə hazırlama qurğularına ötürülür. Sonra, 
bunun əsasında hissələr bu və ya digər üsulun köməyi ilə hazırlanır.   

Additiv emal üsullarının tətbiqi ilə birbaşa prototiplər (məs. metal 
hissələr) və ya  da onların hazırlanması üçün yardımçı rolunu oynayan 
modellər və formalar düzəldilir. Prototiplərin hazırlanmasında model-
lərdən istifadə etmək üçün əlavə bir addım – tökmə üsulu tətbiq edilir. 
Bu mərhələdə additiv üsulla hazırlanmış qəliblər və ya formaların 
tətbiqi ilə prototiplərin töküyü hazırlanır. Bu yolla metal və həmçinin 
plastik prototiplərin hazırlanması mümkündür. Qeyri metallardan 
hazırlanmış qəliblər bir dəfə istifadə olunduğu halda metal formalar və 
alətlər bir neçə dəfə tətbiq oluna bilirlər.  

Prototipin tətbiq sahəsindən asılı olaraq hazırlanmış modellər/his-
sələr sonrakı emala uğradılır. Proses başa çatdıqdan sonra, ilk öncə his-
sələr əlavə materiallardan, çıxıntılardan təmizlənir və sobada möhkəm-
ləndirilir. Bu mərhələdə, modellərin mexaniki keyfiyyətlərini artırmaq 
məqsədilə  onların üzərinə xüsusi materialdan ibarət olan təbəqə çəkilir. 
Metaldan hazırlanmış hissələrin işçi səthləri isə mexaniki emal üsul-
larının köməyi ilə son dəqiqliyə çatdırılır.   

Additiv texnoloji sistemin əsasını təşkil edən prototipləşdirmə üsulla-
rının işləmə prinsipləri, texnoloji imkanları və texniki təchizatı haqqında 
məlumatlar sonrakı bölmədə ətraflı verilmişdir. V fəsildə göstərildiyi 
kimi additiv hazırlama üsulların sayı materialların və hazırlama strate-
giyalarının kombinasiyası nəticəsində onlarcadır. Ona görə də, burada 
yalnız istehsalatda öz geniş tətbiqini tapmış və müəyyən qrup üsullar 
üçün aparıcı rolunu oynayan üsullara baxılmışdır.   
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5.2. Additiv hazırlama üsulları 

5.2.1. Stereolitoqrafiya  
(Stereolithography - SLA)  

Stereolitoqrafiya üsulunun praktiki tətbiqi zamanı eynicinsli maye 
polimerləşdirmə yolu ilə bərk cismə çevrilir. Bu üsul sənayedə tətbiq 
olunan ilk və hal-hazırda geniş yayılmış additiv hazırlama üsuludur. 

Fotopolimerləşmə. Adından göründüyü kimi bu proses fotopolimer-
ləşməyə əsaslanır. Polimerləşmə prosesi dedikdə, mikro molekulların 
makro molekullara birləşməsindən ibarət olan zəncirvari proses başa 
düşülür. Ayrı-ayrı molekulların qarışığından ibarət mayedən (monomer-
dən) bütöv şəkildə bərkimiş süni material alınır. Monomerlər adətən 
karbohidrat birləşməsindən ibarət olur.  

Polimerləşmə prosesini üç mərhələyə ayırmaq olar: 

Ø Başlanğıc;  
Ø zəncirvari artma; 
Ø sonaçatma.  

Başlanğıc mərhələdə qətranda olan molekullar xaricdən verilən ener-
jinin hesabına radikal hissəciklərə bölünürlər. Bu hissəciklər, yəni elek-
tronlar bir-biri ilə cütləşməyə can atırlar. Artma pilləsində elektronlar 
artıq monomerdəki cütləşmiş karbonlarla birləşməyə cəhd göstərirlər. 
Yeni əmələ gələn qrup başqa monomerlərlə reaksiyaya girərək polimer 
zənciri yaradır. Sonaçatma zamanı zəncirvari  proses dayandırılır.  

Stereolitoqrafiya üsulunda polimerləşmə prosesini müəyyən sahə 
daxilində aparmaq lazımdır. Bunun üçün xüsusi xassəyə malik  mono-
merdən istifadə edilir. Verilmiş monomerə xüsusi inisiator əlavə etmək-
lə xaricdən verilən işıq vasitəsilə polimerləşmə prosesi elə idarə edilir 
ki, yalnız işıq düşən sahədə proses gedir. Beləliklə verilmiş həndəsi 
formaya malik sahə bərkidilir. Prosesi idarə etmək üçün lazer şüalarının 
parametrlərini bilmək vacibdir. Bu parameterlər şüanın təsir dərinliyi və 
buraxdığı izin həndəsi forması ilə təyin olunur. 
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Şüanın təsir dərinliyi. Yerli polimerləşmə dərəcəsi vahid zamanda 
çəndə olan qətrana daxil olan fotonun miqdarından asılıdır. Şüanın təsir 
dərinliyi (Cd) aşağıdakı düsturla təyin olunur [1]: 

 
      , [mm] 

 
Burada:Dp – [mm], qətranın  optik şüanı buraxma dərinliyi  

PL – [W], orta lazer gücü, 
vs – [ m/s], lazer şüasının sürəti, 
hs – [mm], ştrixləmə məsafəsi,  
Ec – [ mJ/cm2],  qətranın səthi enerjisini təsvir edən sabitdir.  

Praktikada tətbiq olunan stereolitoqrafiya avadanlıqlarında bu 
parametrləri müəyyən intervalda variasiya etmək imkanı mövcuddur.  

Şüanın buraxdığı izin həndəsi forması. Lazer şüasının təsir 
dərinliyi ilə bərabər onun buraxdığı izin eni və forması prosesin aparıl-
masında böyük rol oynayır. Bu parametr verilən şüanın yaratdığı səthi 
enerjidən yox, onun intensivliyindən asılıdır. Həndəsi formanın düs-
turunu çıxartmaq üçün səthi enerjinin paylanmasının sərhəd şərtlərini 
tətbiq etmək lazımdır. Lazer şüasının polimerin səthi ilə görüşdüyü 
nöqtədə (z,y=0) intensivliyin qiymətinin səthi enerjiyə bərabər olduğunu 
qəbul edərək, aşağıdakı asılılıq əldə edilmişdir [1]: 
 

 
 
 
Burada ω0 şüanın polimerin səthindəki təmas radiusudur. Bu düsturla 

verilən proses parametrləri üçün izin enini təyin etmək olur.  
Lazer şüasının qətranın səthində buraxdığı izin həndəsi forması şəkil 

5.2-də göstərilmişdir.  
İş prinsipi. Stereolitoqrafiya prosesinin prinsipi ultrabənövşəyi (UB) 

lazer vasitəsi ilə işığa həssas maye fotopolimeri bir-birinin ardınca, tə-
bəqə şəklində bərkidərək üçölçülü hissəni hazırlamaqdan ibarətdir. 
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Prosesin prinsipial işləmə sxemi şəkil 5.3-də göstərilmişdir. Stereo-
litoqrafiya işçi sistemi monomerlə dolu çəndən, işçi sahədən, kontey-
nerdən, Z oxu istiqamətində hərəkət edəbilən platformadan və həmçinin 
lazer başlığından ibarətdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 5.2. Lazer şüasının fotopolimerin səthində buraxdığı izin forması. 
 

Verilən hissəni bu üsulla hazırlamaq üçün öncə həmin hissənin 
üçölçülü modeli kompüterdə hazırlanır. Hissə Z oxu istiqamətində işçi 
verişin qiymətindən asılı olaraq təbəqələrə bölünür. Sonra hər bir təbə-
qədə hissənin daxili və xarici konturları müəyyənləşdirilir. Bu informa-
siyanı SLA qurğusunda reallaşdırmaq üçün lazer başlıqlardan istifadə 
edilir. Lazer şüalarını xüsusi güzgü vasitəsi ilə hissənin konturuna əks 
etdirilir. Beləliklə lazer  başlığı X və Y oxları istiqamətində qatın kon-
turuna uyğun hərəkət etdirilərək çəndəki maye qətranı bərkidir. İlk tə-
bəqənin emalına başlamamışdan öncə platforma üzərinə hissənin for-
masına uyğun dördbucaqlı bir lövhə bərkidilir. Bu lövhə sonradan 
hissənin qurğudan kənarlaşdırılması üçün vasitə rolunu oynayır. İkinci 
qatdan etibarən  lazer şüası hissəni qat-qat tikməyə başlayır. Lazer şüası 
qatın qalınlığından asılı olaraq 0,762-9,5 m/s-ə  bərabər sürətlə hərəkət 

Y 
X 

Z 

Şüanın təsir  
dərinliyi 

Şüanın izinin 
eni 
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Hərəkətli 
platforma 

Lazer 

Dayaqlar 

 Maye qətran 

Çevik güzgü 

Hissə 

etmək imkanına malikdir. Birinci qat hazır olduqdan sonra platforma bir 
addım, yəni qatın qalınlığı qədər aşağıya doğru hərəkət edir. Bu  üsulda 
reallaşdırıla bilən qatın qalınlığı 0,025-0,15 mm arasında dəyişə bilir. 
Növbəti qatın bərkidilməsinə başlamamışdan əvvəl, bərkidilmiş qatın 
üzərinə qətran qatı çəkilir və xüsusi qurğu tərəfindən hamarlanır. Lazer 
başlığı bu təbəqəni də hissənin verilən hündürlüyündəki enkəsiyinə 
uyğun bərkidir. Bundan sonra biri-birinin ardınca növbəti qatlar 
tikilərək hissə tam hazır vəziyyətə gətirilir.    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şəkil 5.3. SLA prosesi. 

 
Qeyd olunduğu kimi qatlar bir-birinin üzərində qurulur. Onların 

arasında heç bir əlaqə yaratmadan hissəni sərt bir gövdə şəklində hazır-
lamaq mümkün deyil. Ona görə də, tikilən təbəqələri bir-birinə bitişdir-
mək üçün lazer şüasının təsir dərinliyi elə seçilir ki, o verilmiş qatın 
qalınlığından böyük olsun. Bu fərq praktikada təxminən 0,3 mm həd-
dində olur (şəkil 5.4).  
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Şəkil 5.4. Lazer şüasının qətran səthinə təsiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.5.  Lazer şüası ilə ştrixləmə formaları. 
 

Praktikada bərkidilən qatın strukturu lazerin gücündən, şüalanma 
parametrlərindən, köçürmə sürətindən və qətranın tipindən asılı olaraq 
formalaşır. Hissəni yüksək möhkəmlikdə hazırlamaq üçün optimal şüa-
landırma strategiyasından istifadə edilir. Burada üç strategiyanı fərqlən-
dirmək olar. Şəkil 5.5-də göründüyü kimi lazer şüasının ştrixləri  ho-
rizontal oxa nisbətən 0°/60°/120° bucaq təşkil edə bilir. Hissənin daxili 

n-ci qatın qalınlığı   

Şüanın radiusu 

Bərkitmə dərinliyi 

Qalıq təsir dərinliyi n-1‒ci qatın qalınlığı   

Enerji 

Qətranın səthi 
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həndəsəsindən asılı olaraq, ən yüksək möhkəmliyi təmin etmək baxı-
mından bu və ya digər strixləmə forması seçilir [2].   

Proses zamanı qurulan kütlə hələ kifayət qədər möhkəmliyə malik 
deyil. Bu halda kütlə “jelatinlə” müqayisə oluna biləcək bir xassəyə 
malik olur. Ona görə də modelin sərbəst qalan elementləri proses za-
manı əlavə dayaqların köməyi ilə möhkəmləndirilir və beləliklə proses 
zamanı və sonrakı bərkitmə mərhələsində hissədə yarana biləcək arzu-
olunmaz deformasiyalar minimallaşdırılır. Bu dayaqlar hissənin kom-
püterdə emalı zamanı avtomatik olaraq konstruksiya edilir. Dayaqlar və 
hissə eyni materialdan hazırlanır. 

Dayaqlar prosesin gedişində müsbət rol oynamaqla bərabər, mənfi 
təsirə də malikdirlər. Onların prosesə həddən artıq daxil edilməsi hissə-
nin verilənlərinin həcmini artırır: əlavə material tələb olunur və sonda o 
əl ilə hazır hissədən ayrılmalıdır ki, bu da əl əməyinə olan tələbatı kəs-
kin artırır. Hissə tam hazır olduqdan sonra platforma çənin üstünə qal-
dırılır və artıq qalan çıxıntılardan təmizlənir. Bunun üçün hissə spirtlə 
yuyulur. Prosesdən sonra hissə hələ son möhkəmliyə malik olmadı-
ğından, o belə adlanan “post prosesə”, yəni son emala uğradılır. Bu za-
man yarımhazır hissə SLA qurğusundan kənarda, xüsusi sobada son 
həddə qədər bərkidilir. Qurutma mərhələsi sona çatdıqdan sonra hissə 
çatdırma əməliyyatının tətbiqi ilə emal edilir. 

Son zamanlar prosesin davamlı inkişafı sayəsində hissələrin içini boş 
hazırlamağa cəhd edilir. Hissənin xarici səthi bütöv hazırlandığı halda 
onun daxili hissəsi boş qalaraq, xüsusi dayaq (sütun) konstruksiyasının 
köməyi ilə bərkidilir (şəkil 5.6). Bu yolla prosesin sürətini artırmaq və 
materiala qənaət etmək mümkündür. İçi boş hissələrin aşağı hissəsində 
deşik nəzərdə tutulur ki, prosesin sonunda bərkiməmiş monomerlər 
onun daxilindən axıb xaric ola bilsinlər. Hissə bərkidikdən sonra bu 
deşik xüsusi material çəkməklə qapadılır.   

Stereolitoqrafiya üsulunda işıq mənbəyi kimi son zamanlar rəqəmsal 
işləyən lampalardan-projektrorlardan da istifadə edilir. Bu halda isitmə 
lazerlə olduğundan fərqli olaraq nötqəvari yox, müəyyən səth boyunca 
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baş verir. Projektrorlar monomeri yalnız hissənin enkəsiyinə uyğun isi-
dir və bu yolla bir təbəqəni bir dəfəyə bərkidir. Projektorla isitmə çox 
məhsuldar sayılır.  Daha bir yenilik stereolitoqrafiya prosesində qarışıq 
materialların tətbiqidir. Məsələn, keramika və polimer qarışığından olan 
kütlə bu üsulun köməyi ilə formaya salındıqdan sonra o, sobada yüksək 
temperaturda bişirilir. Polimerin yanmasından sonra bərk halda keramik 
hissə əldə olunur. Belə hazırlanmış hissələrin dəqiqliyi proses zamanı 
baş verən deformasiyalar sayəsində çox aşağı olur.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.6. Dayaqlar üzərində qurulmuş hissə. 

 
Stereolitoqrafiya işçi sistemi ilk dəfə olaraq 1987-ci ildə Corporation 

3D-Systems (ABŞ) firması tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Ameri-
kanın 3D Systems firması SLA qurğularını istehsal edib, onların dünya 
bazarında satışı ilə məşğuldur (şəkil 5.7). Bu firma dünyada bu sahə 
üzrə aparıcıdır. SLA qurğuları hissənin virtual təsvirinin qətranın üzə-
rinə köçürmək üçün rəqəmli proqramlardan istifadə edir. Bunun üçün 
onlar müasir fərdi kompüterlə inteqrasiya edilmiş idarəetmə sistemləri 
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ilə təchiz olunurlar. Hissənin verilənləri SLA formatında tətbiq edilir. 
Bu nəsildən olan qurğuların texniki parametrləri əlavə 1-də verilmişdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şəkil 5.7. Stereolitoqrafiya qurğusu - SLA 250 (3D Systems). 
 
Praktiki tətbiqi. Stereolitoqrafiya üsulu başqa prototipləşdirmə 

üsullarına nisbətən daha dəqiqdir. Belə ki, burada prosesin dəqiqliyi 
əsasən qurğunun dəqiqliyindən və verilən qatın qalınlığından asılıdır. 
Qətranın özü isə hazırlanan modelin formasına olduqca az təsir göstərir. 
Bu üsul avtomobil, elektronika və məişət texnikası istehsalı üçün əsasən 
funksional prototiplərin hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. Şəkil 5.8-
də stereolitoqrafiya üsulu ilə hazırlanmış avtomobil mühərrikinin bloku 
göstərilmişdir. Qətrandan hazırlanmış blokun modeli sonraki mərhələdə 
dəqiq tökmə üsulunda tətbiq olunur. Başqa bir nümunə kimi şəkil 5.9-da 
su kranının başlığı verilmişdir. Bu modellərdən adətən bir dəfə istifadə 
edilir. Ona görə də bu yolla əldə edilən hissələr adi üsullara nisbətən 
baha başa gəlir. Prototiplərin sayı artdıqca SLA üsulunda tətbiq olunan 
materialın da həcmi artır. Material baha başa gəldiyindən, hissələrin sayı 
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müəyyən həddi keçdikdən sonra artıq bu üsulun tətbiqi iqtisadi ba-
xımdan əlverişli olmur və başqa, daha ucuz başa gələn prototipləşdirmə 
üsullarının axtarılmasına ehtiyac yaranır. Hissələrin optimal sayı onların 
ölçüsündən asılıdır.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.8. Stereolitoqrafiya üsulu ilə hazırlanmış mühərrik blokunun 

modeli və töküyü. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.9. Su kranının başlığı. 

SLA üsulunun başqa çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bu proses 
zamanı qiymətli materiallardan istifadə olunur. Bundan əlavə, hazır his-
sənin son mərhələdə yuyulması üçün tətbiq olunan məhlullar (izopropa-
nol) ekoloji baxımdan xüsusi saxlanma şəraiti tələb edir. 

Qətrandan ibarət məhlul köhnəlməyə meyillidir. Onun, böyük hissə-
lərin hazırlanması zamanı uzun müddət SLA qurğusunun işçi sahəsində 
qalması əlavə problemlər yaradır.   
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5.2.2. Lazerlə bişirmə  
 (Laser sintering - LS) 

Lazerlə bişirmə üsulu kiçik ölçülü material danəciklərini yerli 
qızdıraraq,  əritməklə bir-birinə birləşdirmək yolu ilə verilmiş material 
qatını bərkitməyə əsaslanır. Bu üsulu yerinə yetirmək üçün materiala və 
qurğuya xüsusi tələbatlar qoyulur. LS üsulu ovuntu metallurgiyasından 
məlumdur. Metallurgiyada bişirmə üsulundan istifadə zamanı metal 
ovuntular (toz şəklində danəciklər) uzun müddət böyük təzyiq altında 
yüksək temperaturda “bişirilərək “ xüsusi xassəli (məsaməli) materiala 
çevrilirlər.  

 Prototiplərin LS üsulu ilə hazırlanması klassik bişirmənin yuxarıda 
qeyd edilən təsir vasitələrindən (təzyiq və vaxt) imtina edir. Prosesdə 
əsasən danəciklər qısa müddətdə lazer şüası ilə termiki təsirə məruz 
qalır. Danəciklər emal üçün sərbəst şəkildə işçi lövhənin üzərində toz 
qatı şəklində yayılır. Onlar yerli olaraq əridilərək bir-biri ilə birləşdiri-
lirlər. Bişirmə prosesi əridilmiş hissəciklərin qatılığı və onların səthi 
gərginliyi ilə xarakterizə olunur. Bu parametrlər tətbiq olunan material-
dan və temperaturdan asılıdır. Bişirmə prosesi üçün demək olar ki, əridi-
ləbilən və soyuduqdan sonra bərkiyən bütün materiallar tətbiq edilə 
bilir. 

Süni materialların tətbiqi. Bu materialların ərimə temperaturunun 
(<200°) aşağı olması bişirmə prosesinin aparılması üçün əlverişli şərait 
yaradır. Süni materialların kiçik istilikkeçirmə xassəsi əritmə prosesini 
verilmiş həndəsi kontur daxilində aparmağa imkan verir. LS prosesində 
kristal və amorf süni materiallardan istifadə edilir. Süni materialların 
böyük əksəriyyətinin molekul və atomları bərkimə zamanı müəyyən 
qanunauyğunluqla kristal torlar şəklində strukturlaşırlar. Şüşə və qətran 
formasız bərkiyir. Fiziki olaraq  bu materiallar soyudulmuş ərinti kimi 
təsvir oluna bilər. Amorf materiallar soyuduqda öz mexaniki xassələrini 
demək olar ki, çox az dəyişirlər (şəkil 5.10, a). Kristallik quruluşlu 
materiallar isə bunun əksinə olaraq öz əsas  xassələrini kiçik temperatur 
intervalında (təxminən 10°) böyük sıçrayışla dəyişərək başqa bir fazaya 



 Prototiplərin sürətli hazırlanması 
 

48 

çevrilir (şəkil 5.10, b). Bu xassələr prototiplərin sonrakı tətbiqi üçün 
olduqca vacibdir. Praktikada kristal quruluşlu materiallardan əsasən 
poliamid, amorf cinsli materiallardan isə polikarbonat və polistirol tət-
biq edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.10. Süni materialların fiziki xassələrinin 

sxematik təsviri [1].  
  

Metal ovuntuların tətbiqi. Metal ovuntuların seçilməsi bişirmə  
üçün hazırlanan qarışığın tərkibindən asılıdır. Bunun üçün üç növ 
ovuntu qarışığından istifadə edilir. Birinci qarışıq polimerlə birləş-
dirilmiş çoxkomponentli metal ovuntulardan ibarətdir. Burada prosesin 
gedişi süni materiallardan çox da fərqlənmir. Proses zamanı polimerdən 
ibarət qabıq əridilərək metal ovuntular bir-birinə yapışdırılır və model 
yarımhazır şəkildə əldə edilir. Sonra o başqa bir sobada qızdırılaraq 
polimerlərdən təmizlənərək məsaməli gövdə şəklinə salınır. Son 
mərhələdə bu gövdə ərimə temperaturu aşağı olan başqa metallda 
(məsələn: mis) hopdurulur.  İkinci növ ovuntu qarışığı çoxkomponentli 
metal-metal qarışığıdır (şəkil 5.11). Burada birincidən fərqli olaraq 
polimer əvəzinə ərimə temperaturu aşağı olan metal götürülür. Bu metal 
birləşdirici rolunu oynayır. Amma, bu yolla hazırlanan hissənin mexa-
niki xassələri praktikada tökmə yolu ilə alınan metal hissələrdən ol-
duqca aşağıdır. Ona ğörə də bu prototiplər yalnız funksional modellər 

Temperatur Temperatur 

a) Amorf cinsli a) Kristal quruluşlu  

Möhkəmlik Möhkəmlik 
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kimi istifadə edilə bilər. Üçüncü növ ovuntu qarışığı saf metal ovuntu-
lardır. Birbaşa istehsal şəraitində prototipləri istifadə etmək arzusu 
metalların birbaşa bişirilməsi ideyasını ortaya atmışdır. Metallar maye 
halda böyük səthi gərginliyə və aşağı qatılığa malik olduğundan onların 
tətbiqi süni materiallara nisbətən əlverişlidir. Bu üsulla hazırlanan metal 
prototiplər tökmə üsulu ilə hazırlanan hissələrlə müqayisə oluna biləcək 
mexaniki xassələrə malik olurlar.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şəkil 5.11. Çoxkomponentli ovuntuların bişirilməsi a) ilkin hal  b) 

bişirilmiş hal (FHG İLT, Aachen). 
 

İş prinsipi. Lazerlə bişirmədə ölçüsü 50-100 mkm arasında dəyişən 
kiçik danəciklər yerli olaraq əridilib bir-biri ilə birləşdirilir. Əridilmiş 
kütlə soyuduqda qat şəklində bərkiyir. Bu iş prinsipini texniki cəhətdən 
yerinə yetirmək üçün tətbiq olunan qurğu ehtiyat çənindən, hərəkətli 
çəndən, lazer başlığından, güzgüdən və üzərində model tikilən işçi plat-
formadan ibarətdir (şəkil 5.12). LS üsulu da lazerköçürmə prinsipinə 
əsaslanır. Çəndə yerləşən material işçi zonaya daxil edildikdən sonra 
xüsusi diyircəyin köməyi ilə əvvəlcədən proqramlaşdırılmış qalınlıqda 
yayılır. Yayılmış ovuntu qatı materialın ərimə temperaturundan 4°C 
aşağı qiymətə qədər qızdırılır. Proses zamanı qurğunun işçi sahəsi daim 
azot qazı ilə sirkulyasiya edilir. Bu temperaturun bərabər paylanmasına 
kömək edir. Sonra qatın en kəsiyi haqqında kompüterdən verilən infor-
masiya lazer şüasının köməyi ilə platformanın üstündə yerləşən güz-

a) b) 

Aşağı ərimə  
temperaturlu  
komponent 

Yüksək ərimə 
temperaturlu 
komponent 

Məsamələr 
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güdən keçərək ovuntu şəklində yayılmış materialın üzərinə salınır. 
Danəciklər lazerlə verilən əlavə enerjinin təsiri ilə əridilir və şüalanma 
sona çatdıqdan sonra soyuma nəticəsində bərkiyərək bir-biri ilə birləşir. 
Qat hazır olduqdan sonra platforma qatın qalınlığı qədər aşağıya hərəkət 
etdirilir. Sonra növbəti qatı bərkitmək üçün yeni ovuntu qatı yayılır və 
lazerlə bərkitmə prosesi təkrarlanır. Proses hissə tam hazır olana qədər 
davam etdirilir. LS prosesində nisbətən möhkəm materiallardan istifadə 
edildiyindən dayaqlara ehtiyac qalmır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Şəkil 5.12. Lazerlə bişirmə qurğusunun işləmə prinsipi. 
 

İlk dəfə olaraq lazerlə bişirmə qurğusu 1990-cı ildə ABŞ-da DTM 
Corporation tərəfindən yaradılıb və 1992-ci ildə bazara çıxarılmışdır. 
Bu firma ilə paralel olaraq Almaniyanın EOS GmbH firması da bişirmə  
qurğularının yaradılması üzərində işləməyə başlamışdır. EOS firması ilk 
dəfə olaraq 1992-ci ildə öz məhsulunu bazara çıxara bilmişdir. Bu andan 
hər iki firma lazerlə bişirmə qurğularının istehsalı ilə məşğuldurlar və 
bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Avropada əsasən EOS firmasının qurğuları 
geniş yayılmışdır. Şəkil 5.13-də EOS qurğusunun ümumi quruluşu 
göstərilmişdir. Bu nəsildən olan qurğuların texniki göstəriciləri əlavə 2- 
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Şəkil 5.13. EOS P396 qurğusu (EOS GmbH). 
 

də verilmişdir. EOS firması tətbiq olunan materialların mexaniki xassə-
lərindən asılı  olaraq bişirmə əməliyyatını yerinə yetirmək üçün üç növ-
də qurğu istehsal edir. 
 

EOSİNT P- Süni materialları bişirmə qurğusu 

Bu sinifdən olan qurğular süni materiallardan ibarət hissələrin bişiril-
məsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qurğularda əsasən polistiroldan istifadə 
edilir. Süni material kimi neylonun xüsusi növü bişirmə prosesində aşa-
ğı temperaturda əriyən komponentlə qarışdırılaraq tətbiq edilir. İki kom-
ponentli materialın aşağı temperaturda emal edilməsi, modeldə həcmi 
sıxılmanın qarşısını alaraq yüksək dəqiqliyi təmin edir. Polistirolun ucuz 
başa gəlməsi bu yolla hazırlanan modellərin maya dəyərinin aşağı 
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salınması üçün əlverişli şərait yaradır. Polistirol modellərdən sonrakı 
mərhələdə gips qəliblərin hazırlanmasında istifadə edilir. Model gipsdə 
batırıldıqdan sonra sobada bərkidilir. Bu zaman gips polistirol modelin 
formasını alaraq bərkiyir və eyni zamanda model buxarlanır. Nəticədə 
gips qəlibin daxili forması modelin xarici formasını alır. Bu yolla alınan 
qəlib prototipin tökmə ilə hazırlanmasında istifadə edilir. Bundan əlavə 
bişirmə üsulu tibb sahəsində də geniş tətbiq olunur. Məsələn, kompüter 
tomoqrafiyası ilə insan orqanının tam virtual əksi yaradıldıqdan sonra 
bişirmə üsulu ilə ayrı-ayrı üzvlərin süni materialdan əvəzləyiciləri 
hazırlanır. Şəkil 5.14-də insan kəlləsinin modeli göstərilmişdir.     

Lazerlə bişirmə üsulu ümumiyyətlə həndəsi prototiplərin və funk-
sional prototiplərin hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.14. İnsan kəlləsinin modeli (EOS GmbH). 
 
EOSİNT M- Metalları bişirmə qurğusu 

EOSİNT M250  qurğusu yuxarıda göstərilən P tipli qurğunun baza-
sında yaradılmışdır. Bu proses üçün xüsusi olaraq aşağı temperaturda 
əriyən çoxkomponentli metal ovuntu – nikel və yaxud  bürünc legiri 
yaradılmışdır. Proses aşağı temperaturda (<100°) aparıldığından gücü 
kiçik olan lazer başlığından istifadə olunur. Hazırlanan hissənin 
maksimal ölçüsü qurğunun işçi sahəsindən asılı olaraq 250x250x250 
mm-ə bərabərdir. Tətbiq olunan metal komponentlər yüksək istilik-
keçirmə xassəsinə malik olduğundan model proses zamanı cüzi olaraq 
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qızır. Prosesin sonunda platforma yuxarıya doğru hərəkət etdirilir və 
hazır hissə qalıq metal ovuntulardan azad olur. Sonra o qurğunun işçi 
sahəsindən kənarlaşdırılır. Beləliklə məsaməli bir model hazırlanır. 
Modelin möhkəmliyini artırmaq məqsədi ilə o son etapda mis və ya 
sinkdə hopdurulur. Bundan sonra model əl ilə çatdırma əməliyyatına 
uğradılır. Beləliklə alınmış model 300 ədədə qədər töküklərin hazırlan-
masında tətbiq oluna bilir. Şəkil 5.15-də EOSİNT M qurğusunda alın-
mış, plastik hissələrin tökülməsində tətbiq edilən metal qəlib göstəril-
mişdir. 

Metal ovuntuların bişirilməsi texniki prototiplərin, qəliblərin və 
pressformaların birbaşa hazırlanmasında istifadə edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
Şəkil 5.15. EOSİNT M qurğusunda alınmış metalik forma (EOS GmbH). 

 
EOS firmasının son yeniliklərindən olan EOS M400 qurğusu hər biri 

400V olan 4 ədəd lazer başlığı ilə daha yüksək ərimə temperaturuna 
malik metalların birbaşa bişirilməsinə xidmət edir. Yüksək gücə malik 
lazerlər polad legirlərindən olan ovuntuları işçi zonada qısa zamanda 
lazımi temperatura qədər qızdıraraq lokal əritməyə şərait yaradır (şəkil 
5.16). Bu qurğular adətən polad hissələrin hazırlanmasında geniş tətbiq 
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tapırlar. Eyni zamanda işləyən lazer başlıqları prosesin yüksək sürətlə 
aparılmasına və bununla da məhsuldarlığı artırmağa şərait yaradır. 
Poladların əridilməsi prosesi (buna həmçinin lazer metallurgiyası da 
deyilir) zamanı əmələ gələn qaz buludundan bişirilmiş səthi qorumaq 
üçün qurğunun işçi kamerasına azot qazı vurulur. Z istiqamətində işçi 
addımı kiçik götürməklə qurulan hissənin səthində yüksək keyfiyyət 
əldə edilir. Belə ki, hissənin sonrakı emalına ehtiyac qalmır. Alınan 
səthin keyfiyyəti metal ovuntunun ölçüsündən asılı olaraq Rz40 - Rz180 
arasında yerləşir.  

Qurğunun işçi parametrlərini idarə etməklə titan və nikel əsaslı 
legirlərin emal da mümkündür.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.16. EOSİNT M qurğusunun işçi zonasından görünüş. 
 

EOSİNT S- Qum qəliblərini bişirmə qurğusu 

Yeni məhsulun son mərhələdə praktiki şəraitdə sınaqdan keçirilməsi 
tələbi onun prototipinin hansı ölçüdə olmasından asılı olmadan qısa bir 
müddətdə hazırlanmasını tələb edir. Misal üçün avtomobil mühərrik-
lərinin gövdəsini göstərmək olar. Praktikada belə hissələr tökmə yolu ilə 
alınır. Ona görə də bu tipdən olan yeni məhsullar da tökmə yolu ilə 
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hazırlanmalıdır. Çünki, metalların yuxarıda göstərilən birbaşa bişirilmə-
si ilə mühərrik gövdəsini qısa bir zamanda tam hazırlamaq mümkün 
olmur. Burada söhbət yalnız tökmə üçün modellərin və ya qəliblərin 
hazırlanmasından gedir. Stereolitoqrafiya üsulunun çatışmayan cəhəti 
ondan ibarətdir ki, onun köməyi ilə belə böyük hissələr üçün süni 
materiallardan stabil model hazırlamaq çətindir. Ona görə də alternativ 
yol olaraq qum qəliblərin və içliklərin birbaşa bişirilməsi ixtira 
etdirilmişdir. Bu ideya ilk dəfə olaraq tökmə hissələrin prototiplərinin 
hazırlanması ilə məşğul olan ACTech GmbH firmasında (Almaniya, 
Frayberq şəhəri) meydana gəlmişdir [1].    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Şəkil 5.17. EOSİNT S 750 qurğusunun işçi sahəsinin görünüşü. 
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Şəkil 5.18. Qum bişirmə prosesinin dövriyyəsi (ACTech GmbH). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 5.19. Bişirmə ilə alınmış qum içlik (ACTech GmbH). 
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Bu firma EOS ilə birgə çalışaraq yeni qurğunun konseptini işlə-
mişdir. Bu üsulun üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, burada başqa proto-
tipləşdirmə üsullarından fərqli olaraq qum qəliblərin hazırlanması üçün 
modeldən istifadə edilmir. Bu da prototipin maya dəyərini kəskin aşağı 
salır. Qumların birbaşa bişirilməsi üçün yaradılmış EOSİNT S 750 qur-
ğusu başqa EOS qurğularına nisbətən böyük işçi sahəsinə malikdir: 
750x380x400 mm. Şəkil 5.17-də EOS S 750 qurğusunun işçi sahəsi gös-
tərilmişdir.   

Qurğunun işləmə prinsipi şəkil 5.18-də verilmişdir. Mahiyyət etibarı 
ilə burada da lazerlə köçürmə prinsipindən istifadə edilir. İş prosesi dörd 
mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələdə qum çəni işçi platforma üzrə 
hərəkət etdirilərək xüsusi komponentlə qarışdırılmış qum qatışığını qat 
şəklində yayır. Sonra çən ehtiyat anbarından yüklənir. Növbəti mərhələ-
də bu qat lazer şüası ilə yerli olaraq qızdırılaraq bərkidilir. Qat hazır 
olduqdan sonra qurğunun platforması bir addım aşağıya endirilir. Sonra 
növbəti qum qatı çəkilir. Boşalmış çən bir daha doldurulur. Bu tsikl 
hissə tam hazır olana qədər təkrar etdirilir. Hissə hazır olduqdan sonra 
qurğunun işçi zonasından çıxarılır və bərkiməmiş qumdan təmizlənir 
(şəkil 5.19).  

İçlik (və ya qəlib) sonra sobada 200°C temperaturda, ölçüsündən 
asılı olaraq 24 saata qədər qurudulur. Bu zaman bişirmədən alınan qəli-
bin tərkibindəki bərkidici komponent istiliyin təsirindən quruyaraq son 
möhkəmlik həddini alır. ACTech GmbH firması bu texnologiyanın 
tətbiqi üzrə dünyada aparıcıdır. Gündəlik bu üsulun tətbiqi ilə onlarla 
metal hissə hazırlanır.  

Şəkil 5.20-da nümunə kimi avtomobil mühərrikinin sorucu borusu, 
gövdəsi  və kompressor gövdəsi prosesdə tətbiq olunmuş qum içlikləri 
ilə birlikdə göstərilmişdir. Borunun mexaniki emalı da daxil olmaqla 
hissənin hazırlanması sifarişçidən həndəsi  model daxil olduqdan sonra 
10 gün müddətində yerinə yetirilmişdir. Öncə burada göstərilən qum iç-
lik hazırlanmış və sobada qurudulduqdan sonra frezləmə yolu ilə işlən-
miş qum qəlibdə yerləşdirilmişdir. Tökmədən sonra alınmış pəstah  
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a) Sorucu boru  
Material: EN AC.AlSi10Mg ; Ölçüsü: 350x330x200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Kompressor gövdəsi 
Material: Çuqun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Mühərrik gövdəsi 
 Material: Alüminium legiri 
 

Şəkil 5.20. Bişirmənin tətbiqi ilə hazırlanmış hissələr (ACTech).  
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frezləmə dəzgahında mexaniki emal edilmişdir.  
Lazerlə bişirmə ilə alınan qəliblər və içliklər yüksək dəqiqliyə malik-

dirlər. Onlar yeni məhsulun layihələndirmə prosesində ilkin prototipin 
hazırlanması üçün ideal imkanlar yaradır. Bu üsul vasitəsilə demək olar 
ki, istənilən metal prototipin töküyü hazırlana bilir.   
 

Metal hissələrin birbaşa bişirilməsindəki təmayüllər 

Son illər təyyarəqayırmada və tibb texnikasında metal prototiplərin 
birbaşa bişirilməsindən əldə olunan müsbət nəticələr bu üsulun kiçik 
seriyalı hissələrin hazırlanmasında tətbiqinə şərait yaratmışdır. Selective 
Laser Melting (SLM)– Lazerlə selektiv əritmə adı altında formalaşmış 
bu lazerlə bişirmə üsulu hazırda Qərbdə additiv hazırlama texnologiya-
sındakı ümumi inkişafın istiqamətini müəyyənləşdirən bir sahəyə 
çevrilmişdir. 

1990-cı illərin əvvəllərində SLM qurğuları düzəltməyə başlayan 
EOS firması ilə bərabər lazer texnologiyasının inkişafındakı yeni-
liklərdən istifadə edərək daha məhsuldar avadanlıqların yaradılması ilə 
məşğul olan digər şirkətlərin sayı artmaqdadır. İlk vaxtlarda məh-
suldarlıq baxımından kiçik hissələrin hazırlanması əlverişli olsa da, hal 
hazırda gücü bir neçə kilovata çatan lazer başlıqları daha böyük metal 
hissələri qısa zamanda qurmağa imkan verir. EOS firmasının hazırladığı 
maşınlardan alınan hissələrin maksimal böyüklüyü 400 mm həddindədir. 
Bunun özü böyük irəliləyiş olsa da, maşınqayıranları daha böyük his-
sələrin, məsələn mühərrik gövdələrinin, birbaşa bişirilməsi maraq-
landırır. Böyük avtomobil  şirkətlərinin son illər birgə apardığı elmi 
tədqiqat işləri nəticəsində Concept Laser şirkəti tərəfindən işçi sahəsi 
800x400x500 mm olan Xline 2000R modelli qurğu hazırlanmışdır 
(şəkil 5.21). Yeni qurğu  metal hissələrinin bişirmə ilə hazırlanmasında 
bir inqilab hesab edilir. Çünki, bu qurğu daha böyük maşın hissələrini 
birbaşa hazırlamaq imkanına malik olub, yeni məmullarn layihələn-
dirilməsi və onların istehsalına başlama vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə 
qısaldaraq, ümumi prosesin sürətlənməsinə şərait yaradır.    
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Böyük ölçülü bişirmə qurğusundan əsasən təyyarəqayırma, 
avtomobil, istilik maşınları və tökmə avadanlıqlarının hazırlanması ilə 
məşğul olan sahələrdə geniş tətbiq edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.21.  Xline 2000R qurğusu (Concept Laser firması). 
 

Klassik üsulla metal qəliblərdə soyutma kanallarının hazırlanması 
böyük çətinliklərlə bağlıdır. Yonma və ya elektroerrozion üsulları kanal-
ları səthə daha yaxın açmağa imkan vermirlər.Yüksək temperaturda işlə-
yən qəliblərin soyuması vacib olduğundan kanalların işlənməsinə dair 
böyük həcmdə tədqiqat işləri aparılmışdır. Nəhayət SLM üsulunun tət-
biqi ilə qeyd olunan çətinliklər aradan götürülmüşdür. Bu üsulla istəni-
lən daxili həndəsi formaya malik hissələrin kiçik seriya şəklində hazır-
lanması mümkündür. Kanalların diametri hətta 1 mm-dən də kiçik ola 
bilər. Tökmə formaların mürəkkəb hissələri SLM ilə hazırlandıqdan 
sonra o əsas gövdəyə bərkidilir və beləliklə çətin hazırlanan kanalların 
tətbiqi reallaşdırılmış olur (şəkil 5.22). 
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Şəkil 5.22. Səthə yaxın soyutma kanallarına malik forma hissəsi  
(Concept Laser firması). 

 
Avtomobil sənayesində SLM üsulunun tətbiqi hazırda  prototiplərin 

hazırlanmasından o tərəfə keçə bilməyib. Hazırlanan prototiplərin 
mexaniki xassələri tökmə ilə əldə olunan hissələrdən yaxşı olsa da, hələ 
bu üsulun seriyalı istehsalda tətbiqinə zəmin yaranmayıb. Əsas maneə 
prosesin bahalı olmasıdır. Bu da avadanlığa çəkilən xərclə bağlıdır. 
Yuxarıda qeyd olunan böyük SLM qurğularının qiyməti 1,5-2 milyon 
avro arasında yerləşir. Hələ ki, bu üsulun seriyalı istehsala tətbiqi böyük 
investisiya ilə bərabər, proses sürətinin nisbətən aşağı olması 
səbəbiyyətindən mümkün deyil. Ancaq iri həcmli hissələrin birbaşa 
hazırlanması bu üsulun gələcək potensialından xəbər verir (şəkil 5.23). 
Artıq avtomobil şirkətləri belə qurğuların proses sürətinin artırılması 
istiqamətində irimiqyaslı elmi-tədqiqat layihələrinə başlayıblar. Avto-
mobilqayırmada bu üsulun tətbiqinin üstün cəhəti həm də ondan iba-
rətdir ki, topoloji optimallaşdırma aparmaqla əvvəllər massiv hazırlanan 
gövdə hissələrinin çəkisini kəskin aşağı salmaq olur. Şəkil 5.23 b və c-
də göstərilmiş avtomobil hissəsində proses üçün xas olan dayaq 
strukturu aydın görünür. Bu struktur sonra əl ilə kəsilir və səth 
hamarlanır.   
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a) Gövdə hissəsi; Material: AlSi10Mg (Concept Laser firması). 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Süzgəc gövdəsi dayaq strukturu ilə birlikdə; c) finişlənmiş süzgəc gövdəsi 
Material: AlSi10Mg (Concept Laser firması). 

Şəkil 5.23. SLM üsulu ilə hazırlanmış avtomobil hissələri. 
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Təyyarəqayırmada SLM üsulu təhlükəsizlik baxımdan kritik olma-
yan hissələrin hazırlanmasında tətbiq olunur (şəkil 5.24). Burada da çəki 
böyük rol oynadığından klassik hissələr bionik formaya salındıqdan son-
ra onları problemsiz bu üsulla hazırlamaq mümkündür. Bionik quruluşlu 
hissələr də mexaniki möhkəmlik baxımından ənənəvi üsulla hazırlanan 
hissələrlə müqayisə oluna biləndirlər (Bax: Fəsil 9).    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.24. Turbin mühərrikinin ucluğu  
(Concept Laser firması). 
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 5.2.3. Kağız təbəqələri birləşdirməklə modellərin hazırlanması   
(Layer Objekt Manufacturing -LOM)  

 Üçölçülü modellərin hazırlanmasının ən asan yolu ondan ibarətdir 
ki, onlar iki ölçülü kontur daxilində təbəqələrə bölünür və bu təbəqələr 
kontur boyu kəsildikdən sonra birləşdirilir. Yüksək keyfiyyətli model 
hazırlamaq üçün tətbiq olunan qatın qalınlığı çox kiçik olmalı və kontur 
boyu dəqiq kəsilməlidir. Ona görə də, bu üsulun tətbiqində verilən qatın 
emalı artıq hazır qatın üzərində aparılır. Yəni ilkin qat hazır olduqdan 
sonra onun üzərinə ikinci qat yapışdırılır və sonra kontur boyu kəsilir. 
Bu üsul ümumi olaraq təbəqələri birləşdirməklə hissələrin hazırlanması-
Layer Object Manufacturing (LOM) adlanır. Tətbiq olunan təbəqənin 
materialından asılı olaraq bu üsulu əsasən iki istiqamətə bölürlər: kağız 
və metal təbəqəni birləşdirməklə hazırlama. Bu materiallardan hazırla-
nan prototiplərin tətbiq sahəsi bir-birindən kəskin fərqləndiyindən və 
ikinci üsul yalnız  tökmə təchizatlarının hazırlanmasında istifadə olun-
duğundan, bundan sonra üsulun əsas mahiyyəti kağız təbəqələrin tətbiqi 
üzərində izah edilir. Metal təbəqələrin tətbiqi ilə aparılan proses isə 7-ci 
fəsildə verilmişdir.  

İş prinsipi. LOM üsulu da başqa additiv üsullar kimi modellərin qat-
baqat hazırlanmasına əsaslanır. Təbəqələri birləşdirməklə hissələrin ha-
zırlanma prosesinin ümumi iş prinsipi şəkil 5.25-də göstərilmişdir. Pro-
sesin aparılması üçün tətbiq olunan qurğu verici və yığıcı diyircəklər-
dən, lazer başlığından, işçi platformadan və qızdırıcı diyircəkdən iba-
rətdir. Burada tətbiq olunan kağızın qalınlığı təxminən 0,1 mm həddində 
olur. Prosesin əvvəlində kağız lent şəklində verici diyircəkdə yığılır. 
Onun üst tərəfi hamar, aşağı tərəfi isə yapışqanla örtülmüş olur. Proses 
başlanmamışdan əvvəl hazırlıq işləri görülür: işçi platformanın üzərinə 
modelin hündürlüyündən asılı olaraq 8 mm qalınlığa qədər kağız təbəqə 
çəkilir. Bu təbəqə baza rolunu oynayır və X-Y istiqamətlərində modelin 
ölçüsündən təxminən 20 mm böyükdür. Prosesin  gedişində kağız  təbə-
qə  330°C-ə  qədər qızdırılmış diyircək vasitəsilə hazırlanmış baza səthə 
sıxılır və yapışdırılır. 
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a) Ümumi iş prinsipi 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
b) Bir qatın hazırlanması 
 

Şəkil 5.25. LOM prosesinin işçi sxemi. 
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Hazır təbəqədən öncə CO2 lazer şüasının tətbiqi ilə modelin ölçü-
sündən təxminən 20 mm böyük olan dördbucaqlı çərçivə kəsilir. Sonra 
kağız təbəqə modelin/hissənin verilmiş en kəsiyinə uyğun olaraq kontur 
boyunca kəsilir. Çərçivə ilə kontur arasında qalan boş səth modelin 
böyüklüyündən asılı olaraq lazerlə 25x25 mm ölçüsündə dörd-
bucaqlılara bölünür. Proses elə idarə edilir ki, hissənin Z istiqamətindəki 
ölçüsündən asılı olaraq hazırlanan modelin ətrafında kublar əmələ gəlir. 
Dayaq rolunu oynayan bu kublar prosesin sonunda əl ilə kənarlaşdırılır 
(şəkil 5.26).     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.26. Hazır hissənin təmizlənməsi. 
 

LOM üsulunda birdəfəyə üst-üstə yapışdırılmış 4 kağız qatının kəsil-
məsi mümkündür. Təbəqələrin sayı artdıqda prosesin sürəti artsa da bu 
dəqiqliyi aşağı salır. Yüksək dəqiqlik qoyulan modellərin hazırlanma-
sında hər bir təbəqəni ayrıca kəsmək məsləhət görülür. İlkin enkəsik ha-
zır olduqdan sonra işçi platforma qatın qalınlığı qədər aşağı endirilir və 
kəsilmiş kağız lenti diyircəklərin vasitəsilə emal zonasından uzaqlaş-
dırılır. Verici diyircəkdən işçi zonaya yeni kağız təbəqə daxil olur. İkin-
ci təbəqə işçi diyircəyin vasitəsilə qızdırılaraq artıq emal olunmuşun 
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üzərinə yapışdırılır. Lazer başlıq növbəti qatın en kəsiyinə uyğun olaraq 
təbəqənin konturlarını kəsir (şəkil 5.25, b). Beləliklə proses model/hissə 
tam hazır olana qədər təkrarlanır.   

Təbəqə emal edildikdən sonra kağız lentin üzərində modelin ölçü-
sünə uyğun kəsilmiş çərçivələr qalır. Bu lent qalığı yığıcı diyircəkdə  
toplanaraq proses zonasından uzaqlaşdırılır. Tətbiq olunan qurğunun öl-
çüsündən asılı olaraq işçi zonada lentin kənarlarında həmişə təxminən 
25 cm həddində işlədilməmiş material qalır və prosesin sonunda tullanır. 
Şəkil 5.27-də LOM qurğusunun işçi zonası göstərilmişdir. Burada kəsil-
miş qatın işçi zonadan uzaqlaşdırılmasını görmək olar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.27. LOM qurğusunun işçi sahəsi.  

 
Proses başa çatdıqdan sonra hazırlanmış hissə işçi zonadan götürülür 

və dərhal xüsusi rənglə onun xarici səthi örtülür. Əks halda,  bir-iki gün 
ərzində nəmişliyin təsirindən hissənin şaquli istiqamətdə şişməsi baş 
verə bilər. Çox vaxt hopdurma üçün işlədilən Zapon rəngi  təxminən 4-5 
mm dərinlikdə hissənin içərisinə işləyə bilir. Ona görə də, örtülmüş sət-
hin mökəmliyi yüksək olur. Qurudulmuş hissənin səthi sonra mexaniki 
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emal üsulları ilə, məsələn frezləmə ilə son həddə çatdırılır. Burada iti 
alətlərin tətbiqi məqsədəuyğundur. Mürəkkəblik dərəcəsi yüksək olan 
modellərin hazırlanması zamanı prosesə müdaxilə etmək üçün idarə-
edici proqramda “Stop” komandası nəzərdə tutulur. Bu komandanın 
köməyi ilə, çətin hazırlanan səthlərin emalı zamanı problem yaranarsa 
prosesi dayandırıb əl ilə səhvi aradan qaldırdıqdan sonra davam etmək 
olur.    

 LOM üsulu 1985-ci ildə Helsys firması (ABŞ) tərəfindən ixtira edi-
lərək kommersiallaşdırılmışdır. Şəkil 5.28-də Helisys firmasının hazır-
ladığı bir LOM qurğusunun ümumi görünüşü verilmişdir.  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.28. LOM 1015 qurğusu (Helisys). 

 
Bu qurğu 256x376x355 mm ölçüdə modellərin hazırlanmasına 

imkan verir. LOM qurğularının texniki parametrləri əlavə 3-də göstəril-
mişdir. Bu qurğularda işçi proqramları tərtib etmək üçün modelin 
həndəsi modeli STL formatında hazırlanmalıdır. Model və ya hissə 
proqramlaşdırıldıqdan sonra proqramlar  intranet vasitəsilə qurğuya ötü-
rülür. Prosesə başlamazdan öncə işçi proqramlar seçilir: X-Y hərəkət-
lərini icra edən əmrlər Z–istiqamətinin qiymətindən asılı olaraq qrup-
laşdırılır. İşçi proqramlar hazırlanan hissənin həndəsi formasından asılı 
olaraq 30 - 40 MB həcmində ola bilər. Birinci təbəqənin işçi proqramı 
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hazır olduqdan sonra proses başlayır. Bu təbəqə qurulduğu müddətdə 
ikinci təbəqənin işçi komandaları seçilərək qruplaşdırılır və hesablanır. 
Bir təbəqənin işçi proqramının qurğuda hazırlanması adətən 9-12 saniyə 
çəkir.     

Üsulun müsbət və mənfi cəhətləri. LOM üsulunun başqa additiv  
üsullardan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, burada eyni zamanda iki emal 
növü tətbiq edilir: qatla tikmə və mexaniki emal. Yalnız emal olunan qa-
tın kənar hissələri kontur boyu kəsildiyindən, LOM üsulu başqa köçür-
mə üsulları (SLA, SL) ilə müqayisədə böyük hissələrin hazırlanmasında 
müəyyən üstünlüklərə malikdir. Üsulun effektivliyi  əsasən hazırlanan 
modellərin həcmindən asılıdır və texniki cəhətdən reallaşdırılması asan-
dır. Prosesin gedişi demək olar ki, materialdan asılı deyil. Kağız təbəqə-
lərin tətbiqi iqtisadi cəhətdən çox əlverişlidir və tullantıların emalı prob-
lemsiz həyata keçirilir. Təbəqənin konturunun kəsilməsi üçün əsasən la-
zerdən istifadə edilir. Hazırlanan hissələr başqa üsullarla əldə olunan 
qeyri metal hissələrə nisbətən çox möhkəm olurlar. Bu üsulla divarının 
qalınlığı 1 mm-dən böyük olan hissələrin hazırlanması problemsiz 
mümkündür.     

LOM üsulunun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, hazırlanan 
model en kəsiyi boyunca və vertikal istiqamətdə müxtəlif fiziki-me-
xaniki xassələrə malik olur. Kağız modellər hazırlandıqdan sonra xüsusi 
mayedə hopdurulur və beləliklə onların üzərinə bərk qat çəkilir. Ümu-
miyyətlə modellərin sonrakı emalı çox vaxt aparır və əmək tutumludur. 
Digər tərəfdən çox mürəkkəb həndəsi formalı daxili konturların hazır-
lanması çətindir. Ona görə ki, hər qatın emalından sonra artıq qalan 
qırıntılar emal zonasından kənarlaşdırılmalıdır. Bu əməliyyatın avtomat-
laşdırılması isə çox çətindir. Arxa  səthlərin hazırlanmasında, fəzada 
əyilmiş dərin boruların emalında da eyni çətinliklər yaranır.   

Praktiki tətbiqi. Bu üsul adətən dizayn və tökmə üçün işlənən mo-
dellərin və formaların prototiplərinin hazırlanmasında geniş tətbiq olu-
nur. Dizayn modellər verilmiş həndəsi modelin əsasında birbaşa ka-
ğızdan hazırlanır. Hazırlanmış kağız model yeni məhsulun layihələn-
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dirilməsi prosesində hissənin kompüterdə formalaşmış virtual təsvirinin 
canlı şəkildə nümayiş etdirilməsi üçün əyani vasitə kimi istifadə edilir. 
Şəkil 5.29-də Raprotec GmbH (AFR) firmasının hazırladığı bir-neçə 
belə model göstərilmişdir. Dizaynçılar bu modellər əsasında hissənin 
formasında olan çatışmamazlıqları aradan qaldıraraq, onu yenidən 
təkmilləşdirmək imkanı əldə edirlər.  

 
 
 
 
 
 
 
a) Kəlbətin      b) Montaj boruları 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Sorucu boru    d) Ayaqqabının alt hissəsi 
 

Şəkil 5.27. Modellərin LOM üsulu ilə hazırlanması 
(Raprotec GmbH). 

 
Kağız modellərin tətbiq sahəsi əsasən tökmə yolu ilə metal hissələrin 

prototiplərinin birbaşa hazırlanmasıdır. Bunun üçün LOM üsulu ilə ha-
zırlanmış kağız modellər tökmə üçün qum qəliblərinin hazırlanmasında 
istifadə edilir. Üst qatı bərkidilmiş kağız modellər yetərli möhkəmliyə 
malik olduğundan qum qəliblərinin formalaşdırılmasında heç bir çə-
tinlik yaratmır. Tətbiq olunan tökmə üsulunun növü (dəqiq tökmə, 
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vakumda tökmə və qum qəliblərdə tökmə) qəliblərin hazırlanmasında 
böyük rol oynayır. Şəkil 5.30-da dəqiq tökmənin qəlibi üçün tətbiq 
edilən kağız modellər göstərilmişdir. Bu modellər neqativ formada   ha-
zırlanır. Sonrakı  mərhələdə onlar gips və ya mum formaların hazırlan-
masında bir-neçə dəfə istifadə olunur. Bundan əlavə dəqiq tökmə zama-
nı kağız modellər birdəfəlik içlik kimi də tətbiq edilə bilər. Bu zaman 
proses yüksək temperaturda aparıldığından kağız yanır və proses başa 
çatdıqdan sonra tökük kağız külündən təmizlənir.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 5.30. Gips formaları üçün LOM modelləri (Raprotec GmbH). 
 
Kağız modellərin təxminən ağac modellərlə müqayisə edilə biləcək 

xassələrə malik olması, onların prototiplərin  tökmə yolu  ilə hazırlan-
masında adi model kimi tətbiq edilməsinə şərait yaradır. Üst qatı kifayət 
qədər emal edilmiş LOM modellər səthin keyfiyyəti baxımından heç də 
ağacdan hazırlanmış modellərdən geri qalmır. Şəkil 5.31-də kağızdan 
düzəldilmiş içliklər və hissələr üçün formalar göstərilmişdir.   
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a) Qum içlikləri üçün LOM-formalar  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
b) Kağızdan hazırlanmış  modellər 

Şəkil 5.31. Qum qəlibləri üçün modellər  (Raprotec GmbH). 
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5.2.4. Əritməklə qatçəkmə 
  (Fused Deposition Modeling - FDM)  

Qaynaq prosesi ilə oxşarlığı olan bu RP üsulu bərk materialı 
əritməklə, onları təbəqə şəklində üst-üstə birləşdirərək verilmiş modelin 
hazırlanmasına əsaslanır. Prosesin adı da elə buradan yaranıb: Fused 
Deposition Modeling (FDM) – yəni əridilmiş qatın çəkilməsi ilə model-
lərin hazırlanması. Burada pəstah rolunu oynayan məftil xüsusi qızdırıcı 
başlığın köməyi ilə ərimə temperaturuna qədər qızdırılır. FDM üsulu 
ərimə temperaturu və istilikkeçirmə qabiliyyəti aşağı olan materialların, 
məsələn, süni materialların və mumun tətbiqi üçün əlverişlidir. Metal-
ların tətbiqi isə yüksək əmək tutumlu hazırlıq işlərinin aparılması nəti-
cəsində müəyyən problemlər yaradır. Püskürtmə başlığı fəzada 3 istiqa-
mətdə hərəkət etdirilə bildiyindən istənilən üçölçülü modelin hazırlan-
ması mümkündür. Başlıqdan verilən ərimiş materialın artıq bərkimiş 
səth üzərində qat şəklində birləşməsini təmin etmək üçün, verilən 
material şırnağının en kəsiyi elə idarə edilir ki, o çevrə şəklində yox 
ellips şəklində olsun. Bu səbəbdən yeni çəkilmiş təbəqədə yaranmış gər-
ginlik  nəticəsində çəkilmiş qat sonradan formasını dəyişməyə can atır. 
Səthi gərginlik tarazlaşdıqdan sonra yeni qatla bərkimiş qat arasında 
kifayət qədər möhkəm birləşmə əmələ gəlir.     

Tətbiq olunan materiallar. FDM üsulunda süni materiallardan 
geniş istifadə olunur. Bunlara mum, polietilen, poliamid və  ABS adla-
nan materialları aid etmək olar. Mum modellər adətən  dəqiq tökmə 
üsulu üçün tətbiq olunan keramik formaların hazırlanmasında istifadə 
edilir. Polietilen material yüksək forma dəqiqliyi tələb olunan, 
mürəkkəb və incə həndəsi formaya malik modellərin (nazik divarlar və 
çıxıntılar) hazırlanmasında tətbiq edilir. Poliamid (neylon) FDM üsulu 
üçün standart material sayılır. Bu materialın köməyi ilə tökmə üçün 
tətbiq olunan dəqiq modellərin hazırlanması mümkündür. Poliamidin 
çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, başlığın ucluğunun çıxışında onun 
axıcılığı başqa materiallara nisbətən daha çox olur ki, bu da prosesə 
mənfi təsir göstərir. Prosesin başlandığı yer hissənin səthində qüsur 
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şəklində aydın görünür. Bu çatışmayan cəhətlər ABS materialının 
tətbiqi zamanı mövcud deyil. ABS ağ rənğli termoplastik süni material 
olub, hazırda FDM üsulunda geniş tətbiq edilir. Bu materialın tətbiq 
temperaturu 270°C-dir. Temperatur bu həddi keçdikdə materialın 
axıcılığı artır və rəngi dəyişərək şabalıdı olur. Bu, prosesin aparılması 
üçün arzu olunmaz haldır. Ona görə də, parametrlərin seçilməsi və 
tətbiqi hazırlanan hissənin keyfiyyəti baxımından çox önəmlidir. Hər bir 
təbəqənin sonunda ABS püskürdən ucluq təzyiq altında verilən hava ilə 
təmizlənir. Bu, ucluğun çıxışında yaranan su damcılarının prosesə mənfi 
təsirinin qarşısını almaq üçündür. Əks təqdirdə yeni qata başlayan 
zaman ucluqdan material əvəzinə su gələr və hazırlanan hissənin səthi 
korlanar.  

Hər bir material üçün ayrıca başlığın tətbiqi vacibdir. Başlıq dəyiş-
dirildikdən sonra qurğu sazlanır. Bunun üçün 20x20 mm ölçüsündə 
kiçik bir sınaq hissəsi hazırlanır.    
İş prinsipi. Prosesin aparılmasının prinsipial iş sxemi şəkil 5.32-də 

göstərilmişdir. Proses işçi material kimi istifadə edilən plastik məftilin 
qızdırıcı başlığa verilməsi ilə başlayır. Burada məftil materialın ərimə 
temperaturundan bir az aşağı temperatura qədər qızdırılaraq yarımmaye 
şəklində işçi zonaya daxil olur. İşçi temperatur tökmədə istifadə edilən 
mum üçün 70°C ilə  ABC süni materialı üçün 270°C arasında dəyişir. 
Qızdırıcı başlıqdan verilən materialın en kəsiyinin diametri təxminən 
0,18 mm civarındadır. 

İlkin qat işçi platformanın üzərinə çəkilir. Burada da qatbaqat hazır-
lama prinsipindən istifadə edilir. Verilmiş həndəsi model kompüterdə 
təbəqələrə bölünərək FDM qurğusuna ötürülür. Hər təbəqənin en kəsiyi 
başqa RP üsullarında olduğu kimi, burada da başlığın X-Y istiqamət-
lərində hərəkətini müəyyənləşdirir. Əridilmiş material X-Y 
müstəvisində, kontur boyu xətti hərəkət edən başlıq vasitəsilə artıq 
qurulmuş qatın üzərinə çəkilir. Verilmiş təbəqə hazır olduqdan sonra 
platforma aşağıya endirilir və növbəti qatın hazırlanması başlanır.  Bu 
proses hissə tam hazır olana qədər təkrar olunur. Prosesdə istifadə edilən 
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başlıq əsasən iki ucluqla təchiz edilir. Birinci ucluq əsas materialın 
verilməsi, ikincisi isə dayaqları hazırlamaq üçün nəzərdə  tutulan  
materialın işçi zonaya  daxil  edilməsi  üçün  istifadə edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.32. FDM prosesinin sxematik təsviri. 
 

Dayaq nəzərdə tutulan yerlərdə, prosesin gedişindən asılı olaraq 
ikinci ucluqdan başqa material işçi zonaya daxil edilir. Dayaq hazır 
olduqdan sonra onun üzərinə həmin başlıqdan başqa bir materialdan 
nazik ayırıcı qat çəkilir. Sonra bu qatın üzərində modelin tikilməsi da-
vam etdirilir. Ayırıcı material dayaq ilə model arasında zəif birləşmə ya-
radır ki, bu da prosesin sonunda onların bir-birindən ayrılmasını asan-
laşdırır.   

Prosesin parametrinin idarə edilməsindən asılı olaraq, hissənin 
üzərində alınan izlər arasındakı məsafə 0,3-2,5 mm arasında dəyişir. 
Tətbiq olunan qatın qalınlığı isə 0,2-0,25 mm həddində ola bilər. Onu da 
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qeyd etmək lazımdır ki, kiçik hissələrin hazırlanmasında səthin keyfiy-
yəti baxımından kiçik parametrlərin seçilməsi məsləhət görülür.     

FDM üsulu ilk dəfə olaraq Stratasys firmasında yaradılaraq sonradan 
inkişaf etdirilmişdir. İlk qurğu olan 3D MODELLER 1992-ci ildə 
bazara çıxarılmışdır. Sonuncu nəsilə aid qurğular Fortus adlanırlar 
(şəkil 5.33).    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.33. Fortus 900mc qurğusu (Stratasys İnc).  
 

Bu nəsildən olan qurğuların texniki göstəricilərini əlavə 4-dən götür-
mək olar. 1998-ci ildə Stratasys firması tərəfindən yeni MagnaDrive 
texnologiyası ilə təchiz olunmuş  FDM Quantum sistemi nümayiş 
etdirilmişdir. Prosesin dəqiqliyini artırmaq məqsədilə, burada ucluq 
bərkidilmiş başlıq X-Y istiqamətlərində addım-xətti mühərriklərdən iba-
rət elektromaqnit idarəetmə sisteminin köməyi ilə hərəkət etdirilir (şəkil 
5.34). İşçi başlıq bütün lazım olan köməkçi hissələrlə birlikdə xüsusi 
yığcam blokda birləşdirilir. Bu blok maqnit sahəsinin köməyi ilə 
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metallik lövhəyə sıxılır. Lövhə ilə blok arasında aerostatik (hava) yastı-
ğın tətbiqi ilə kiçik araboşluğu yaradılır ki, bu da mexaniki sürtünmənin 
qarşısını almış olur. Aerostatik yastıq, başlığa birləşdirilmiş boru vasi-
təsilə vurulan sıxılmış hava ilə əldə edilir. MagnaDrive sistemi başlığın 
yüksək  dəqiqlik ilə müstəvidə istənilən trayektoriya üzrə hərəkət etdir-
mək imkanına malikdir (məsələn: kontur  və ya çevrə üzrə interpolyasi-
ya).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Şəkil 5.34. MagnaDrive idarəetmə sistemi. 
 

 FDM prosesinin aparılması və ümumiyyətlə bu üsul üçün tətbiq olu-
nan qurğular başqa RP üsullarından fərqli olaraq birbaşa layihələndirmə  
bürolarında yerləşdirilə bilər. Proses zamanı heç bir zərərli qaz əmələ 
gəlmədiyindən əlavə periferiyaya ehtiyac qalmır. Hazırlanan modellər 
prosesdən sonra sadəcə olaraq təmizlənir və sonrakı emala uğradılmır.   

Praktiki tətbiqi. FDM üsulu ilə həndəsi modellərin, funksional və 
texniki prototiplərin hazırlanması mümkündür. Bu modellər əsasən plas-
tik materiallardan hazırlanır. Metal hissələr isə FDM modellərinin 
köməyi ilə tökmə üsulu ilə əldə oluna bilərlər.   

FDM üsulunun ən geniş tətbiq sahəsi məişət texnikasıdır. Burada 
qabqacaqdan tutmuş uşaq oyuncaqlarına qədər malların prototiplərinin 
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qısa bir zamanda elə layihə bürosundaca hazırlanması mümkündür 
(şəkil 5.35). Bu üsulun köməyi ilə layihəçilər yeni məhsulun təkmilləş-
dirilməsini asanlıqla həyata keçirə bilərlər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 5.35. Oyuncaq üçün dişliçarx ötürməsi və velosipedin prototipi. 

 
Başqa bir tətbiq sahəsi sənaye məhsullarının prototiplərinin hazır-

lanmasıdır. Şəkil 5.35-də elektrik əlmişarının bu üsulla hazırlanmış ilkin 
prototipi təsvir edilmişdir. Bu prototip sadəcə olaraq məhsul haqqında 
həndəsi təsəvvür yaratmaq üçün tətbiq edilir. Şəkildə göstərilən açarın 
modeli də eyni təyinatlıdır.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 5.36. Deşmə mişarının və açarın prototipi. 
 

Avtomobil sənayesində plastik hissələrin hazırlanmasında da bu 
üsuldan geniş istifadə edilir. Əsasən avtomobildə istifadə olunan plastik 
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hissələrin ilkin modellərinin əldə olunması FDM ilə yerinə yetirilir 
(şəkil 5.37).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.37. Plastik avtomobil hissələri. 
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5.2.5. Üçölçülü çapetmə  
 (Three Dimensional Printing -3D Printing) 

Prinsipcə bişirmə ilə oxşar olan bu üsul başqa birləşdirmə metodu ilə 
işləyir və fiziki əsasına görə adi çapetməyə (plotter üsulu) bənzədiyin-
dən üçölçülü çapetmə (3D Çapetmə) adlanır. İlkin material kimi burada 
qranulatlardan və tozlardan istifadə edilir. İşçi zonaya qat şəklində çəkil-
miş toz, xüsusi birləşdirici komponentin püskürdülməsi ilə bir-birinə 
yapışdırılır. Bu işləmə prinsipi demək olar ki, birləşdirilən materialın 
xassələrindən asılı olmadığından material seçimini asanlaşdırır.   

3D çapetmə üsulları tətbiq olunan material və ucluqların sayından 
asılı olaraq fərqlənirlər. Bir ucluqlu və çox ucluqlu avadanlıqlar işlən-
mişdir (şəkil 5.38). Bir ucluqlu avadanlıqlar sənayedə o qədər də işlədil-
mədiyindən çox ucluqlu başlıqlarla təchiz olunmuş proseslərə nəzər 
salaq.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.38. 3D çapetmə üsulunun təsnifatı. 
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Prosesin iş prinsipi. 3D Printing qurğusunun işləmə prinsipi şəkil 
5.38-də göstərilmişdir. Qurğu işçi zonada yerləşən iki çəndən, işçi ka-
meradan və bunların üzərində düzxəttli hərəkət edən çapetmə mexanizi-
mindən (plotterdən) ibarətdir. Bu çənlər proses zamanı işçi zonaya toz 
verilməsinə, kamera isə əsasən prosesin aparılması, yəni hissənin qurul-
masına xidmət edir. Hər bir çən hərəkətsiz divarlardan və Z istiqamə-
tində hərəkətli lövhədən (dibdən) ibarətdir. Toz çənlərinin dibi hər bir 
yeni qat çəkilməzdən əvvəl yuxarıya hərəkət etdirilərək lazımi miqdarda 
toz qarışığını işçi zonaya çıxarır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil  5.38.  Üçölçülü çapetmə prosesinin işçi sxemi. 

 
Sonra bu kütlə xüsusi diyircəyin vasitəsilə işçi platformanın üzərinə 

bərabər yayılır. İşçi kamera isə əksinə olaraq hər addımdan sonra aşa-
ğıya doğru hərəkət etdirilir. Proses ilkin qatın tikilməsi ilə başlayır. La-
zımi miqdarda toz işçi platformanın üzərinə çəkildikdən sonra başlıqdan 
onun üzərinə su əsasında hazırlanmış birləşdirici maye püskürdülür. Bir-
ləşdiricinin püskürdülməsi çap başlığının malik olduğu 128 ədəd ucluq 
vasitəsi ilə eyni zamanda yerinə yetirilir. Birləşdirici maye bərkidikdən 
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sonra toz hissəcikləri lokal olaraq bir-biri ilə yapışaraq möhkəm təbəqə 
yaradır. Birləşməmiş toz hissəcikləri isə işçi zonada qalaraq hissə üçün 
dayaq rolunu oynayırlar. Çap başlığı hissənin en kəsiyinin həndəsi 
formasına uyğun olaraq hərəkət etdirilir. Birləşdirici maye su əsasında 
hazırlandığından qurulmuş hissənin təxminən 10%-ini su təşkil edir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.39. Üçölçülü çapetmə ilə hazırlanmış model  (Z-Corporation). 
 

Birinci təbəqə hazır olduqdan sonra işçi platforma bir addım aşağıya 
hərəkət etdirilir. Beləcə proses, hissə tam hazır olana qədər təkrarlanır. 
Bu üsulun fərqləndirici cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, birləş-
dirici məhlul rəngli də ola bilər. Belə məhlullar rəngli hissələrin hazır-
lanmasında istifadə edilir. Prosesin iş prinsipi müxtəlif materialların tət-
biqində bir çox sərbəstliyə imkan verir. Əsasən bir neçə toz-birləşdirici 
kombinasiyası mümkündür. Məsələn, gips-keramika və ya polimerin 
tətbiqini misal kimi göstərmək olar (şəkil 5.39). Hazırlanan qatın sıxlığı 
X-Y istiqamətlərində 24 piksel/sm-dir. Qatın qalınlığı 0,1-0,25 mm 
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arasında dəyişir. Prosesin iş prinsipinə görə birləşdirmə zamanı kontura 
yaxın olan toz hissəcikləri də hazırlanan qata yapışırlar və beləliklə his-
sənin üzərində “şeh” yaradırlar. Bu da son nəticədə ona gətirib çıxarır 
ki, hissənin (və ya modelin) dəqiqliyi aşağı düşür, hissənin səthi kobud 
və məsaməli alınır.       

Proses başa çatdıqdan sonra işçi platforma yuxarıya hərəkət etdirilir 
və hissə işçi kameradan çıxarılır. Növbəti addımda tozsoran vasitəsilə 
hissə birləşməmiş tozlardan təmizlənir. Hissə hələ kifayət qədər möh-
kəm olmadığından, onu kənarlaşdırmazdan əvvəl elə qurğunun üzə-
rindəcə şüalandırma aparmaq məsləhətdir. Bundan sonra hissə isti mum-
da hopdurulur ki, bu da hissənin dəqiqliyinin növbəti dəfə aşağı düş-
məsinə səbəb olur. Prosesin işçi prinsipindən göründüyü kimi hazırlanan 
hissənin dəqiqliyi ümumiyyətlə başqa üsullara nisbətən aşağıdır.   

Z –Corporation texnologiyası  

Üçölçülü çapetmə üsulu ABŞ-ın “Massachusets İnstitute of Tech-
nology (MİT)” tərəfindən 1992-cü ildə ixtira edilmiş və patentləşdiril-
mişdir. Üsulun kommersiyallaşdırılması isə əsasən Z-Corporation 
firması tərəfindən yerinə yetirilmişdir. Bu iki qurum arasında əldə olun-
muş lisenz müqaviləsinə əsasən Z-Corporation 1997-ci ildə ilk dəfə 
Z406 qurğusunu hazırlayıb bazara çıxartmışdır. Hal hazırda bu müəssisə 
3D Systems şirkətlər qrupuna daxildir. Şəkil 5.40-da yeni nəsildən olan 
Z450 qurğusunun ümumi görünüşü verilmişdir. Qurğunun iş prinsipi 
sadə olduğundan onu birbaşa layihə bürolarında tətbiq etmək olur. Bu-
nun üçün lazımi periferiyaya ehtiyac var. Prosesin aparılması üçün STL 
formatlı verilənlərdən istifadə edilir. Konturların təbəqə-təbəqə hazırlan-
masına və prosesin vizuallaşdırılmasına imkan yaratmaq üçün qurğu-
ların idarə sistemi xüsusi proqramlarla təchiz olunur. Qurğularda əsasən 
“İn-Jekt” tipli çap başlıqları tətbiq edilir. Bu qurğular başqa proto-
tipləşdirmə üsullarına nisbətən təxminən 5 dəfə yüksək sürətlə işləyirlər. 
Prosesin belə sürətli aparılması konturların sürətli hazırlanması nəticə-
sində mümkün olmuşdur. Toz qatının çəkilməsi bir-neçə saniyə ərzində 



  Prototiplərin sürətli hazırlanması 
 

84 

yerinə yetirilir. 3D Printing qurğusunun texniki parametrlərini əlavə 5-
dən götürmək olar.  

Müsbət cəhətlərlə bərabər bu üsulun müəyyən çatışmayan cəhətləri 
də var. Ona görə də, bu üsulla adətən konsept modellər hazırlanır. Bu 
modellərin dəqiqliyi nisbətən aşağıdır, çox böyük modellərin hazırlan-
ması qurğunun işçi sahəsi kiçik olduğundan mümkün deyil.        

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şəkil 5.40. Z450 qurğusu. 

Exone texnologiyası 

Hal–hazırda 3D çapetmə sistemlərinin hazırlanması və satışı ilə məş-
ğul olan Exone GmbH ikinci nəhəng şirkət sayılır. Almaniyada yerləşən 
bu şirkətin hazırladığı və əsasən metal prototiplərin birbaşa və onların 
tökmə yolu ilə dolayı alınması üçün qum qəliblərin hazırlanmasında 
tətbiq olunan M-Print və  S-Max maşınlarıdır. M-Print qurğusu lisenziya 
əsasında (lisenziya sahibi: Massachusetts Institute of Technology, ABŞ) 
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əldə olunmuş texnologiya ilə işləyir (şəkil 5.41). İş prosesində yuxarıda 
izah edildiyi kimi, platforma üzərinə çəkilmiş metal tozuna yapışqan 
püskürdülür və lazım olan yerlərdə birləşdirilir. Püskürtmə çoxlu sayda 
boru ucluğa malik başlıqla realizə olunur. Ucluğun diametri 46 mkm 
həddindədir. Ucluqdan daima axan maye birləşdirici komponent başlıq-
da yerləşən senzorların köməyi ilə müəyyən vaxt kəsiyində kəsilir və 
beləliklə ucluğun çıxışında diametri 80 mkm olan damcı formalaşır. 
Damcı, başlığı tərk etməmişdən öncə elektrostatik sahədən keçir. Bura-
da verilən yükləmə nəticəsində damcını dəqiq mövqeləşdirmək olur. 
Toz material üzərinə çəkilmiş birləşdirici qurulan hissəyə müəyyən 
möhkəmlik verməyə xidmət edir. Yapışqan çəkilmiş  təbəqələr yüksək 
enerjili lampa vasitəsilə möhkəmləndirilir ki, onu nəql etmək mümkün 
olsun. Prosesin sonunda məsaməli və möhkəmliyi aşağı olan hissə alınır 
(şəkil 5.42).  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.41. M-Print qurğusu (Exone GmbH). 
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Yarımhazır hissə sonrakı iki post-prosesdə lazımi möhkəmliyə 
çatdırılır. Birinci addımda isti sobada (600°C) metal hissədə olan yapış-
qan materialı tam bərkidilir və daha sonra o, 1,5 saat müddətində yüksək 
temperaturda (1.230 °C) bişirilir. Prosesin sonunda normal hissənin 
sıxlığının 60%-i əldə olunur. İkinci addımda məsaməli hissə başqa metal 
məhlulda hopdurulur və hissə iki temperatur səviyyəsində (1100 und 
900 °C) qızdırılır. M-Printdən alınan hissələrin səthi kobud olur, ona 
görə də onlar finiş əməliyyatına uğradılırlar. M-Print qurğusunun 
parametrləri əlavə 6-da verilmişdir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 5.42. M-Print qurğusunda hazırlanmış dişli çarx (Exone GmbH.) 

 
Exone firmasnın istehsal etdiyi S-Max qurğusu da metal hissələrin 

çapında tətbiq olunan prinsiplə işləyir. Burada material tökmə səna-
yesində istifadə olunan qum tozu olduğundan prosesin bir çox özünə-
məxsus xassələri vardır. Qum tozu platformanın üzərinə çəkildikdən 
sonra onun üzərinə çap başlığının ucluqlarından aktivləşdirici kimyəvi 
maye püskürdülür (şəkil 5.43). Qum tozu qarışığı elə qurğunun işçi zo-
nasındaca bərkiyərək müəyyən bərkliyə nail olur. S-Max qurğusu digər 
3D-Çapetmə qurğularına nisbətən böyük işçi sahəsinə malikdir: 1800 × 
1000 × 700 mm (şəkil 5.44).  Qurğuya qum tozu qarışığı kənarda  
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Şəkil 5.43. S-Max qurğusunun işçi zonası (Exone GmbH). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.44. S-Max qurğusu (Exone GmbH). 
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yerləşmiş çəndən vakuum nasosunun köməyi ilə nəql edilir. Qurğunun 
daxilində yerləşən silindrik çən dolduqdan sonra, o proqrama uyğun 
platforma üzərində irəli geri hərəkət edərək maye aktivatoru püskürdür. 
Hissənin qurulma hündürlüyü, yəni qurğunun Z istiqamətindəki verişi 
0,2-0,5 mm arasında yerləşir. Bu istiqamətdə qurma sürəti 14-20 
mm/saat-dır.   

Praktiki tətbiqi. Qeyd olunduğu kimi üçölçülü çapetmə üsulundan 
süni materiallarla bərabər metaldan olan hissələrin hazırlanmasında da 
dolayı yolla istifadə olunur.  

Süni materiallardan hazırlanan hissələr (modellər) öz mexaniki 
xassələrinə görə istehsal şəraitində tətbiq olunan hissəllərdən çox fərqlə-
nirlər, yəni bir sözlə geri qalırlar. Ona görə də, bu üsulla hazırlanan his-
sələr yalnız yeni məhsulun əyani təsvirini yaratmaq üçün (konsept 
modellər) kifayət edir. Şəkil 5.45-də üçölçülü çapetmə üsulunun hid-
ravlik ötürmələrin layihələndirilməsində tətbiqi göstərilmişdir.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Şəkil 5.45. Turbin komponentinin modeli (Z Corporation). 

Bu model əsasında layihəçilər verilmiş məhsulun həndəsi 
strukturunu analizi edir, ölçüləri, o cümlədən   məhsulun dizaynı  kimi 
parametrlərini yoxlayırlar. Şəkil 5.46-də isə bu üsulla hazırlanmış idman 
ayaqqabısının modeli göstərilmişdir. Üçölçülü çapetmə üsulunun məişət 



Prototiplərin sürətli hazırlanması  89  
 
mallarının istehsalında tətbiqi əsasən yeni məhsulun dizaynının 
yoxlanmasına xidmət edir.    

Üçölçülü çapetmə üsulu biologiya sahəsində də elmi tədqiqat işləri-
nin aparılması üçün işlədilən modellərin əldə olunmasında istifadə olu-
nur. İlk dəfə olaraq bu üsulla mürəkkəb molekulyar struktur süni mate-
rialdan model şəklində hazırlanmışdır (şəkil 5.47).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.46. İdman ayaqqabısının modeli (Z Corporation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.47. Bioloji strukturun modeli (Z Corporation). 

Bu üsul avtomobil hissələrinin hazırlanmasından da yan  keçməyib. 
İlkin məhsulun konsept modelinin işlənməsi lazım olan hallarda 
çapetmə geniş tətbiq tapmışdır. Şəkil 5.48- də nümunə kimi mühərrikin 
blokunun süni materialdan hazırlanmış modeli göstərilmişdir. Əlbəttə bu 
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model başqa üsullarla hazırlananlardan fərqli olaraq yalnız əyani təsvir 
üçün istifadə oluna bilər.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şəkil 5.48. Avtomobil mühərrik blokunun modeli (Z Corporation). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.49. Metal borunun töküyü (Z Corporation). 
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Avtomobilin metal hissələrinin istehsalında üçölçülü çapetmə üsulu 
vasitəsilə qurulan modellərin köməyi ilə tökmə qəlibləri formalaşdırılır. 
Əgər tökmə qəlibinin modeli hazırlanarsa, onda o süni materialdan çap 
olunur. Bu üsulun imkanları məhdud olduğundan onun vasitəsilə yalnız 
kiçik hissələr üçün qəlib modelləri hazırlana bilir. Bu üsul həmçinin 
metal hissələrin prototiplərinin hazırlanması üçün tökmə qəliblərinin 
birbaşa qurulmasında tətbiq edilir. Xüsusi süni materialdan hazırlanmış 
qəlib adi qum qəlibləri kimi tökmə üçün istifadə edilir (şəkil 5.49). 
Qəlibə tökülmüş metal ərintisi bərkidikdən sonra qəlib dağıdılaraq metal 
hissə kənarlaşdırılır. Qəliblərin bu üsulla başqa RP üsullarına nisbətən 
sürətli hazırlanması mümkün olduğundan, o tökmə avadanlığının işçi 
hissələrinin metaldan hazırlanmasında da geniş tətbiq olunur. Bu yolla 
yalnız kiçik hissələr hazırlana bildiyindən böyük hissələr üçün Exone 
texnologiyası tətbiq olunur (şəkillər: 5.50, 5.51). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Şəkil 5.50. Turbkompressorun gövdəsi üçün  içlik və qəliblər (Exone 
GmbH). 
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Exone texnologiyası ilə qum qəliblər birbaşa çap oluna bildiyindən o 
yuxarıdakı üsula (Z Corparation) nisbətən daha məhsuldar işləyir. Digər 
tərəfdən bu üsulla yüksək mürəkkəbliyə malik formaların hazırlanması  
problemsiz həyata keçirilə bilir (şəkil 5.51). Exone üsulu yalnız his-
sələrin sayı 1-3 arasında yerləşdikdə əlverişlidir. Əks təqdirdə o ağac 
modellərdən olan qəliblərlə rəqabətə girir. Hissələrin sayı çoxaldıqca 
qum qəliblərin çap xərci kəskin artır. Ona görə də, bu üsul hələlik yalnız 
prototiplərin hazırlanmasında geniş tətbiq olunur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.51. Formula1 avtomobilinin sürətlər qutusu üçün qəlib (Exone 

GmbH). 
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5.2.6. Hibrid üsulla hazırlama  

 İlk dəfə olaraq alman firması DMG MORI additiv hazırlama üsulu 
ilə frezləmə mexaniki emal üsulunu bir dəzgahda inteqrasiya edərək 
metal prototiplərin hazırlanması üçün xüsusi bir texnologiya işləmişdir. 
Lazerlə qatçəkmə üsulu vasitəsilə qurulmuş metal hissənin səthi 5 koor-
dinatlı frez dəzgahının işçi kamerasındaca bir yerləşdirmədə tam emal 
olunur. Təklif olunan texnologiya metal prototiplərin qısa zamanda 
işlənməsi üçün geniş imkanlar açır. Bu dəzgahda əsasən böyük hissə-
lərin emalı ucuz başa gəlir. Prosesin gedişində iki texnologiyanı optimal 
kombinə etməklə mürəkkəb həndəsəli hissələrin, o cümlədən arxa səth-
lərin hazırlanması reallaşır.  

Lazerlə qatçəkmə  

Lazerlə qatçəkmə (ingl. Fused Metal Deposition- FDM) ayrılıqda 
tətbiq olunan RP üsuludur. Bu halda lazer şüası platforma və ya qurulan 
hissə üzərinə çəkilmiş substrata (metal ovuntusuna) yönələrək onu lokal 
qızdırır və bu yolla əridir. Substrat prosesə iki yolla daxil edilir: ucluq-
dan verilən metal ovuntusu və ya məftil şəklində. Hibrid texnologiyada 
əsasən metal ovuntusundan istifadə edilir. İşçi başlıq mərkəzdən verilən 
lazer şüası ətrafında yerləşmiş ucluqlardan ibarətidr (şəkil  5.52). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 5.52. Lazerlə qatçəkmə prosesinin sxematik təsviri. 
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Lazer başlıq qurulan səth üzrə CNC idarəemənin köməyi ilə yüksək 
dəqiqliklə hərəkət etdirlir. Lazımi yerdə püskürdülmüş metal ovuntu əri-
dilir və yerli olaraq metallurji birləşmə yaradır. Materialın verilməsi uc-
luğun və inert qazın köməyi ilə dəqiq idarə olunur. Bir müstəvidə qat 
çəkiləndən sonra dəzgah Z istiqamətində hərəkət edərək növbəti qatı 
qurmağa başlayır. Proses üçün lazım olan material və enerji yalnız bir 
başlıqdan verildiyi üçün onu fəzada istənilən trayektoriya üzrə hərəkət 
etdirmək mümkündür. Bu yolla istənilən 3D formalı hissə hazırlana 
bilir. Metal prototiplərin hazırlanmasında tətbiq olunan digər üsullardan 
fərqli olaraq burada material artıq mövcud olan hissədəki strukturların 
üzərinə çəkilə bilir. Bu üsulla hətta yeyilmiş maşın hissələrinin işçi səth-
lərini bərpa etmək mümkündür.   

Lazerlə qatçəkmə əsasən polad legirlərinin emalında istifadə edilir. 
Prosesin tələblərinə riayət etdikdə adətən 99,6% sıxlığa malik metal 
strukturu alınır. Əsas proses parametrləri lazer gücü PL, veriş sürəti Su 
və metal ovuntusunun verilmə sürəti mP-dir. Proses üçün tipik 
parametrlər aşağıdakı intervallarda yerləşir:  PL=300-5000 V,  Su =300-
1200 mm/dəq, mP=3-8 q/dəq. Enerji mənbəyi kimi CO2, Nd-YAG və 
diod lazer mənbələrindən istifadə edilir.  

Bu yolla qurulan hissənin səthi çox kobud olur (şəkil 5.53).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 5.53. Lazerlə qatçəkmə yolu ilə qurulmuş hissə (DMG). 
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Frezləmənin inteqrasiyası 

Lazerlə qatçəkmə yolu ilə əldə olunmuş hissələrin səthinin keyfiy-
yətini artırmaq məqsədilə onlar mexaniki emala uğradılır. Əyrixətli 
səthlər yalnız frezləmə ilə emal oluna bildiyindən sonrakı mərhələ kimi 
frezləmə nəzərdə tutulur. Frezləmə və lazerlə qatçəkməni bir emal 
mərkəzində inteqrasiya etmək üçün DMG MORİ yeni konsept işlə-
mişdir. Yeni layihələndirilmiş emal mərkəzi, dəzgahın stolunda bərki-
dilmiş platforma üzərində qurulmuş hissəni ardıcıl olaraq iki müxtəlif 
başlıqla emal etməyə imkan verir. Dəzgahın şpindeli xüsusi tutqacla 
həm frez alətlərini, həm də lazer başlığını tutub işlətməyə şərait yaradır 
(şəkil 5.54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5.54. Hissələrin hibrid texnologiya ilə hazırlanması. 

Tam hazır hissədə frezlənməsi mümkün olmayan sahələri təmiz emal 
etmək üçün lazerlə qatçəkmə fasilə ilə aparılır. Proses müəyyən bir mər-
hələyə çatdıqdan sonra dayandırılır və dəzgah avtomatik frez alətini gö-
türərək yarım hazır səthi emal edir. Arxa səthlər bu yolla hazırlandıqdan 
sonra qurma prosesi davam etdirilir və lazer başlığı artıq təmiz emal 
olunmuş hissənin üzərində növbəti qatları çəkir. Prosesin fasiləli apa-
rılması hissədə istilik deformasiyasının qarşısını alır və digər üsullarda 
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olan dayaq konstruksiyalarını lazımsız edir. Son tədqiqatlar göstərmişdir 
ki, bu prosesdə polad və mis kimi müxtəlif materialları kombinə etmək 
mümkündür. 

Yeni işlənmiş hibrid texnologiyası prototiplərin və individual emal 
tələb edən hissələrin hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. Emal olunan 
hissələrin maksimal ölçüsü Ø 500 x 400 mm həddində yerləşir. Xüsusi 
ovuntu ucluğu adi üsullardan fərqli olaraq 10 dəfə çox sürətlə material 
verməyə qadirdir. Şəkil 5.55-də bu proseslə hazırlanmış bəzi hissələr 
təsvir edilmişdir. Solda lazerlə qurmadan, sağda isə frezləmədən sonra 
alınan səthlər göstərilmişdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Turbin pəri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pərli çarx 
 

Şəkil 5.55. Hibrid texnologiya ilə hazırlanmış prototiplər.  
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Emal mərkəzlərində təsvir edilən prosesi idarə etmək üçün uyğun 
CAD/CAM hibrid proqramlar paketi işlənmişdir. Bu proqram additiv 
lazer emalını, həmçinin 5-kooridnatlı frezləmə əməlliyatını layihələndir-
məyə imkan verir. Bunun üçün lazerlə qatçəkmə strategiyaları intelli-
gent olaraq frezləmə üçün mövcud CAD/CAM sisteminə inteqrasiya 
edilir. Prosesin layihələndirilməsində sifariş verilmiş  hissələrin hansı 
hissəsinin lazerlə, hansı hissənin frezləmə ilə əldə edilməsi analiz edilir 
və nəticədə hissə sahələrə bölünür. Hər bir sahə ayrılıqda proqramlaş-
dırılır və dəzgaha ötürülür. Dəzgahda proqramlar emal strategiyasına 
uyğun ardıcıllıqla işlədilir.  

Frezləmə dəzgahında quraşdırılmış nəzarət sistemi lazer prosesinin 
etibarlı həyata keçirilməsini təmin edir. Əsas məqsəd lazerlə çəkilən qa-
tın bərabərformalı və homogen olmasıdır, çünki, bu sonrakı frezləmə 
prosesinə birbaşa təsir edən amildir. Səthin parametrləri proses zamanı 
ölçülür və ona uyğun olaraq real zamanda dəzgahın parametrləri 
adaptasiya edilir. 

Materiallar üçün verilənlər bankı prosesin CAD/CAM layihələndiril-
məsində əsas rol oynayır. Burada poladdan tutmuş nikel və hətta bürün-
cə qədər olan materialların legirlərinin emalı üçün vacib parametrlər 
toplanır. Hətta bəzi səth konfiqurasiyaları üçün artıq standart proqram 
tsikllərinin materialdan asılı olaraq dəzghahda yerləşdirlməsi normal hal 
alıb. 

Hibrid texnoloji prosesin aparılmasına imkan verən dəzgahın para-
metrləri əlavə 7-də verilmişdir.  
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5.2.6. Elektron şüası ilə əritmə 
 (Electron Beam Melting -EBM) 

Elektron şüası ilə qatbaqat qurma saf metal ovuntularını vakuumda 
elektron şüalarının köməyi ilə yerli olaraq əridilərək bərkiməsinə 
əsaslanan additiv hazırlama üsuludur. Bu üsul 1997-cü ildə İçveç 
mühəndisi Ralf Larson tərəfindən ixtira edilib patentləşdirilmişdir. Onun 
tərəfindən yaradılmış ARCAM firması (İsveç) dünya üzrə bu üsulla 
işləyən qurğuları istehsal edib yayan yeganə şirkətdir.  

Prosesin iş prinsipi. EBM üsulunda təbəqələrin qurulması ardıcıllığı 
lazer üsulu ilə oxşardır. Burada sadəcə olaraq metalı əritmək üçün başqa 
enerji mənbəyindən – fokuslaşmış həyəcanlı elektron dəstindən istifadə 
edilir. Birinci addımda saf metal ovuntu işçi platformanın üzərinə çəkilir 
və sonra elektron şüasının köməyi ilə kontur boyunca əridilərək 
bərkidilir. Lazer üsulundan fərqli olaraq bu üsulla kontur boyunca eyni 
zamanda bir neçə ərimə nöqtəsi yaratmaq mümkündür. Bu elektron 
şüaları xüsusi idarəetmə ilə əldə olunur. Metal ovuntusunun qatına daxil 
olan istilik içəridəki və ətrafdakı dənəcikləri əridir və metallurji 
birləşmə yaradır. Proses zamanı səthdə oksidləşmənin qarşısını almaq 
üçün işçi zona vakuumda yerləşdirilir.  

EMB prosesini praktikada reallaşdırmaq üçün ARCAM firması 
tərəfindən müxtəlif ölçü və gücə malik qurğular işlənmişdir (Bax: Əlavə 
8). Şəkil 5.56-da belə bir qurğunun prinspial sxemi təsvir edilmişdir. 
Qurğu əsasən massiv və vakuuma davamlı işçi zonadan və idarəetmə 
sistemindən ibarətdir. İşçi zonada additiv emal üsulları üçün xas olan 
yuxarı-aşağı hərəkətli işçi platforma yerləşir. Onun üzərində material 
ovuntusunu çəkmək üçün çən yerləşir. Elektron şüalarını yaratmaq üçün 
yuxarı hissədə quraşdırılmış başlığın gücü 4kV-dır. Başlıqda 2500°C-ə 
qədər qızdırılmış katod elektronlar emitasiya etdirilir və təcilləndirilir. 
Onların yarım işıq sürətilə materialın üzərinə yönəldilməsi və idarə 
edilməsi xüsusi dolaqlar vasitəsilə həyata keçirilir. İşıqlandırma düyümü 
digər qurğulardan fərqli olaraq hərəkətli deyil. Fokuslaşdırma maqnet 
sahəsinin təsiri altında baş verdiyindən linzalara ehtiyac qalmır.      
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Şəkil 5.56. EBM qurğusunun işçi sxemi. 

 
Bu baxımdan qurğu çox robustdur. Elektron şüası səth boyunca 8000 

m/san sürətlə hərəkət etdirilə bilər ki, bu da digər üsullarla müqayisədə 
dəfələrlə yüksəkdir (məsələn: SLM üsulunda skanerlmə sürəti 10 m/san 
həddində yerləşir). Proses zamanı isə faktiki olaraq 20 m/san sürətdən 
istifadə edilir. Polad ovuntularının əridilməsində elektronlar 300 mkm 
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dərinliyə qədər materiala daxil ola bilir. Lazer üsulu ilə bu effekti almaq 
mümkün deyil, çünki lazer şüası emal olunan səth tərəfindən absorbsiya 
edilir. Nəticədə yaranan yüksək temperatur qradiyenti yalnız kiçik 
dərinlikdə işləməyə imkan verir. Hazırda istehsal olunan ARCAM 
qurğuları arasında ARCAM Q20 ən böyük işçi sahəyə malikdir: 350 x 
380 mm (Ø/H).  

ARCAM qurğularında metal hissələrin hazırlanması üçün polad, 
titan və CoCr legirləri ovuntular şəklində hazırlanmışdır (məsələn: 
X40CrMoV5-1, Ti6Al4V, Inkonel 718). 

Hazır hissələr qurğunun işçi zonasından götürülərək xüsusi kamerada 
nəzarətli soyudulur. Sonrakı mərhələdə dayaqlar kənarlaşdırılır və lazım 
gəldikdə termiki emala uğradılır. Hazırlanmış metal hissələrin səthləri 
poblemsiz mexaniki emalla lazımi təmizliyə çatdırıla bilir. 

Digər üsullarla müqayisəsi. EBM üsulu ilə alınmış metal hissələr 
yüksək sıxlığa (99%) və mexaniki xassələrə malikdirlər. SLM ilə alınan 
hissələrə nisbətən burada daha az termiki gərginlilkər yaranır. Bu da 
prosesin layihələndirilməsi zamanı daha az dayaq strukturlarına ehtiyac 
yaradır. Proses üçün material spektri məhduddur. SLM üsulu ilə müqa-
yisədə alınan səthlər çox kobuddur. Prosesə başlamazdan öncə işçi plat-
forma və ovuntu 1100°C-ə qədər qızdırılmalıdır. proses texnikası SLM 
ilə müqayisədə mürəkkəbdir və baha başa gəlir. Elektron şüasının ən azı 
100 mkm-ə qədər fokuslaşa bilməsi prosesi kobud edir. Enerji məsrəfi 
SLM üsulundan dəfələrlə kiçikdir.   

Praktiki tətbiqi. EBM üsulu əsasən hazırlanması yüksək enerji tələb 
edən metal hissələrin əldə olunmasında tətbiq tapır. Buraya 
təyyarəqayırma, avtomobil və tibbi texnikanı aid etmək olar. Qurğunun 
nisbətən aşağı sürətə və kiçik işçi sahəyə malik olması, onun yalnız 
prototiplərin və ölçüsü çox kiçik olan hissələrin kiçik seriyalı 
istehsalında tətbiqinə imkan verir. 

Şəkil 5.57-də EBM üsulu ilə hazrlanmış bəzi hissələr göstərilmişdir. 
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a) Təyyarə hissəsi (Material: Ti6Al4V) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Ortopedik implantlar (Material: Ti) 
 

Şəkil 5-51. EBM üsulu ilə hazırlanmış hissələr (ARCAM). 
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6. Prototiplərin hazırlanmasının ənənəvi üsulları –  

Yüksək sürətli frezləmə 

6.1. Prosesin texnoloji əsasları   

  İnkişaf tarixi 
Son illərdə maşınqayırma texnologiyasında High Speed Cutting 

(HSC) kimi tanınan yüksək sürətli emal kağız üzərində mövcud olan 
nəzəriyyədən praktikada geniş tətbiq olunan bir texnologiyaya çevril-
mişdir. Hələ keçən əsrin əvvəlində, 1929-ci ildə alman alimi Salomon 
tərəfindən Berlin Texniki Universitetində ixtira edilmiş bu texnologiya 
uzun müddət bir nəzəriyyə kimi qalmışdır. Laboratoriya şəraitində 
aparılmış sınaqlar nəticəsində Salomon o dövrdə Taylorun kəsmə sürəti 
ilə alətin davamlılığı arasında mövcud olan asılılığını təkzib edən başqa 
bir nəticəyə gəlmişdir. Taylor nəzəriyyəsinə görə mexaniki emal zamanı 
kəsmə sürəti artdıqca kəsmə zamanı yaranan temperatur və qüvvə də 
artır. Bunun nəticəsində alətin davamlılığı aşağı düşür. Salomonun sı-
naqları isə başqa bir nəticə vermişdir, yəni kəsmə sürəti artdıqca kəsmə 
zamanı yaranan temperatur yalnız bir müddət artır, və sürətin sonrakı 
artımı onun azalmasına səbəb olur (şəkil 6.1). Bununla Taylor 
nəzəriyyəsinin yalnız kiçik bir intervalda düzgün olduğu göstərildi. 
Salomon öz sınaqlarını müxtəlif metallar üzərində aparmışdır: polad-
440 m/dəq, bürünc-1600 m/dəq, mis-2850 m/dəq və alüminium-16500 
m/dəq. Temperatur ölçməsinin nəticələri şəkil 6.1-də kəsmə sürətindən 
asılı olaraq göstərilmişdir. Göründüyü kimi bu interval materialın fiziki 
mexaniki xassələrindən asılı olaraq  dəyişir. Hər bir material üçün kəs-
mə sürətinin elə bir intervalı mövcuddur ki, həmin arada verilmiş ma-
terialın emalı yüksək kəsmə  temperaturuna görə mümkün deyil. Məsə-
lən alüminium üçün bu interval 100-400 m/dəq arasında dəyişirsə, bü-
rünc üçün 200-1000 m/dəq arasında yerləşir. Onu da qeyd etmək lazım-
dır ki, sınaqlar güllə vasitəsilə verilmiş sınaq materiallarının üzərində, 
kəsmə prosesində alətin buraxdığı izə uyğun bir izin açılması ilə aparıl-
mışdır.     
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Hələ Salomon tərəfindən bu nəzəriyyə araşdırıldığı vaxtlarda məlum 
idi ki, yüksək kəsmə sürətinin praktikada effektiv tətbiqi üçün verişin 
proporsional olaraq artırılması lazımdır. Yalnız bu iki parametrin bir-
likdə artırılması emal vaxtını azaltmağa və bununla məhsuldarlığı artır-
mağa imkan verir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.1. Yüksək sürətli kəsmədə temperaturun dəyişməsi [13]. 

HSC texnologiyasının praktikada tətbiqi üzərində geniş elmi tədqiqat 
işləri, Salomondan sonra, yalnız 50-ci illərin sonunda başlamışdır. Əsas 
işlər kəsmə prosesinin yüksək sürətlərdə elmi əsaslarını yaratmağa yö-
nəlmişdir. Yüksək sürətlərdə mexaniki emala imkan verən lazımi tex-
niki avadanlığın olmadığına görə elmi tədqiqat işləri yalnız laboratoriya 
şəraitində aparılırdı. Buna misal olaraq 1965-ci ildə Drezden Texniki 
Universitetində görülmüş işləri göstərmək olar. Şəkil 6.2-də torna  
əməliyyatında kəsmə qüvvəsinin müxtəlif kəsmə sürətlərində dəyişməsi 
təsvir edilmişdir. Laboratoriya şəraitində alınmış bu nəticələr göstər-
mişdir ki, sürətin artması ilə kəsmə qüvvəsi müəyyən bir qiymətə qədər 
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azalır və sürətin sonrakı artımında demək olar ki, dəyişməz qalır. Fərz 
edilir ki, kəsmə sürətinin böyük qiymətlərində yaranan ani temperatur 
yonqarın çıxarılması prosesini asanlaşdırır, ancaq pəstaha keçməyə 
çatmır. Bu hal nəzəri cəhətdən hələ bu günə kimi bir mənalı olaraq izah 
edilməyib. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.2. Alüminiumun emalında kəsmə qüvvəsinin sürətdən 
asılılığı [24]. 

  

Yalnız CNC idarə sistemlərinin yaranması, yüksək tezlikli şpindel-
lərin və alətlərin permanent inkişafı, həmçinin dəzgahların konstruksiya-
larının təkmilləşdirilməsi nəticəsində HSC emalın praktikada tətbiqi 
üçün geniş imkanlar açılmışdır [14,15,37,50]. Onu da qeyd etmək la-
zımdır ki, bu texnologiyanın mexaniki emalın müxtəlif növlərində (əsa-
sən torna əməliyyatında) sınaqdan keçirilməsinə baxmayaraq 60-cı il-
lərin sonuna qədər praktikada tətbiq oluna biləcək səviyyədə elə bir 
nəticə əldə edilməmişdir. Kəsmənin yüksək sürətlərdə aparılması məlum 
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olduğu zamandan, bu texnologiyanın frezləmə əməliyyatında daha bö-
yük səmərə verə biləcəyi məlum idi. Çünki, frezləmədə, başqa emal 
üsullarından fərqli olaraq, kəsmə sürətinin artması verişin proporsional 
olaraq artırılması deməkdir. Bu da mexaniki emala sərf olunan vaxtın bu 
üsulda daha kəskin aşağı salınmasına şərait yaradır. Bu səbəbdən yüksək 
sürətli frezləmənin inkişaf etdirilib praktikada geniş tətbiq olunmasına 
maraq başqa üsullara nisbətən daha üstün idi.   
  70-ci illərin sonu 80-cı illərin əvvəlində  yüksək sürətli frezləmənin 
tətbiqinin əsaslarını araşdırmaq üçün Almaniyada geniş elmi tədqiqat 
işlərinin aparılmasına başlanmışdır. 1984-cü ildə Darmstadt Texniki 
Universitetinin  rəhbərliyi altında Almaniyanın tanınmış firmalarının və 
universitetlərinin iştirakı ilə “Metal və qeyri metal materialların yüksək 
sürətli frezlənməsi” adı altında böyük bir elmi layihəyə start verilmişdir.  
Bu layihədə “Dəzgahlar, alətlər, şpindel mühərrikləri və alətin bər-
kidilməsi üçün tərtibatlar” işçi qruplarında 41 firma iştirak edirdi. 
Layihə böyük uğurla başa çatdırılmışdır. Burada görülən elmi- tədqiqat 
işlər nəticəsində ilk dəfə olaraq Darmstadtda TU-də yüksək sürətli frez-
ləmə dəzgahının prototipi yaradılmışdır. Bu prototipin əsasında prosesin 
texnoloji əsasları müxtəlif materiallar üzərində araşdırılmış və praktiki 
parametrləri müəyyənləşdirilmişdir. Şəkil 6.3-də bu tədqiqatlar nəti-
cəsində alınmış, müxtəlif materialların yüksək sürətli emalı üçün kəsmə 
sürətinin sərhədləri göstərilmişdir. Elmi tədqiqat işlərinin nəticələri çox-
lu sayda yazılmış dissertasiyalarda və texniki mətbuatda öz əksini tap-
mışdır [14-35].      

Hal hazırda prosesin araşdırılması, CAD/CAM/NC-proqramlaşdır-
ması və avadanlığın inkişafı istiqamətlərində elmi tədqiqat işləri davam 
etdirilir. Yüksək sürətli frezləmənin praktikada tətbiqi göstərir ki, yük-
sək sürətlərin tətbiqi alətin keyfiyyəti ilə bərabər yastıqlar  və  idarəetmə  
sisteminin  parametrlərindən də güclü sürətdə asılıdır. Ona görə də  təd-
qiqat işləri iki istiqamətdə aparılır: prosesin məhsuldarlığını artırmağa 
imkan verən texnologiyanın işlənməsi və kəsmə sürətinin yuxarı sərhəd-
lərinin qaldırılmasına imkan verən avadanlığın inkişaf etdirilməsi.  
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Şəkil 6.3. Müxtəlif materiallar üçün kəsmə sürətləri. 

Yüksək sürətli frezləmə prosesinin xüsusiyyətləri 

Qeyd olunduğu kimi, yüksək sürətli frezləməyə məxsus olan yüksək 
məhsuldarlıq bütün HSC emalı üçün xarakterikdir. Bu sahədə ilk prak-
tiki nəticələr aviasiya sənayesində legirli alüminiumun emalında əldə 
edilmişdir. Sonralar çuqunların, çətin emal olunan metalların, legirli mis 
və polimer materialların frezlənməsi tədqiq olunmuşdur. Hal hazırda 
yüksək sürətli frezləmə avtomobil sənayesində formaların və ştampların, 
aviasiya sənayesində inteqral hissələrin, və eləcə də elektrotexnika və 
məişət mallarının hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. Sənayenin bu 
sahəsində tətbiq olunan hissələr üçün mürəkkəb həndəsi formalar, əsa-
sən isə sərbəst formalı səthlər xarakterikdir. Belə səthlər dizayn və ya 
hava axınını optimallaşdırmaq (avtomobil hissələrində) baxımından tət-
biq olunur. Metal hissələrin emalında yüksək sürətli frezləmənin rolu, 
bu hissələrin son dəqiqliyinə qoyulan tələblərə görə daha böyükdür. Me-
tal hissələr frezləmədən sonra həmişə finiş əməliyyatına uğradılır. His-
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sələrin mürəkkəbliyi onların avtomatlaşdırılmış finiş emalına imkan ver-
mədiyindən bu səthlər əl ilə çatdırılırlar (cilalama, hamarlama). Əl 
əməyi bütün prosesə sərf olunan vaxtın 40%-ni təşkil edir. Buna görə də 
ümumi prosesə sərf olunan vaxtı azaltmaq üçün yüksək sürətli frez-
ləmənin effektivliyini artırmaq daim bu sahədə çalışan firmaların maraq 
dairəsində durur. Frezləmə əməliyyatında vaxtın azaldılması və dəqiq-
liyin artırılması təkcə frezləmədə effektivliyin artırılmasına yox, eləcə 
də sonrakı emala – finişləmə əməliyyatına sərf olunan əl əməyinin azal-
dılmasına xidmət edir.  

Çökük və qabarıq səthlərin emalı səthin  mürəkkəbliyindən asılı ola-
raq 3 koordinatlı frezləmə və ya da 5 koordinatlı simultan frezləmənin 
köməyi ilə aparılır. Əyri səthləri verilmiş kontura yaxınlaşdırmaq üçün 
radius frezlərdən istifadə edildiyindən, həmişə frezləmədən sonra alınan 
səthlərdə alətin radiusundan asılı olaraq aşırım şəklində izlər qalır (şəkil 
6.4). Bu izlər arasındakı məsafə frezləmədə, eninə verişin qiymətindən – 
sətirlər arasındakı məsafədən asılıdır. Son pillədə bu izlər hamarlanaraq 
minimuma endirilir. Yüksək sürətli frezləmənin əyri səthlərin emalında 
tətbiqi iki məqsəd daşıyır. Birincisi ondan ibarətdir ki, verişin 5-10 dəfə 
artırılması nəticəsində təmiz emalda sətirlər arasındakı məsafə azal-
dılaraq səthin dəqiqliyi artırılır. Bu zaman emala sərf olunan vaxt sabit 
qalır. İkinci halda sətirlər arasındakı məsafə sabit qalır, uzununa verişin 
böyük qiymətləri emal vaxtının kəskin azaldılmasına gətirib çıxarır. Bu 
və ya başqa strategiyanın seçilməsi hissənin səthinə qoyulan tələblərdən 
asılıdır. Yüksək sürətli frezləmədə radius frezləri ilə emal olunmuş sət-
hin kələ-kötürlüyü əsasən sətirlər arasındakı məsafədən B və alətin 
radiusundan (R) asılıdır. Bu qiymətin nəzəri hesablanması şəkil 6.5-də 
təsvir edilmişdir. 

Dəqiqliyə təsir edən əsas faktor isə kəsmə şəraitinin emal olunan 
əyrixətli səth boyunca daimi olaraq dəyişməsidir. Təmiz   frezləmədə, 
alətin çökük və qabarıq səthlər boyunca hərəkəti zamanı alətlə hissə 
arasında olan kontakt sahəsinin yeri və ölçüsü dəyişir. Belə ki, frezin 
kəsən tilinin müxtəlif hissələri pəstah ilə təmasa girir. Bu zaman kəsmə 
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şəraiti verilmiş anda konkret kəsmə sürəti və kəsmə qüvvəsinin əvəz-
ləyicisinin istiqaməti ilə təyin olunur. Frezləmə istiqaməti (alətin 
fırlanma istiqaməti –veriş və ya verişin əksi istiqamətlərində, hərəkət 
istiqaməti – yuxarıya və ya aşağıya frezləmə) həmçinin emal dəqiq-
liyinə təsir edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu faktorlarla bərabər 
hissənin əməliyyatlar arası konturu da frezlənən səthin dəqiqliyinə 
böyük təsir göstərir, yəni əməliyyatlar arası texnoloji varislik fenomeni 
mövcud olur. Texnoloji varisliyin tədqiqi şəkil 6.6-da qrafitin emalı 
misalında göstərilmişdir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.4. Silindrik səthin frezlənməsi. 
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Şəkil 6.5. Sətirlər arasındakı məsafənin səthin kələ-kötürlüyünə təsiri. 

   

Şəkildə təsvir edilən silindrik səth yüksək sürətli frezləmə dəz-
gahında 3 koordinatlı frezləmə üsulu ilə emal edilmişdir. İlk addımda  
pəstah barmaq frezin (R = 5 mm, t = 5 mm) köməyi ilə kobud yonularaq 
verilmiş səthin pilləli formada konturu yaradılır. Sonra pilləli konturdan 
ibarət səth  radius frezinin (R = 4 mm) tətbiqi ilə sətirbəsətir frezlənərək 
nəzəri kontura yaxınlaşdırılmışdır. Kobud frezləmədən sonra yaranan 
pilləli emal payı təmiz frezləmədə kəsmə dərinliyinin emal olunan səth 
boyunca meyillənməsinə gətirib çıxarmışdır. Daimi dəyişən qüvvənin 
qiyməti və istiqaməti bu əməliyyatda tətbiq olunan frezin qeyri-sərtli-
yindən  asılı olaraq forma xətası yaradır. Şəkil 6.6-da emal olunmuş sət-
hin 3 koordinatlı ölçmə qurğusunda alınmış forma xətasının təsviri 
verilmişdir. 
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Şəkil 6.6. Texnoloji varisliyin emal dəqiqliyinə təsiri. 
(frezləmə istiqaməti verişin əksinədir) 

Kobud emaldan sonra alınan pillələrin təsiri təmiz emaldan sonra 
səth boyunca aydın görünməkdədir. Bu onu göstərir ki, texnoloji varis-
lik sistemin sərtliyindən asılı olaraq bu və ya başqa formada özünü gös-
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tərir. Texnoloji varisliyin son emala təsirini proses üçün işlənilmiş opti-
mal parametrlərin tətbiqi ilə azaltmaq mümkündür [46].  

Əgər şəkil 6.6-də göstərilmiş silindrik səthin forma xətasına nəzər 
salsaq görərik ki, sağ və sol tərəfdə xətanın qiymətləri müxtəlifdir. Bu 
fərq alətin səth boyunca hərəkəti zamanı frezləmə istiqamətinin dəyiş-
məsi ilə əlaqədardır. Sağ tərəf yuxarıya frezləmə, sol tərəf isə aşağıya 
frezləmə ilə emal olunmuşdur. İstiqamətin bir tərəfdən o biri tərəfə 
keçməsi kəsmə qüvvəsinin istiqamətinin dəyişməsi ilə müşaiyət olunur. 
Nəticədə, alətin hissəyə nisbətən yerdəyişməsi müxtəlif olur: sağ tərəfdə 
çox, sol tərəfdə isə az. Frezləmə istiqamətinin dəqiqliyə təsirini azalt-
maq üçün alətin pəstaha nisbətən maillik bucağını optimallaşdırırlar. 
Bunun üçün frezləmə zamanı maillik bucağı daim idarə olunur. 5 koor-
dinatlı frezləmənin köməyi ilə çalışırlar ki, alət ilə pəstahın normalı ara-
sındakı bucaq 15-30°-ni keçməsin.         

CAD/CAM/NC proqramlaşdırma 

Yüksək sürətli frezləmədə tətbiq olunan texniki avadanlıq müasir 
CNC idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunduğundan, verilən hissələrin 
emalı üçün alətin işçi trayektoriyaları rəqəmli formada təsvir olun-
malıdır. Bu prosesin layihələndirilməsi üçün tətbiq olunan işçi yerlər 
arasında kommunikasiyanı təmin etmək baxımından da vacibdir. Kom-
püterləşdirilmiş prosesdə frezləmə texnologiyasının işlənməsi hissənin 
CAD modeli əsasında texnoloji informasiyanın kompüterdə hazır-
lanması ilə başlayır (şəkil 6.7).   

İstehsalçılar sifarişi adətən hissənin CAD modeli şəklində alırlar. 
Sifarişçilər tərəfindən müxtəlif CAD sistemlərinin tətbiqi verilənlərin 
ümumi qəbul olunmuş formatlarda: VDA, İGES, STEP, Model və i.a. 
hazırlanmasını  tələb  edir. İstehsalçı  firma  verilənləri  aldıqdan  sonra 
onun emalına başlayır. Bu verilənlər əsasında HSC frezləmə üçün CAM 
modulunun köməyi ilə rəqəmli idarə proqramları hazırlanır. 

Frezləmədən sonra CAQ sistemlərinin tətbiqi ilə keyfiyyətə nəzarət 
edilir. Hər bir etap bir-biri ilə intranet və ya internet vasitəsilə əlaqələn-
dirilmiş xüsusi işçi yerlərdə yerinə yetirilir.  
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Şəkil 6.7. Yüksək sürətli frezləmə texnologiyasında informasiya axını. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi yüksək sürətli frezləmə adətən üç 
mərhələdə aparılır: kobud, təmiz və qalıq materialların emalı. Kobud 
emalda yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün imkan daxilində böyük 
diametrli barmaq frezlər tətbiq edilir. Bu əməliyyatdan sonra alınmış 
pilləli səth radius frezlərinin köməyi ilə verilən kontura yaxınlaşdırılır 
(şəkil 6.8). Bir çox hallarda, təmiz emaldan sonra konturların qovuşduq-
ları yerlərdə qovuşma radiusu alətin radiusundan kiçik olduğundan qalıq 
materiallar əmələ gəlir. Bu sahələrin təmiz emalı üçün əlavə frezləmə 
əməliyyatı- qalıq materialların emalı tətbiq edilir.     

Frezləmə əməliyyatının optimal layihələndirilməsi yalnız müasir 
CAD/CAM sistemlərinin köməyi ilə mümkündür. Çünki, keçmişdə mə-
lum olan əl ilə NC proqramlarının işlənməsi artıq burada hissənin veri-
lənlərinin həcminin kəskin şəkildə artması nəticəsində (bəzi hallarda bu 
100 MB-ı keçir) mümkün deyil. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir  
kompüter  texnikasının  yüksək  səviyyədə  inkişaf   etməsinə baxma-
yaraq CAD/CAM sistemləri frezləmə prosesinin layihələndirilməsində 
yalnız yardımçı rolunu oynayır. Proqramçının interaktiv şəkildə dialoq-
da olduğu bu sistemlər alətlər və emal strategiyaları haqqında informa-
siyanı daxil etdikdən sonra alətin emal olunacaq səth üzrə yerdəyiş-
məsinin trayektoriyasını hesablayır. 

Müasir kompüterlər bu halda sadəcə olaraq riyazi əməliyyatların 
yerinə yetirilməsi üçün tətbiq edilir. Yəni bu zaman heç bir məntiqi 
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əməliyyat aparılmır. Yüksək sürətli frezləmə texnologiyasının komp-
leksliyi, bu prosesə təsir edən çoxsaylı amillərin qarşılıqlı və prosesə 
təsirinin riyazi modelinin olmaması, əməliyyatlar arasında mövcud olan 
texnoloji varisliyin CAD/CAM sistemlərində nəzərə alınmaması pro-
sesin tam avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsinə imkan vermir.  Prose-
sin hal-hazırda mövcud olan riyazi modelləri real emal şəraitini tam əks 
etdirmədiyindən, onların CAD/CAM sistemlərində tətbiqi kommersiya 
baxımından böyük maraq doğurmur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 6.8. Yüksək sürətli frezləmədən sonra əmələ gələn tipik konturlar. 

Yüksək sürətli frezləmə prosesinin CAD/CAM sistemlərinin köməyi 
ilə optimal layihələndirilməsinin texnoloji xüsusiyyətləri elmi-texniki 
mətbuatda geniş şəkildə öz əksini tapmışdır [43-55].     

Texniki avadanlığa qoyulan tələblər 

Yüksək sürətli frezləmə əməliyyatını praktikada effektiv tətbiq 
etmək üçün bu emal növünün tələblərinə cavab verən dəzgah, alət və 
tərtibatların olması lazımdır. 

Dəzgahların konstruksiyalarına qoyulan tələblər eynidir: onların göv-
dəsi möhkəm və titrəmələri söndürmək qabiliyyətinə malik materiallar-
dan hazırlanmalı və eyni zamanda yüngül çəkiyə malik olmalıdır.  Bu 
tələblərə cavab verən HSC dəzgah konsepsiyaları emal şəraitindən asılı 



114  Yüksək sürətli frezləmə  
 
olaraq işlənilir. Emal şəraiti əsasən materialın fiziki-mexaniki xassələri 
ilə xarakterizə olunur. Frezləmə dəzgahlarında baş hərəkət şpindelin fır-
lanması və stolun düzbucaqlı koordinat sistemində oxlar boyunca eyni 
zamanda irəli–geri hərəkəti nəticəsində yerinə yetirilir. Stolun və 
şpindel başlığının bir birinə nisbətən sərbəstlik dərəcəsindən asılı olaraq 
3 koordinatlı və ya 5 koordinatlı emal aparmaq mümkündür. Dəzgah-
ların gövdələri adətən qaynaq olunmuş polad konstruksiyadan və ya da 
polimerbetondan hazırlanır.Yüksək sürətli frezləmə dəzgahlarında pro-
sesin aparılma sürəti çox vaxt dəzgahın malik olduğu maksimal verişlə 
(məs. 60 m/dəq) yox, verişin ötürmə təcili ilə qiymətləndirilir. Çünki, 
əyrixətli kontur üzrə hərəkət zamanı dəzgah tez-tez verişin istiqamətini 
dəyişməli olur. Bu zaman sürəti sabit saxlamaq üçün yüksək təcil la-
zımdır. Praktikada tətbiq olunan müasir ənənəvi konseptli HSC dəz-
gahlarının demək olar ki, heç biri  emal zamanı verişə qoyulmuş sərhədə 
çata bilmir. Tətbiq olunan təcili  artırmaq isə texniki məhdudiyyət nəti-
cəsində mümkün deyil. Yüksək təcil texnoloji sistemdə böyük titrəmələr 
yaradır. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün yeni konstruksiyalar işlən-
mişdir. Misal olaraq qeyri ortoqonal olan, Hexapod adlanan konsepsi-
yanı göstərmək olar (şəkil 6.9).  

Hexapod dəzgahlar  adətən sərt çərçivədən və hərəkət etdirilə bilən 
platformadan ibarətdir. Hərəkət etdirilən platformaya xüsusi tutqacın 
vasitəsilə şpindel birləşdirilir və çərçivədən hərəkətli qolların köməyi ilə 
asılır. Hərəkətli qol xüsusi öturmə vasitəsi ilə öz uzunluğunu dəyişə 
bilir. Qolların müxtəlif uzunluqlarını təmin eməklə, şpindel dəzgahın 
işçi sahəsində xüsusi mövqeyə gətirilir. Alətin verilmiş trayektoriya üzrə 
hərəkət etdirilməsi üçün qolların uzunluqlarının eyni zamanda daimi 
olaraq böyük sürətlə idarə edilməsi lazımdır. Yüksək təcilə (30 m/san2) 
və sürətə (90 m/dəq) malik olan müasir idarəetmə sistemlərinin tətbiqi 
nəticəsində bu dəzgahlarda yüksək sürətli frezləmənin aparılması müm-
kün olmuşdur. Bu dəzgahın prototipi Almaniyada ilk dəfə olaraq Kem-
nits Texniki Universitetinin metalkəsən dəzgahları institutu ilə Mikro-
mat Firmasının birgə işi nəticəsində yaradılmışdır. Andronic 400 idarə-
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etmə sistemi ilə (Andron GmbH firması) təchiz olunmuş bu dəzgah alü-
miniumdan tutmuş ştamp poladlarının emalına qədər böyük bir spektri 
əhatə edən materialların emalına imkan yaradır. Əlavə 6-da bu nəsildən 
olan dəzgahlar haqqında məlumat verilmişdir.    

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 6.9. Hexapod dəzgahının struktur quruluşu. 

Yüksək sürətli frezləmədə həmçinin tələb olunur ki, aləti yüksək 
dövrlərdə fırlatmaq üçün baş ötürmə lazımi şpindellə təchiz olunsun. 
Yüksək tezlikli və dəqiqliyə malik şpindellərin inkişafı nəticəsində bu 
problem həll edilmişdir. İlk yüksək tezlikli elektromaqnit şpindelin pro-
totipi (Dövrlər sayı: 35000 1/dəq) 70-ci illərin sonunda Darmstadt 
Texniki Universitetində hazırlanmışdır. Hal hazırda yırğalanma və elek-
tromaqnit yastıqlarla təchiz olunmuş şpindellər tətbiq olunur. Elektro-
statik yastıqlı şpindellər baha başa gəldiyinə görə praktikada geniş tət-
biqini tapmamışdır.  
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Şəkil 6.10-da elektromaqnit şpindelinin cizgisi verilmişdir. Bu şpin-
dellərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, kiçik sürtünmə nəticəsində iri yas-
tıqlardan istifadə etmək və böyük dövrlər sayı əldə etmək  mümkündür. 
Müasir texnikanın imkanı maksimal dövrlər sayı 200000 1/dəq olan 
elektromaqnit şpindellərinin hazırlanmasına imkan verir. Bu şpindel-
lərin təhlükəsiz tətbiqini təmin etmək üçün onlar müasir izləyici senzor-
larla təchiz olunurlar.      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Şəkil 6.10. Yüksək tezlikli elektromaqnit şpindeli (Darmstadt TU). 

Göstərilən texniki imkanların tətbiqi sözsüz yeni kəsici materialların 
işlənməsi və məhsuldar alətlərin konstruksiyasının yaradılmasını tələb 
edir. Alətlər yüksək sürətli frezləmə prosesində texnoloji sistemin ölçü 
zəncirini qapayır. Onların keyfiyyəti son nəticədə emal olunan səthin 
formalaşmasında həlledici rol oynayır. Kəsici materiallar yüksək kəsmə 
sürətinə tab gətirmək üçün yüksək bərklik və möhkəmliklə bərabər həm 
də istiliyə davamlı olmalıdır. Pratikada yüksək sürətli frezləmə üçün 
alətlərin kəsən hissəsi bərk xəlitədən və kubik bornitrid komponentli 
materialdan hazırlanır. Bu materiallar başqa kəsici materiallara nisbətən 
praktikada yüksək məhsuldarlıq və nisbətən aşağı maya dəyərinə malik-
dir.  

Şəkil 6.11-də müxtəlif kəsici materialların yüksək sürətli frezləmədə 
alətin yeyilməsinə təsiri göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi tezkə-
sən alət poladı P25 və adi bərk xəlitə K05 çox kiçik davamlığa malikdir. 
Digər materiallar, yəni örtük çəkilmiş bərk xəlitələr isə ən  yüksək 
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davamlılıq göstərirlər. Frez alətlərinin istehsalında ən çox tətbiq olunan 
örtüklər Titannitrid (TiN), Titancarbonit (TiCN), Titanalüminiumnitrid 
(TiAN) və Titankarbiddir (TiC). Örtükçəkmə texnologiyasından asılı 
olaraq  hər bir emal şəraiti üçün optimal örtüklü alət hazırlamaq müm-
kündür [61].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 6.11. Poladın emalında kəsici materialın alətin davamlığına 

təsiri [62]. 

Quru və bərk emal üçün adətən TiCN və TiALN tətbiq edilir. TiCN  
yüksək  bərkliyə  malik olduğundan bərk emalda (Hard machining), yal-
nız kiçik sürətlərdə tətbiq oluna bilir. TiALN isə nisbətən aşağı bərkliyə 
və yüksək istiliyə davamlılığı göstərir. Bu da onların HSC emalında 
effektiv istifadə edilməsinə imkan yaradır.    

Praktikada tətbiq olunan bütün frez alətlərini kəsən tilin həndəsəsinə 
görə üç qrupda birləşdirmək olar:   

Ø Silindrik barmaq frezlər ( Flat – End – Cutter ) 
Ø Radius frezlər ( Ball – Nose – Cutter) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fr
ez

l əm
ə 

yo
lu

 [m
]

P25 K05 HM-TiN HM-TiCN HM-TiAIN Cermet

Kəs ici m aterial 



118  Yüksək sürətli frezləmə  
 
Ø Küncləri qovuşdurulmuş frezlər -Torus frezlər (Bull – Nose – 

Cutter).    
Birinci qrupa aid frezlər əsasən kobud frezləmədə tətbiq edilir (şəkil 

6.8). Radius frezlər yuxarıdakı misallarda göstərildiyi kimi təmiz frez-
ləmə əməliyyatında istifadə edilir (şəkil 6.8). Radius frezlərin tətbiqində 
yaranan əsas problem ondan ibarətdir ki, alətin mərkəzində kəsmə sürəti 
sıfıra bərabərdir. Bu ona gətirib çıxarır ki, bu zonada kəsmə əvəzinə 
emal olunan materialın əzilməsi və sürtünməsi baş verir. Torus frezlərin 
tətbiqi bu problemin nisbətən aradan qaldırılmasına kömək etmişdir 
(şəkil 6.12). Ancaq torus frezlərin tətbiqi onunla məhdudlaşır ki, bu alət-
lərlə kəsmə dərinliyi istiqamətində heç bir veriş mümkün deyil və on-
ların tətbiqi 5 koordinatlı frez dəzgahı tələb edir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.12. Torus frezlərlə emal. 
 

Yüksək tezliklə fırlanan frez alətlər radial sapmalar nəticəsində 
sistemdə titrəmələr əmələ gətirir. Bu titrəmələrin müəyyən qiymətində 
frezin tətbiqi təhlükəsizlik baxımından mümkün deyil. Əgər frezin 
fırlanma tezliyi onun məxsusu tezliyi ilə üst-üstə düşərsə onda rezonans 
nəticəsində radial istiqamətdə yaranan mərkəzdənqaçma qüvvəsinin 
təsirindən alətin sınması baş verir. Buna görədə yüksək sürətli  frez-
ləmədə alətin dövrlər sayının seçilməsi çox vacibdir. Çox vaxt çalışırlar 
ki, dövrlər sayı məxsusi tezlik yerləşən intervaldan çox uzaqda yer-
ləşsin. Ancaq bu problemi istehsalatda heç də həmişə tam həll etmək 
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mümkün olmur. Məsələn, ştampların hazırlanmasında dərin və dar yu-
vaların frezlənməsi adətən nazik və uzun frezlərin tətbiqi ilə yerinə yeti-
rilir. Alətin diametrinin uzunluğuna nisbəti (D/L≈1/10) ekstrem olan 
hallarda dövrlər sayı ilə məxsusi tezlik bir-birinə yaxın məsafədə yer-
ləşir. Bu halda, məxsusi tezlik birbaşa həyacanlandırılmasa da, onun 
harmonik qiymətləri dövrlər tezliyinin təsirindən güclənə bilər. Bu da 
alətə təsir edən dinamik qüvvələrin artmasına gətirib çıxarır. Belə hallar 
çox vaxt alətin şpindellə birləşdiyi yerdə problemlər yaradır. Əgər bu 
birləşmə nisbətən sərt və dəqiq deyilsə, onda emal olunan səthin keyfiy-
yəti sistemdə yaranan yırğalanma nəticəsində korlanır. Bu baxımdan 
aləti şpindeldə birləşdirən tərtibata da xüsusi tələblər qoyulur.    

 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.13. Yüksək tezlikli şpindel üçün konuslu bərkidici sistem 
(OTTO GmbH). 

Ənənəvi emalda olduğu kimi  burada da konuslu birləşmədən istifadə 
olunur (şəkil 6.13). Alətin HSC şpindelində qısa bir zaman daxilində 
avtomatik olaraq dəyişilməsini təmin etmək üçün şpindelin valına bər-
kidici sistem inteqrasiya edilir. Şəkil 6-13-dən göründüyü kimi alətin 
bərkidilməsi yayların köməyi ilə, açılması isə pnevmatik olaraq yerinə 
yetirilir. Alətlə şpindel arasında stabil dinamik birləşmə yaratmaq üçün 
tutqacları yüksək forma və ölçü dəqiqliyində hazırlayırlar (tutqacın ra-
dial vurması 1-2 mkm-ə bərabər olur).  
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6.2. Prosesin tətbiq sahələri 

Yüksək sürətli frezləmənin yuxarıda qeyd olunan texnoloji imkanları 
onun istehsalın bir çox sahələrində geniş tətbiq olunması üçün zəmin ya-
radır. Prosesin uğurla həyata keçirilməsi üçün tətbiq olunan sahələrin, 
əsasən emal olunan materialların fiziki-mexaniki xassələrini nəzərə al-
maqla texnoloji parametrlərin və uyğun texniki avadanlığın seçilməsi və 
ya yenidən işlənməsi lazımdır. Bu onunla əlaqədardır ki, metallar üçün 
işlənmiş texnologiya qeyri metallar üçün optimal deyildir. Çünki, 
metalların emalında yaranan böyük kəsmə qüvvəsi nəticəsində texnoloji 
parametrlərə qoyulan texniki məhdudiyyət dəzgahın imkanlarının başqa 
sahəsində yerləşir, yəni proses aşağı emal  parametrlərində aparılmalı-
dır. Buna görə də yüksək sürətli frezləmənin hər bir tətbiq sahəsinə uy-
ğun texnologiya işlənmişdir. Buna misal olaraq prototiplərin hazırlan-
masında tətbiq olunan modellərin və qum qəliblərin frezlənməsi texno-
logiyasını göstərmək olar. Bu texnologiyaların hər ikisinin də qum qə-
liblərin hazırlanmasında tətbiq olunmasına baxmayaraq onların öz xüsu-
siyyətləri vardır ki, bu da onların ayrıca baxılmasını tələb edir. Ona görə 
də bu fəsildə formaların yüksək sürətli frezləmənin tətbiqi ilə hazırlama 
texnologiyaları təyinatından asılı olaraq izah olunmuşdur.   

  
6.2.1. Modellərin hazırlanması 

Hələ qədimdə metal hissələrin tökmə yolu ilə hazırlama üsulu məlum 
olduğu zamandan burada tətbiq olunan qəliblərin düzəldilməsində mo-
dellərdən istifadə olunmağa başlanmışdır. Modellər tökmə texnologiya-
sından məlum olduğu kimi iki növdə hazırlanırlar: birdəfəlik və daimi. 
Birdəfəliyə mum və polisteroldan hazırlanmış modelləri misal gös-
tərmək olar. Bu modellər proses zamanı əriyərək buxarlandıqlarından 
yalnız bir dəfə istifadəyə yararlıdırlar. Daimi modellər isə bunun əksinə 
olaraq qum qəliblərin hazırlanmasında uzun müddət istifadə olunur. 
Onu da qeyd emək lazımdır ki, mürəkkəb həndəsi formaya və yüksək 
dəqiqliyə malik olan metal hissələri birdəfəlik modellərin tətbiqi ilə 
hazırlamaq ya mümkün deyil, ya da çox əmək tutumludur. Buna görə də 
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belə hissələrin hazırlanmasını daimi, yəni yüksək möhkəmliyə malik 
modellərin köməyi ilə yerinə yetirirlər. Daimi modellər hələ qədim 
zamanlardan ağacdan hazırlanırdı. Ağacın adi alətlərin köməyi ilə başqa 
materiallara nisbətən asan emal olunması onun tökmə istehsalında geniş 
tətbiqinə şərait yaratmışdır. Kəsmə texnologiyasının sonrakı inkişafı 
“ağac emalı” istiqamətində də yeni və zamanın tələblərinə cavab verən 
texnologiyanın işlənməsini zəruri etmişdir. CNC ilə idarə olunan 
dəzgahların bu sahədə tətbiqi nəticəsində istənilən həndəsi formaya 
malik modellərin düzəldilməsi mümkün olmuşdur. Modellərin dəqiq-
liyini və keyfiyyətini artırmaq məqsədilə ağacların emal olunmaq 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində də böyük işlər görülmüşdür. 
Hal hazırda modellər birbaşa təbii ağacdan yox, ağacın başqa  mate-
riallarla qarışığından hazırlanmış süni materialdan – “ureol”dan hazır-
lanır. Ureol ağacdan fərqli olaraq homogen struktura malik olduğundan 
yaxşı emal olunur. Belə ki, dəqiq və keyfiyyətli modellərin hazırlanması 
mümkündür.  

Bəs modellərin prototiplərin hazırlanmasında istifadə olunması nə ilə 
bağlıdır? Bu suala cavab vermək üçün modellərin prototiplərin hazır-
lanmasındakı rolunu araşdıraq. Metaldan olan prototiplər əsasən tök-
mənin tətbiqi ilə alınır. Prototiplərin sayı onun təyinatından asılı olaraq 
çox hallarda 1-6 arasında yerləşir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bir-
dəfəlik modellərin tətbiqi burada yalnız dəqiq tökmə üsulunu çıxmaq 
şərti ilə demək olar ki, başqa heç bir yerdə istifadə olunmur. Dəqiq 
tökmədə mum modellərin köməyi ilə gipsdən qəliblər hazırlanır. Sonra 
isə bu gips qəliblərdən  metal töküklər alınır. Bu üsul yalnız kiçik və 
yüksək dəqiqlikli töküklərin hazırlanmasında tətbiq olunur. Yerdə qalan 
hissə spektri üçün ureol modellərdən istifadə olunur.   

Ureol modellərin hazırlanması frez əməliyyatının tətbiqi ilə yerinə 
yetirilir. Mürəkkəb həndəsi formaya malik modelləri əldə etmək üçün 
additiv emalda olduğu kimi burada da qatbaqat hazırlamadan istifadə 
edilir. Yəni hissə əvvəlcədən təbəqələrə bölünür və sonra addım və ad-
dım frezlənir. Burada iki istiqamətdə emal mümkündür: +Z və -Z istiqa-
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mətlərində. Z dəzgahda alətin fırlanma oxudur. Bu emal növlərinə ayrı-
ayrılıqda baxaq.  

  

+Z istiqamətində təbəqələrin frezlənməsi   

Proses yüksək sürətli frezləmə dəzgahında yerinə yetirilir. Verilmiş 
hissənin CAD modeli əvvəlcə kompüterdə hissənin həndəsəsinin mürək-
kəbliyindən asılı olaraq təbəqələrə bölünür. Təbəqənin qalınlığı elə 
seçilir ki, onun emalı adi uzunluqda olan frezlərin köməyi ilə prob-
lemsiz aparıla bilsin ( təx. 50 mm qalınlığında ). Öncə dəzgahda birinci 
təbəqə bərkidilir. Bu təbəqə tam emal olunduqdan sonra onun üzərinə 
xüsusi yapışqanın köməyi ilə ikinci hamar lövhə yapışdırılır. Kiçik bir 
zaman fasiləsindən sonra (təx. 2 dəq.) ikinci təbəqənin emalına başlanı-
lır. Bu təbəqə də hazır olduqdan sonra onun üzərində növbəti təbəqə qu-
rulur.  

Kəsmə parametrləri frezləmə üçün n=10000 -30000 1/min; sz = 0,1-
0,5 mm/diş və t = 5-10 mm arasında yerləşir. Proses hissə tam hazır 
olana qədər davam etdirilir (şəkil 6.14). Mürəkkəb daxili həndəsəyə ma-
lik modellərin emalında bu üsulun tətbiqi məhduddur. Çünki, nazik 
divarlı qabırğalar aşağı sərtliyə malik olduğundan emal zamanı əmələ 
gələn yırğalanma nəticəsində çox vaxt sınır. Bu üsulun fərqli cəhəti on-
dan ibarətdir ki, burada dəzgahın şpindeli 180° bucaq altında çevrilmiş 
şəkildə hissəni altdan yuxarıya doğru emal edir. Proses 3 koordinatlı 
yüksək sürətli frezləmə dəzgahında aparılır. Dəzgaha adi komponentlər- 
dən başqa  süni materialdan (ureol, qrafit və i.a.) olan lövhələr üçün ma-
qazin və yapışdırıcı qurğu da daxildir. Bu üsul 1998-ci ildə Zimmer-
mann (AFR) firması tərəfindən işlənmiş və patentləşdirilmişdir (şəkil 
6.15).  
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Şəkil 6.14. Ureol modelinin +Z istiqamətində frezlənməsi (Zimmermann). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.15. Ureol modelinin -Z istiqamətində frezlənməsi. 
 
Üsulun əsas məqsədi mürəkkəb konturlu modellərin hazırlanması 

zamanı ortaya çıxan problemi aradan qaldırmaqdır. Dərin və ensiz kon-
turların emalı (məsələn: dərinliyi 200 mm, eni 5 mm olan yuva) 
texnoloji baxımdan nazik və uzun frezlərin tətbiqini tələb edir. Belə 
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frezlərin HSC emalında tətbiqi isə alətin sərtliyinə görə məhduddur, 
yəni dərin yuvaların emalı çox vaxt adi alətlərlə mümkün deyil. Zim-
merman üsulunda isə belə konturlar təbəqələrə bölünərək addımbaad-
dım emal olunur. Beləliklə frezləmə prosesi qalınlığı 20 mm olan lövhə-
lərin frezlənməsinə gətirilir. Burada tətbiq olunan qısa frezlərin tətbiqi 
prosesi yüksək sürətlərdə və sabit rejimlərdə aparmağa imkan verir. 
Proses ilkin lövhənin emalı ilə başlayır. Sonrakı addımda maqazindən 
növbəti lövhə lazımi mövqeyə gətirilir. Onun üzərinə xüsusi qurğunun 
köməyi ilə yapışqan çəkildikdən sonra o artıq frezlənmiş qatın üzərinə 
yapışdırılır. Bundan sonra bu təbəqənin emalı başlanır. Proses model 
tam hazır olana qədər davam etdirilir. Təbəqə üsulu ilə hazırlanan 
modeldə başqa RP üsullarından fərqli olaraq keçid zonalarında heç bir 
pillə əmələ gəlmir. Modelin dəqiqliyi frez dəzgahının dəqiqliyinə yaxın 
olur ki, bu da additiv emal üsullarına nisbətən daha dəqiq prototiplərin 
hazırlanmasına imkan verir.   

Zimmermann (azərb. Tsimmerman) üsulunda tətbiq olunan dəzgahın 
nəzərə çarpan əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, dəzgahın 
konstruksiyası ənənəvi strukturdan fərqlənir. Dəzgahın stolu yuxarıda, 
şpindeli isə aşağıda quraşdırılmışdır. Bu quruluş lövhələrin yapışdırıl-
masını və yonqarların kəsmə zonasından uzaqlaşdırılmasını asanlaşdırır. 
Zimmermann dəzgahında 850x600x750 mm ölçüsündə modellərin 
hazırlanması mümkündür. Dəzgahın işçi proqramları kənarda  yerləş-
dirilmiş CAD/CAM sisteminin köməyi ilə hazırlanır və şəbəkə ilə 
dəzgaha ötürülür.  

Bu üsulla funksion və texniki prototiplər və o cümlədən seriyalı is-
tehsal üçün modellər hazırlanır.   
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6.2.2. Qum qəliblərin birbaşa frezlənməsi 
(Direct Mold Milling – DMM) 

Yüksək sürətli frezləmənin istehsalın bir çox sahələrində uğurla 
tətbiq olunması onun daimi olaraq yeni materialların emalında sınaqdan 
keçirilməsi üçün böyük zəmin yaratmışdır. Bu baxımdan frezləmənin 
tökmə texnologiyasında da tətbiq olunması getdikcə vüsət almaqdadır. 
Tökmə üçün köməkçi rolunu oynayan modellərin və qəliblərin hazırlan-
ması yeni frezləmə texnologiyasının tətbiqi ilə daha  da sürətləndiril-
mişdir.  

Məlum olduğu kimi tökmədə istifadə olunan qum qəliblər yuxarıda 
qeyd olunmuş ağac modellərin köməyi ilə hazırlanır. Prototiplərin hazır-
lanmasında isə bir və ya iki hissə üçün belə bir modelin hazırlanması 
çox baha başa gəlir. Ona görə də  bu sahədə çalışan alman firması 
ACTech GmbH (Freiberg, Almaniya) yeni bir üsulun – qum qəliblərinin 
birbaşa frezlənməsini işləyib hazırlamışdır. Üsulun əsas mahiyyəti on-
dan ibarətdir ki, verilmiş qəlib, onun CAD-modeli əsasında əvvəlcədən 
formalaşdırılmış prizmatik qum blokunu frezləməklə hazırlanır (şəkil 
6.16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.16. Qum qəlibinin frezlənməsi. 
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Proses yüksək sürətli frezləmə dəzgahında yerinə yetirilir. Model 
vasitəsilə qum qəliblərinin hazırlanmasından fərqli olaraq burada ağac 
modelin CAD verilənləri yox, qəlibin CAD modeli frezləmə üçün əsas 
götürülür. Müasir CAD sistemlərinin (ProE, CATİA) köməyi ilə veri-
lənlər hazırlandıqdan sonra CAM sistemində frezləmə üçün NC proq-
ramlar tərtib edilir. Proqramlaşdırma zamanı tətbiq olunan kəsmə para-
metrləri qumun emal ediləbilmə qabiliyyətini nəzərə alaraq seçilir.  

Qum qəliblərin birbaşa frezlənməsi fəsil 6.1-də göstərildiyi kimi üç 
mərhələdə yerinə yetirilir. Öncə prizmatik blokdan kobud frezləmə ilə 
qəlibin konturu pilləli şəkildə yaradılır. İkinci mərhələdə pilləli kontur 
radius frezlərin tətbiqi ilə hamarlanaraq nəzəri kontura yaxınlaşdırılır. 
Qumların asan emal ediləbilmə qabiliyyəti yüksək kəsmə parametrlə-
rinin tətbiqinə imkan yaradır. Burada kəsmə parametrləri  n=10000 -
30000 1/min; sz = 0,5-2 mm/diş və t = 5-15 mm arasında dəyişir. Hər bir 
mərhələ üçün optimal frezləmə strategiyası işlənmişdir (şəkil 6.17). 
Kobud emalda sabit Z səviyyəli strategiya tətbiq edilir. Bu strategiyanın 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hissə Z istiqamətində kəsmə dərinliyinin 
qalınlığından asılı olaraq müstəvilərə bölünür. Səth yuxarıdan aşağıya 
doğru hər bir müstəvidə ardıcıl olaraq emal edilir. Burada barmaq frez-
lərdən istifadə edildiyindən, emal edilmiş səth pilləli şəkildə alınır. 
Növbəti addımda təmiz frezləmə strategiyasının  köməyi ilə səth emala 
uğradılır. Səthin normalı ilə Z oxu arasındakı maillik bucağından asılı 
olaraq kontur iki hissəyə bölünür: dik sahə  (>45°) və yastı sahə (<45°). 
Dik sahə sabit Z səviyyəli sətirləmə ilə hazırlanır. Yastı sahənin emalın-
da isə sətirlər arasındakı məsafə sabit saxlanılır [51]. Qalıq materialların 
emalında da təmiz emalda olduğu kimi səthi bölürlər. Dik və maili 
konturlar ayrıca emal olunur. Verilən hissənin səthinin mürəkkəbliyin-
dən asılı olaraq çox vaxt qovuşan səthlərin qovuşma radiusu çox kiçik 
olur. Bu halda qalıq materialların bir dəfəyə çıxarılması texnolojilik 
baxımından mümkün deyildir. Ona görə də, son etapın özü bir neçə 
əməliyyata bölünür və radiusları azalan ardıcıllıqla dəyişən frezlərdən 
istifadə edilərək yerinə yetirilir [52]. 
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a) Sabit Z səviyyəli frezləmə 

 

 

 

 

 

 

 
b) Təmiz frezləmə strategiyası 

 

 

 

 

 

 

 
c) Qalıq materialların emalı strategiyası 

Şəkil 6.17. Yüksək sürətli frezləmə üçün optimal strategiyalar. 
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Şəkil 6.18. DMM üsulu ilə hazırlanmış qum qəlibləri. 

 Şəkil 6.18-də DMM üsulu ilə üç etapda frezlənmiş qum qəliblərinin 
seqmenti göstərilmişdir. Bu üsul əsasən  tökük prototiplərinin hazırlan- 
masında tətbiq olunur. ACTech firmasında bu üsulu reallaşdırmaq üçün 
GEİSS firmasının iki yüksək sürətli frezləmə dəzgahı (Bax: Əlavə 9) 
tətbiq olunur. Bu dəzgahlar nisbətən böyük işçi sahəsinə malik oldu-
ğundan ölçüsü 2000x1400x600 mm olan qum formaların frezlənməsi 
mümkündür. Yüksək dinamikaya malik xətti idarəetmə sistemi bu 
dəzgahlarda prosesin böyük sürətlərdə aparılmasına şərait yaradır. 
Böyük ölçülü prototiplərin son zamanlar çapetmə üsulu ilə hazır-
lanmasına çalışsalar da o iri qəliblərin tez və effektiv hazırlanmasında 
frezləmə ilə rəqabətə girə bilmir.  
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6.2.3. Qum qəliblərinin frezlənməsində tətbiq olunan alətlər  

Frez aləti kəsmə prosesində texnoloji sistemin komponentləri: dəz-
gah, tərtibat və pəstah arasında qapayıcı rolunu oynayır. Ona görə də 
tətbiq olunan alətin xarakteristik xüsusiyyətləri emal olunan səthə qo-
yulan tələbləri ödəmək baxımından çox vacibdir. Şəkil 6.19-da frez alə-
tinin prosesin gedişinə təsir edən parametrləri göstərilmişdir.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.19. Frez alətinin parametrləri. 

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, mürəkkəb həndəsi formaya ma-
lik səthlərin emalında frez aləti texnoloji sistemdə ən zəif komponentdir. 
Bu, nazik frezlərin tətbiqini məhdudlaşdırır. Frez prosesinin dəqiqliyini 
sərt alətlərin tətbiqi ilə artırmaq olar. Ancaq bu, çox zaman texnoloji 
tapşırıqdan asılı olaraq mümkün deyil. Hissənin həndəsəsindən asılı 
olaraq nazik frezlərin yüksək sürətli emalda tətbiqindən çox hallarda 
yan keçilməzdir. Alətin çıxış uzunluğu artdıqca frezin sərtliyi və bunun 
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nəticəsində məxsusi tezliyi aşağı düşür. Alətin bu halda yaranan 
əlverişsiz dinamikası emal zamanı dəqiqliyin kəskin aşağı düşməsinə 
gətirib çıxarır. Yüksək sürətli frezləmədə texnoloji baxımdan alətin 
dövrlər sayının artırılması onun dişlərinin kəsməyə girmə tezliyinin 
məxsusi tezliyə yaxınlaşmasına səbəb olur. Ona görə də, HSC prosesi 
adi frezləməyə nisbətən daha da həssas olur. Bu halda dövrlər sayının 
seçilməsi zamanı alətin dinamik parametrləri, yəni onun məxsusi tezliyi 
nəzərə alınmalıdır. Alətin makrohəndəsəsi onun möhkəmliyinə çox təsir 
edir. Mikrohəndəsə isə yonqarın yaranma  prosesində böyük rol oyna-
dığından prosesi layihələndirən zaman nəzərdən qaçırmaq olmaz.  

Frez alətinin yuxarıda qeyd olunan parametrlərinin seçilməsi emal 
olunan materialdan birbaşa asılıdır. Son illərdə yüksək sürətli frezləmə 
texnologiyasının sürətlə inkişafı müxtəlif materiallar üçün alətin optimal 
parametrlərinin tapılmasına imkan yaratmışdır. Ancaq bu sahədə gün-
bəgün yeni materialların tətbiq edilməsi yeni alət konstruksiyalarının 
işlənməsini tələb edir. Bu baxımdan qum qəliblərin optimal emal 
edilməsi üçün frez alətlərinin işlənməsi böyük maraq doğurur. Əks hal-
da DMM üsulunun başqa prototipləşdirmə üsulları ilə rəqabətə girməsi 
mümkün olmazdı.   

Bu alətlərə xüsusi tələblər qoyulur. Kəsmə qüvvəsi və termiki- 
mexaniki yüklərdən əlavə mərkəzdənqaçma qüvvəsini və zərbələri də 
frezlərin layihələndirilməsində nəzərə alınmalıdır. Bu tələblər aşağı-
dakılardan ibarətdir: 

Ø diamer /uzunluq nisbəti 1/30; 
Ø kiçik çəkili; 
Ø dinamik stabil; 
Ø aşağı maya dəyərli. 

Bu tələblərə cavab vermək üçün öncə qumların frezlənməsi üçün 
lazım olan alət tipləri araşdırılmışdır. Kobud emal üçün çoxdişli frezlər,  
təmiz emal üçün isə adi halda olduğu kimi uzun radius frezlər 
seçilmişdir. Şəkil 6.20-da bu tipli alətlərin prototipləri göstərilmişdir. Bu 
alətlər ACTech firmasında ixtira edilmiş və patentləşdirilmişdir [56-60]. 
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Frezlərin həndəsəsi aparılmış nəzəri-experimental tədqiqatlar nəticəsin-
də optimallaşdırılmışdır. Alətlərin həndəsəsi elə layihələndirilmişdir ki, 
onlar 6000-15000 1/dəq dövrlər sayında problemsiz tətbiq oluna bilirlər. 
Alətin gövdəsi poladdan, kəsici hissəsi isə bərk xəlitədən hazırlanır. 
Dişlərin sayı frezin diametrindən asılı olaraq seçilir. Prosesin dinami-
kasını ultrasəs ölçmə sistemi vasitəsilə tədqiq etdikdən sonra sistemin 
komponentlərinin hər birinin ayrılıqda məxsusi tezliyi təyin edilir ki, bu 
da alətlərin tətbiqi zamanı rezonans halının aradan qaldırılmasına şərait 
yaradır. Yeni konstruksiyalı frezlərin çəkisi adi frezlərə nisbətən 60% 
aşağıdır. Konstruksiyanın yüngül olması uzun və nazik radius frezlərin 
(l = 200 - 350 mm) hazırlanmasını və tətbiqini mümkün etmişdir.          

 Frez alətlərini real emal şəraitində effektiv tətbiq etmək üçün kəsici 
lövhənin optimal həndəsəsini və materialını tapmaq lazımdır. Bu para-
metrlər qum formaların frezlənməsində səthin keyfiyyəti ilə bərabər pro-
sesin məhsuldarlığına təsir edən ən vacib amillərdəndir. Eksperimentlər 
nəticəsində yeyilmə, kəsən tilin həndəsəsi və səthin keyyfiyəti arasında 
asılılıq əldə edilmişdir. Sonra bu asılılığın əsasında alətin kəsən hissə-
sinin parametrləri optimallaşdırılmışdır. Eksperimentlər göstərmişdir ki, 
örtüksüz bərk xəlitə almaz örtüklü bərk xəlitəyə nisbətən daha yüksək 
məhsuldarlıq-maya dəyəri nisbətinə malikdir. Bu onunla əlaqədardır ki, 
almaz örtük qısa bir zamandan sonra intensiv abraziv yeyilmə nəti-
cəsində sıradan çıxır. Ona görə də bahalı örtük qısa bir zamanda öz ma-
ya dəyərini çıxara bilmir və sonda alətin effektivliyi aşağı düşür.  Qum 
qəliblərin frezlənməsində adi frezlərin tətbiq olunmaması isə onların 
qısa bir zamandan sonra (kobud emalda 1 saat) öz kəsicilik qabiliyyətini 
itirməsi ilə bağlıdır. Yeni alətlərin davamlığı isə bununla müqayisədə 
orta hesabla 40- 50 saat arasında yerləşir. Yeni frezlərin qiyməti də adi 
frezlərə nisbətən 3-5 dəfə azdır.  
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a) Uzun radius frezləri (l = 200 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Çoxdişli frez aləti (d = 100 mm) 
 
Şəkil 6.20. Qum qəliblərinin emalında tətbiq olunan frez alətləri. 
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6.2.4.  Mütərəqqi alət konstruksiyalarının işlənməsi 

Frez alətlərinin konstruksiyalarının optimallaşdırılması istiqamətində 
aparılan elmi-tədqiqat işləri yuxarıda təsvir edilmiş texnoloji imkanların 
genişləndirilməsi təmayüllərini müəyyənləşdirmişdir. Alətin uzunluğu 
və eyni zamanda məhsuldarlığa birbaşa təsir edən dövrlər sayının 
artırılmasına imkan verən dinamik tənzimləyicilərin köməyi ilə özü 
tarazlanan konstruksiyalar işlənmişdir [81]. Bu dinamiki konstruksiyala-
rın işləmə prinsipi frez alətlərinin kritik sahəni keçərək yüksək dövrlər 
sayında işləməsinə əsaslanır.  

Sərt rotorlar mexanikasından məlumdur ki, rotorlar kritik dövrlər 
sayını keçdikdən sonra səlis və titrəməsiz işləyirlər (məsələn: palta-
ryuyan maşının valı) [80]. Əgər barmaq frezini bir tərəfdən sərt bağ-
lanmış, konsol rotor kimi nəzərə alsaq onda mexanikadan məlum olan 
nəzəri bilikləri frez alətinə tətbiq etmək mümkündür. 

Frez alətinin hazırlanması zamanı və onun dəzgahın tutqacında 
bərkidilməsindən yaranan xətalar alətin uc hissəsində böyük vurmaya 
səbəb olur (şəkil 6.21). Yüksək sürətli emalda bu vurma böyük mənfi 
nəticələrə gətirib çıxarır. Gövdənin materialını fırlanma oxu ətrafında 
bərabər paylamaq yolu ilə radial vurmanı kiçiltmək və beləliklə rezo-
nans sahəsini problemsiz keçmək mümkündür. Yuxarıda qeyd olunan 
xətaların hamısını ənənəvi yolla azaltmaq mümkün olmadığından, alətin 
uc hissəsində həmişə cəmlənmiş xətalar mövcud olur. Bu xətalar da bö-
yük dövrlər sayında alətin sınmasına gətirib çıxara bilir. 

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, heç bir tədbir görmədən frez 
alətləri ilə kritik dövrlər sayını keçmək mümkün deyil. Bunu yalnız qa-
lıq  disbalansa dinamik təsir etməklə həyata keçirmək olar. Rotorların 
tətbiqi sahəsində çoxlu sayda nəzəri və praktiki işlər mövcuddur. Məlum 
üsulların birində qalıq disbalansı kompensasiya etmək üçün axar mate-
riallardan istifadə edilir. Burada tarazlayıcı kimi maye və ya ovuntu şək-
lində olan müxtəlif materiallar rotorun daxilində və ya onun xairici səthi 
boyunca bərkidilmiş kameralarda yerləşdirilir. Rotorun sürəti artdıqca 
axar material fırlanma oxu ətrafında bərabər paylanır (şəkil 6.22). 
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Şəkil 6.21. Frez alətinin sxematik təsviri [82]. 
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Fırlanan hissədə texnoloji 
xətaların təsirindən radial vur-
ma mövcud olduğundan tən-
zimləyici material kamera daxi-
lində qeyri bərabər paylanır və 
uyğun olaraq sistemdə hidro-
statik qüvvəyə səbəb olur. Hid-
rostatik qüvvələr mexanika 
qanunlarına əsasən radial vur-
manın əksinə yönəlir. Bu proses 
öz-özünə tarazlanma effekti 
adlanır. Öz-özünə tarazlanma-
nın yüksək qiymətində alət kri-
tik dövrlər sayından yaranan 
titrəmələrə tab gətirərək rezo-
nans sahəsini keçir.   

Yüksək sürətli emalda öz-
özünə tarazlanmanı reallaşdırmaq üçün qum qəliblərin emalında tətbiq 
olunan frez alətlərinin konstruksiyaları təkmilləşdirilmişdir [81]. Bu 
alətin konstruksiyası içi boş gövdədən və bu boşluqda yerləşdirilmiş 
kameralardan ibarətdir. Gövdə poladdan hazırlanır. Onun xarici diametri 
10 mm-dir. Gövdənin uc hissəsinə yaxın enkəsiyi qapaqların köməyi ilə 
bağlayaraq kameralar əldə edilir (şəkil 6.23). Tarazlayıcı materialın 
çəkisi kameranın ölçüsündən, gövdənin radiusundan və radial vurmadan 
asılı olaraq bu düsturla tapılır [82]: 

 
 
 
 

Burada: U- radial vurma; h0-tarazlayıcı materialın kamera daxilində 
sükut haldakı hündürlüyü; hk- tarazlayıcı kameranın hündürlüyü;  Ri- 
kameranın daxili radiusu.  

 

 
 

Şəkil 6.22. Materialın yüksək 
dövrlər sayında paylanması. 
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Müxtəlif tarazlayıcı material-
larla (yağ, şüşə kürələr, dəmir 
ovuntusu) aparılmış tədqiqatlar 
göstərmişdir ki, nəzərdə tutulan 
məqsəd üçün dəmir ovuntusu 
daha yaxşı uyğun gəlir. Diametri 
100 mkm olan quru dəmir kürələr 
alətin daxilində bərabər payla-
naraq fırlanma zamanı yüksək ta-
razlama effekti üçün zəmin yara-
dırlar. Dəmir yüksək sıxlığa ma-
lik olduğundan daha çox enerji 
udmağa qadirdir. Seçilmiş dia-
metrdə o daha az adgeziya xas-
səsinə malik olur və bununla lazı-
mi axıcılıq qabiliyyəti nümayiş 
etdirir. Dinamik halda dənəciklər 
mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsi-
ri altında qısa zaman daxilində 
(təxm. 2-3 san.) kamera daxilində 
paylanırlar. Paylanma zamanı də-
nəciklər imkan daxilində silindrik formaya can atırlar. Freiberg Texniki 
Universitetində (Almaniya) layihələndirilmiş bu alətlə aparılmış sınaqlar 
yuxarıda təsvir edilən nəzəri biliklərin düzgünlüyünü sübut etmişdir. 
Alətin sınaq fırlanma sürəti 0 ilə onun kritik dövrlər sayının iki qatını 
təşkil edən bir intervalı əhatə etmişdir. Fırlanma zamanı alətin uc 
hissəsindəki vurma lazer ölçmə cihazının köməyi ilə qeyd edilmişdir. 
Şəkil 6.24-dən göründüyü kimi tarazlayıcı materialsız alətin uc hissəsi 
dəzgahda yerləşdirilmiş yastıq dayaqlara söykənir. Dayaqlar olmasa 
alətin sınması qaçılmaz olardı. İkinci sınaqda tarazlayıcı materialdan 
istifadə edildiyindən alət rezonans sahəsini problemsiz keçir. Bu halda 
alətin uc hisssədəki vurması yastıqlar arasındakı məsafədən dəfələrlə 

 

 
 

Şəkil 6.23. Tarazlaşdırma 
kamerasına malik frez aləti [81]. 
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kiçikdir. Bu alətə, 18000 1/dəq dövrlər sayındakı kritik həddi prob-
lemsiz keçməyə imkan verir. Şəkildən göründüyü kimi rezonans sahə-
sindən qabaq və sonrakı sahələrdə alətin dinamiki durumu stabil və 
radial vurmanın amplitudu minimaldır.  
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Şəkil 6.24. Tarazlayıcı materialın frez alətinin yırğalanmasına təsiri [81]. 

İkinci kritik dövrlər sayı birincidən çox uzaqda olduğundan onların 
arasında yerləşən sahədə yüksək sürətli emal üçün böyük potensial 
açılır. Dövrlər sayının artması verişin yüksəldilməsinə və bununla 
frezləmədə məhsuldarlığın artırılmasına imkan verir. 

Kritik dövrlər sayından yuxarıda uzun frez alətində öz-özünə 
mərkəzlənmə prosesi baş verir ki, bu da alətin tarazlaşmasına kömək 
edir. Mexanikadan bəllidir ki, bu sahədə mərkəzdənqaçma qüvvəsi öz 
istiqamətini dəyişir. Bunun nəticəsində alətin ağırlıq mərkəzi həndəsi 
orta nöqtəyə tərəf yerini dəyişərək ona yaxınlaşmağa cəhd edir. Bu 
effekt çəkisi böyük olan alət gövdələrində rast gəlinir. 

Qeyd olunan effektlər alət gövdəsinin materialından birbaşa asılıdır. 
Məsələn, bərk xəlitədən hazırlanmış gövdələr rezonans dövrlər sayını 
daha səlis keçirlər, çünki bu materialdan olan gövdələrin sərtliyi digər-
lərinə nisbətən yüksəkdir. Nəticədə kritik həddə radial vurmanın sön-



138  Yüksək sürətli frezləmə  
 
məsi daha tez baş verir. Yüksək sərtlik  alətin uc hissədəki yırğalanma 
amplitudasını kiçildir və tarazlayıcı materialın təsirini gücləndirir.    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 6.25. Sınaq pəstahının frezlənməsi. 

Kritik dövrlər sayından yuxarıda işləyən frez alətinin işləmə qabiliy-
yətini sınaqdan çıxarmaq üçün ureol materialından olan əyrixətli səthə 
malik pəstah frezlənmişdir. Emalı aparmaq üçün tarazlayıcı materialla 
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doldurulmuş alət gövdəsinə bərk xəlitədən hazırlanmış çoxtilli frez 
başlığı birləşdirilmişdir. Pəstah kobud emal edildikdən sonra onun səthi 
radiuslu frezlə təmiz emal edilmişdir. Vc = 600 m/dəq və  Suz. = 6 m/dəq. 
emal rejimlərində alətin səliş işləməsi müşahidə edilmişdir. Alınan 
səthdə heç bir titrəmənin izlərinə rast gəlinməmişdir.  

Aparılmış nəzəri və praktiki tədqiqatlar yeni konstruksiya üçün 
işlənmiş alət konseptinin düzgünlüyünü bir daha təsdiq etmişdir. 
Təqdim olunmuş konstruksiya frez alətinin kritik dövrlər sayından da 
yuxarıda fırlatmaqla yüksək sürətli frezləmə prosesinin effektivliyini 
artırmaq üçün əlverişli şərait yaradır. Burada təsvir olunan frezləmə 
sınağı asan emal olunan materiallar üçün aparılsa da prinsipial olaraq bu 
konstruksiyanın polad legirlərinin emalında da tətbiqi mümkündür.     
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6.3. Rapid Prototyping texnologiyasının tətbiqinə dair ümumiləş-
dirilmiş nəticə  

Qabaqkı fəsillərdə təsvir edilən RP üsullarının köməyi ilə verilən 
hissənin prototipini bir neçə saat ərzində hazırlamaq mümkündür. 
Müasir rəqəmli texnologiyaya əsaslanan bu üsullar yeni məhsulun la-
yihələndirilməsi vaxtını aşağı salaraq onun qısa bir zamanda bazara çı-
xarılması üçün şərait yaratmışdır. Burada həm də optimal hazırlama 
üsulunun seçilməsi əsas rol oynayır.   

RP üsulunun seçilməsi çox zaman 
Ø layihələndirmə mərhələsindən;  
Ø hissənin mürəkkəbliyindən;  
Ø onun materialından, sayından;  
Ø və əlbəttə hazırlamaya verilən vaxtdan asılıdır.  

Yuxarıdakı fəsildə qeyd olunduğu kimi prototiplər yeni məhsulun 
layihələndirilməsi ərəfəsində dizayn baxımından əyani vəsait kimi və ya 
da hər hansı bir sınaq aparmaq üçün  istifadə edilir. Ona görədə hazırla-
ma prosesinin layihələndirilməsi zamanı prototipin əldə olunmasına sərf 
olunan vaxt və xərc nəzərə alınaraq optimal üsul seçilir. Başqa əsas şərt 
prototipin hansı materialdan hazırlanmasıdır. Məsələn, metal hissələrin 
hazırlanması zamanı onların birbaşa (bişirmə üsulu ilə)  və ya dolayı 
yolla  (tökmə yolu ilə) alınması prosesin layihələndirilməsində əsas rol 
oynayır. Tökmə prosesinin özü də çox variantlıdır və hissəyə qoyulan 
tələblərdən asılı olaraq əlverişli olanı seçilir.  

 Hal-hazırda verilən hissənin prototipinin hazırlanması üçün bir-
mənalı optimal texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi 
mümkün deyildir. Bu tətbiq olunan üsulların sayının çox olması və 
onların xassələrinin tətbiq olunan hissənin həndəsəsindən və materia-
lından asılı olaraq müxtəlif olması ilə bağlıdır. Ona görə də seçmə pro-
sesi yalnız verilən hazırlama şərtlərindən asılı olaraq fərdi işlənir. 
Burada aşağıdakı parametrləri nəzərə almaq lazımdır: 

Ø hissənin qabarit ölçüləri; 
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Ø hissənin keyfiyyəti və dəqiqliyi; 
Ø hazırlama vaxtı.  

Prototiplərin hazırlanmasında tətbiq olunan üsulların bəzi para-
metrləri səciyyəli şəkildə cədvəl 6.1-də verilmişdir. Cədvəldə həmçinin 
üsulların çatışmayan cəhətləri də göstərilmişdir. Prosesin layihələndiril-
məsində bu cəhətləri nəzərə almaq lazımdır.   

Seçmə zamanı öncə RP qurğularının işçi sahələri verilən hissənin 
qabarit ölçüləri ilə müqayisə edilir. Burada ilkin həllər çoxluğu forma-
laşdırılır. Başqa parametrlər prosesin sərhəd şərtlərindən asılıdır. 
Növbəti addımda tələb olunan dəqiqlik və kələ-kötürlük qurğunun bu 
parametrlərə qoyulan sərhəd qiymətləri ilə müqayisə edilərək həllər 
çoxluğu konkretləşdirilir.  

Məsələn, ölçüsü 2m həddində yerləşən çuqun töküyünü hazırlamaq 
üçün cədvəl 6.1-ə əsasən yalnız ACTech firmasının DMM üsulu uyğun 
gəlir. Kiçik ölçülü metal hissələrin hazırlanmasında isə DMM-lə yanaşı 
bütün başqa üsulların da tətbiqi mümkündür. Qeyd olunduğu kimi, 
burada həlledici şərt prototipin verilən parametrlərindən asılı olaraq vaxt 
və keyfiyyət kimi parametrlərin hər bir üsul üçün təyin etdikləri həllər 
oblastın hansı ölçüdə olmasından asılıdır. Bu oblastlar verilən prototipin 
həndəsəsindən güclü sürətdə asılı olduğundan onu ümumi şəkildə təsvir 
etmək mümkün deyildir.       

RP texnologiyasının çatışmayan cəhətləri ondan ibarətdir ki, hazır-
lanan hissələrin səthləri ənənəvi üsulla hazırlananlara nisbətən kobud və 
texnoloji varislik nəticəsində pilləli olurlar. Buna görə də, keyfiyyətinə 
yüksək tələblər qoyulan prototiplərin post-proses zamanı emalı böyük 
əmək tutumlu əl əməyinə ehtiyacı artırır. Nəticədə eyni prosesi keçmiş  
müxtəlif dəqiqlikli səthlər alınır.  

Bu çatışmayan cəhətlərdən başqa onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
prototiplər prosesdən asılı olaraq xüsusi materialdan hazırlanırlar. Çox 
zaman onların mexaniki-texnoloji xassələri seriyalı istehsalda tətbiq edi-
lən hissədən kəskin fərqlənir.  
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RP texnologiyası ilə əksər hallarda bir dəfəyə bir hissə hazırlamaq 
mümkündür. Adi halda isə yeni məhsulun layihələndirilməsi və tətbiqi 
üçün  5-50 prototipə ehtiyac olur. Prototipin sayı artdıqca RP texnologi-
yasının səmərəliliyi  kəskin aşağı düşür. Bu cəhətlər RP texnologiya-
sının gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir.  Hal-hazırda RP 
texnologiyasında tətbiq edilən materialların optimallaşdırılması, proses 
zamanı homogen strukturun yaradılması, hazırlama sürətinin artırılması, 
aralıq və sonrakı proseslərin azaldılması və ya tam aradan qaldırılması 
istiqamətlərində elmi-tədqiqat işləri aparılır.    
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Cədvəl 6.1. Bəzi RP-üsullarının qarşılıqlı müqayisəsi.  
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7.  Tökmə təchizatlarının sürətli hazırlama üsulları  
(Rapid Tooling)   

Bir çox hallarda yeni məhsulun istehsalının texnoloji hazırlığı 
prosesində hissənin sınaqdan keçirilməsi üçün bir yox, bir neçə prototip 
lazım gəlir. Bu zaman prototiplərin birbaşa RP üsulları ilə hazırlanması 
maya dəyəri baxımından əlverişli olmur. Prototiplərin çox miqdarda və 
qısa müddətdə hazırlanması metallik qəliblərdən istifadə etməklə tökmə 
üsulunun müxtəlif növlərinin tətbiqi ilə yerinə yetirilir. Bunun üçün 
Rapid Tooling- tökmə təchizatının sürətli  hazırlanması üsulu işlənib 
tətbiq edilmişdir. Rapid Tooling üsulunun mahiyyəti additiv  hazırlama 
üsullarını özündə əks etdirən, tökmə təchizatının tərkib hissəsi olan 
metal qəliblərin hazırlanması üçün bir strategiyadan ibarətdir. Burada da 
prototiplərin hazırlanmasında istifadə edilən üsullara identik olan və ya 
da prinsipcə onlara oxşar olanlar tətbiq edilir. Metaldan olan qəliblər 
birbaşa və ya köməkçi modellərdən istifadə etməklə dolayı yolla 
alınırlar.   

Rapid Tooling üsulu ilə yalnız metalların tökülməsi üçün istifadə 
olunan kokillər deyil, həmçinin süni və metal materialdan olan his-
sələrin hazırlanması üçün tətbiq olunan pressformalar, matrislər və 
ştamplar da hazırlanırlar. Bundan əlavə burada formaların tətbiqinin tex-
niki cəhətdən reallaşdırılmasına imkan verən tərtibatlar da nəzərdə 
tutulur. Rapid Manufacturing prosesində hissələr təzyiq altında tök-
məklə hazırlanır. Şəkil 7.1-də poladdan olan bir tökmə təchizatının 
ümumi görünüşü verilmişdir.  

Tökmə təchizatı üçün xarakterik olan odur ki, o iki hissədən 
ibarətdir: hərəkətsiz (alt hissə) və hərəkətli hissə (üst hisssə). Hərəkətsiz 
tərəfə tökmə sistemi quraşdırılır. Üst hissənin dəqiq yerdəyişməsini tə-
min etmək üçün onun üzərinə dörd yönəldici bərkidilir. Bu yönəldicilər 
həm də alt və üst hissəni bir-birindən ayırmağa xidmət edirlər. Təzyiq 
altında tökmə prosesi başa çatdıqdan sonra hərəkətli hissə xüsusi  itə-
ləyicinin köməyi ilə matrisadan  aralanır və sonra hazır hissə işçi zona-
dan çıxarılır. 
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Şəkil 7.1. Plastik hissələri hazırlamaq üçün polad qəlib. 

 

Qəlibin işçi səthlərini daimi soyutmaq üçün o, şəkildən göründüyü 
kimi rezin borularla təzyiq altında soyuducu maye ilə təchiz olunur.  Bu 
metal qəliblər maye materialın keyfiyyətli tökülməsi üçün bir çox 
tələblərə cavab verməlidirlər: 

Ø temperatura davamlı olmalı;  
Ø təzyiqə davamlı olmalı;  
Ø maye materialın axını üçün optimal kanallarla təmin olunmalı; 
Ø hissənin qəlibdən rahat çıxarılması üçün onun səthləri müəyyən 

mailliklərə malik olmalıdır.    

Bu tələbləri ödəmək üçün tökmə təchizatının hazırlanmasında 
istifadə olunan CAD modelində müəyyən konstruktiv dəyişikliklər apa-
rılır. Çünki, hissənin həndəsi modelini götürüb birbaşa qəliblərin hazır-
lanmasında tətbiq etmək mümkün deyil. Buna görə də qəliblərin CAD 
modelini hazırlayan zaman, hissəni asanlıqla çıxarmaq üçün işçi səthlərə 
mailliklərin verilməsini, hissə soyuduqda baş verən sıxılmanı 
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kompensasiya etmək üçün əlavə emal payının verilməsini, tökmə 
zonasının soyudulması və zərərli qazlardan təmizlənməsi üçün kanalları 
nəzərə almaq lazımdır.      

Prototiplərin sürətli hazırlanmasından fərqli olaraq burada qəlibin 
materialına qoyulan tələblər başqadır. Prototiplərin hazırlanmasında çox 
vaxt süni material tətbiq edildiyi halda, burada proses zamanı yaranan 
termiki-mexaniki təsirə tab gətirmək üçün əsasən metallardan istifadə 
edilir. Qətrandan hazırlanan komponentlərin metaldan olan hissələrlə 
kombinə olunmuş şəkildə tətbiqi də mümkündür. İstifadə olunan metal 
materialların xassələri isə seriya üçün tətbiq edilən poladdan geri galır.  

Tökmə təchizatının hazırlanması əsasən üç addımda aparılır (şəkil 
7.2). Birinci addımda hazırlıq işləri görülür. Burada ümumi emal kon-
septi işləndikdən sonra təchizatın hər bir komponenti (hissəsi) 
konstruksiya olunur və onun hazırlanması üçün texnologiya layihələn-
dirilir, həmçinin prosesin idarə olunması planı işlənilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.2. Metal qəliblərin hazırlanma prosesi. 
 

Layihələndirmə mərhələsində görülən işlər ümumi prosesə sərf 
olunan xərclərin 20%-ni təşkil edir. İkinci addım əslində ayrı-ayrı 
hissələrin hazırlanmasından ibarət olub, ümumi prosesin əsasını təşkil 
edir. Burada sərf olunan əmək tutumu ümumi işin 55%-ni təşkil edir. 
Hissələrin hazırlanmasında additiv üsullardan tutmuş mexaniki emala 
qədər bir çox üsullar tətbiq edilir. Hissənin mürəkkəbliyindən asılı ola-
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raq hazırlama üçün optimal üsul seçilir. Sonuncu addımda ayrılıqda ha-
zırlanmış hissələr yığılaraq tökmə təchizatının funksionallığı yoxlanılır. 
Hissələr yığıldıqdan sonra çox zaman birləşmə yerlərində kiçik boş-
luqlar yaranır, hansı ki, sonradan əl ilə doldurularaq hamarlanır. Bu işlə-
rin çoxu əl ilə görüldüyündən çox vaxt və xərc tələb edir.   

Ümumiyyətlə tökmə təchizatının komponentləri iki üsulla hazırlanır: 
Ø Köməkçi modellərin tətbiqi ilə, 
Ø Hissələrinin birbaşa hazırlanması yolu ilə. 

Şəkil 7.3-də bu hazırlama yollarının reallaşdırılmasının texnoloji im-
kanları göstərilmişdir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 7.3. Rapid Tooling texnologiyasının imkanları. 

Bu üsulların tətbiq sahəsi hazırlanan hissələrin sayından asılıdır. 
Cədvəl 7.1-də hissələrin sayından asılı olaraq tökmə təchizatının 
hazırlanması üçün tətbiq olunan additiv üsullar göstərilmişdir. 

Buradan göründüyü kimi çox miqdarda prototipin sürətli hazır-
lanması xüsusi tökmə təchizatının hazırlanmasına gətirilir ki, bu da ad-
ditiv üsulların və mexaniki emalın tətbiqi  ilə həyata keçirilir. RT 
texnologiyası üçün xarakterik olan əlamətlərdən biri də odur ki, tökmə 
təchizatı CAD-modelinə əsaslanan modular quruluşa malikdir. 
Cədvəl 7.1. Metal qəliblərin hazırlanmasında tətbiq olunan üsullar. 

Tökmə təchizatının hazırlanması  

Dolayı hazırlama Birbaşa hazırlama 

Modellərin RP 
üsullarının köməyi 
ilə hazırlanması 

Tökmə 

RP üsulları  Mexaniki emal 

HSC-frezləmə Elektroerrozion SLA LS 3D Printing 

LOM 
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HİSSƏLƏRİN SAYI 
10-200 200-2000 2000-20000 

Stereolitoqrafiya Qətran qəliblər Metal örtük çəkməklə 
Qətran qəliblər Metal örtük çəkməklə Lazerlə bişirmə (metal) 
 Lazerlə bişirmə  3D Keltool 
 3D çapetmə Dəqiq tökmə 

 Prosesi layihələndirən zaman tökmə təchizatı onun komponentlərinin 
texnolojiliyindən asılı olaraq dekompozisiya edilərək qruplaşdırılır. Ən 
çətin emal olunanlar RP üsulu ilə, yerdə qalanlar isə mexaniki emal ilə 
əldə edilir (şəkil 7.4). Tökmə təchizatının gövdəsinin hazırlanmasında 
isə imkan daxilində standart hissələrdən istifadə edilir. Qəlibin qabarit 
ölçüləri məlum olduqdan sonra qısa bir müddətdə onun gövdəsi yığılır.   

Tökmə təchizatının işçi hissələrinin hazırlanma strategiyaları tətbiq 
hallarından asılı olaraq, növbəti bölmədə izahlı təsvir edilmişdir.     

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.4.  Tökmə təchizatının dekompozisiyası (appex GmbH). 
 
 
7.1. Metal qəliblərin dolayı yolla hazırlanması 
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Prototiplərin sürətli hazırlanma üsulları ilə tanışlıqda (V fəsil) 
göstərilmişdir ki, bu üsulların tətbiqi ilə süni materiallardan istənilən 
hissənin modelini orijinal və ya da əks olunmuş formada qısa bir za-
manda hazırlamaq mümkündür. Tezəriyən materiallardan (mum, poli-
sterol, polikarbonat) hazırlanan bu modellər dəqiq tökmə prosesində 
tətbiq edilməklə metal qəliblərin töküklərinin hazırlanması üçün geniş 
imkanlar açır. Hazırlanan prototiplərin sayı kiçik olduğu halda stereo-
litoqrafiya üsulu ilə süni materialdan hazırlanmış qəliblərin birbaşa 
tətbiqi də mümkündür. Bu halları ayrılıqda araşdıraq.  
 
7.1.1. Stereolitoqrafiyanın tətbiqi 

Bu üsulun işləmə prinsipi V fəsildə verilmişdir. Qeyd olunduğu kimi 
bu üsulla əsasən modellər hazırlanır. Hissələrin birbaşa hazırlanması isə 
tətbiq olunan materialların aşağı ərimə temperaturuna malik olması ilə 
məhduddur. Ancaq bu üsulun daimi təkmilləşdirilməsi nəticəsində 
hazırlanan hissələrin mexaniki xassələrinin yaxşılaşdırılması mümkün 
olmuşdur. Belə ki, stereolitoqrafiya üsulu ilə hazırlanan hissələr təzyiq 
altında tökmədə metal qəliblər kimi tətbiq oluna bilmişdir. Əlbəttə bu 
zaman tökmə prosesi süni materialdan olan işçi hissələrə görə ləng 
aparılmalıdır və onun tətbiq olunma tsikli məhduddur.     

Stereolitoqrafiyanın plastik hissələrin hazırlanmasında tətbiqinin üç 
istiqamətini qeyd etmək olar. Birincisi, hissənin SLA modeli əsasında 
qəliblərin hazırlanmasıdır. Prosesin əvvəlində SLA üsulu ilə verilən 
hissənin süni materialdan modeli hazırlanır. Sonra bu model dörd-
bucaqlı bir çərçivənin içərisinə qoyularaq üzərinə qətranla alüminiumun 
qarışığından ibarət maye tökülür. Tökülən maye soyuma nəticəsində 
hissənin formasını alır. Bu yolla alınan, nisbətən möhkəm olan metal 
əsaslı SLA qəliblər verilmiş hissənin bir neçə prototipini hazırlamağa  
imkan  yaradır (şəkil 7.5). Bu  metodun  çatışmayan  cəhəti ondan iba-
rətdir ki, hissənin həndəsəsi nisbətən sadə olmalı, yəni heç bir arxa səthə 
malik olmamalıdır ki, plastik töküyü qəlibdən asan çıxarmaq mümkün 
olsun. 
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Şəkil 7.5. SLA üsulu ilə hazırlanmış qəlib (CP GmbH). 
 

Başqa bir imkan SLA üsulu vasitəsilə tökmə təchizatının işçi səthini 
hazırlamaqdan ibarətdir. Bunun üçün matrisanın işçi səthləri ümumi 
gövdədən ayrılaraq ayrıca bir hissə kimi modelləşdirilir (şəkil 7.6). 
Sonra bu hissə SLA üsulu ilə hazırlanır. Növbəti addımda süni material-
dan hazırlanmış hissənin üzərinə metaldan ibarət örtük çəkilir. Metal 
qəlibin qalan hissələri isə mexaniki emal ilə hazırlanır. Şəkil 7.6-də bu 
üsulla hazırlanmış metal qəlib təsvir edilmişdir. Burada tökmə 
təchizatının yalnız işçi hissəsini əmələ gətirən qəliblər SLA ilə hazırlan-
mışdır. Bu qəlibləri özündə birləşdirən gövdə isə frezləmənin köməyi ilə 
əldə edilir.        

Stereolitoqrafiyanın üçüncü tətbiq olunduğu metod 3D Systems 
tərəfindən işlənmiş Keltool metodudur. Burada öncə verilən hissənin 
həndəsəsinə uyğun olaraq SLA üsulu ilə hazırlanmış model-prototipin 
üzərinə silikon tökülərək qəlib alınır (şəkil 7.7). Növbəti addımda bu 
qəlib metal ovuntusundan və xüsusi materialın qarışığından hazırlanmış 
kütlə ilə doldurulur. Bu yolla prototip yarımhazır şəkildə alınır. Sonra 
formaya salınmış kütlə sobada qızdırılaraq bərkidilir. Nəticədə metal ilə 
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qarışdırılan kütlə buxarlanır və bərkimiş hissədə məsamələr yaranır. Bu 
məsamələri doldurmaq üçün prototip axırda misdə hopdurulur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.6. SLA üsulu ilə əldə olunmuş qəlib (CP GmbH). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.7. Keltool prosesinin təsviri. 
 

Keltool üsulu ilə hazırlanan prototiplərin dəqiqliyi  onun ölçünün +/-
0,2%-ni təşkil edir. Kiçik hissələrin hazırlanmasında bu xəta qəbul 
ediləndir. Böyük hissələrdə isə emal xətası bir neçə millimeter təşkil edə 
bilər. Ona görə də prosesi layihələndirən zaman bu xətanı nəzərə almaq 
lazımdır. Yəni hissə nisbətən böyük layihələndirilir və proses nəticə-
sində o öz lazımi ölçüsünü alır. Metal qəliblər yüksək tətbiq olunma 
tsiklinə malikdir, bu bəzi hallarda 100000-ni keçir. Texnologiya sirli 
saxlandığından bu üsuldan  yalnız lisenziya əsasında çox kiçik sayda 
istehsalçılar istifadə edir.  
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Dolayı yolla metal qəliblərin hazırlanması seriya qabağı hazırlıq işlə-
rini aparmaq üçün tətbiq olunan bir proses kimi başa düşülməlidir. Bu 
üsulla hazırlanan hissələr prototip olaraq  qalır və seriyalı istehsalda tət-
biq olunan hissələrdən öz fiziki-mexaniki xassələrinə görə geri qalırlar.  
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7.2. Metal qəliblərin birbaşa hazırlanması 

7.2.1. Birbaşa bişirmə  

Lazerlə bişirmə üsulunun tətbiqi ilə metal qəliblərin praktikada bir-
başa tətbiq oluna biləcək şəkildə hazırlanması mümkündür. Bu prosesin 
aparılmasının özəllikləri V fəsildə izah edilmişdir. Metal qəliblərin  
hazırlanmasında iki materialın tətbiqini qeyd etmək lazımdır: süni 
material-metal komponentli və çox komponentli metal.    

1993-cü ildə DTM firması mis-poliamid əsaslı bir materialdan olan  
tökmə qəliblərinin hazırlanması texnologiyasını işləmişdir. Proses 
zamanı, mis ovuntu dənəciklərinin üzərində qabıq formasında olan 
poliamid əriyərək metal hissəcikləri bir-biri ilə birləşdirir. Prosesin 
sonunda alınan məsaməli hissə aşağı möhkəmliyə malik olduğundan 
başqa materialda hopdurulur. Sonra hissə 50°C –i temperaturda quru-
duluraq onun nəmişliyi minimuma endirilir. Növbəti addımda yarım-
hazır hissə sobada yüksək temperaturda qızdırılaraq metal hissəciklərin 
bir-biri ilə birləşmə prosesi başa çatdırılır. Hazır hissə sonda çatdırma 
əməliyyatına uğradılır. Bu proses saatlarla davam etdiyindən proses za-
manı hissənin istiliyin təsirindən deformasiya olunması qaçılmazdır. 
Şəkil 7.8-də bu yolla alınmış qəlib və onun köməyi ilə hazırlanmış 
plastik hissə göstərilmişdir.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Şəkil 7.8. Bişirilmiş metal qəlib (VMR GmbH). 
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Proses zamanı hissənin sıxılması təxminən 5% təşkil edir. Bu isə 
böyük hissələrin hazırlanmasında böyük xətalar yaradır.  

Metal qəliblərin hazırlanmasında çoxkomponentli material kimi 
metal ovuntularının qarışığından ibarət olan bir sistemdən istifadə edilir. 
Burada polad ovuntularının birləşdirici komponent kimi tezəriyən metal 
götürülür. Məsələn, danəvərliyi 50 mkm olan mis-polad ovuntu  qarı-
şığını bişirmə prosesində elə qızdırırlar ki, yalnız mis əriyir və bununla 
o polad ovuntuları bir-birinə ilə yapışdırılır. Bu üsulla sıxlığı 70% olan 
polad hissənin hazırlanması mümkündür. Proses bir neçə mərhələdə 
aparıldığından böyük əmək tutumludur. Burada da hissənin üst hissəsi 
məsaməli alınır, ona görə də, hissənin başqa materialda hopdurulması 
lazım gəlir. Proses bişirmə qurğusunda tam aparıldığından heç bir post-
prosesə ehtiyac qalmır.    

Metal formaların və qəliblərin birbaşa bişirilmə texnologiyası 
Fockele&Schwarze (AFR) firması tərəfindən inkişaf etdirilərək o 
dərəcəyə çatdırılmışdır ki, heç bir əlavə elementin iştirakı olmadan 
polad ovuntularının bir-biri ilə birləşməsi mümkün olmuşdur. Burada 
məqsəd hazırlama prosesinə sərf olunan əməyin azaldılmasıdır. Bu 
proses Selective Laser Melting (SLM®), yəni lazerlə əritmə adlanır.   

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Şəkil 7.9. SLM üsulu ilə hazırlanmış metal forma 
(Fockele&Schwarze GmbH). 
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Bu üsulun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, prosesin aparılması 
üçün bişirmə qurğusunda yüksək ərimə temperaturu  tələb olunur. 
Proses zamanı yaranan oksid təbəqəsi ovuntuların bir-biri ilə birləşmə-
sini çətinləşdirir. Yüksək temperaturda metal əriyərkən böyük damcılar 
yaranır. Bunun nəticəsində bişirilən hissə məsaməli alınır.  

1998-ci ildə EOS GmbH firması birbaşa bişirmə üçün xüsusi metal 
ovuntusu işləmişdir. Bu ovuntular bişirildikdən sonra polad tökük ilə 
müqayisə oluna biləcək xassəyə malik hissəyə çevrilirlər. Hazırlama 
zamanı ərimə prosesi optimallaşdırıldığından prototipin başqa 
materialda hopdurulmasına ehtiyac qalmır. Prosesi aparmaq üçün EOS 
firması M nəslindən olan qurğunu da təkmilləşdirmişdir. Metalların 
birbaşa bişirilməsi üçün yaradılmış ən böyük qurğu EOSİNT M400 
adlanır. Qəlibin işçi səthləri emal edildikdən sonra, onu minlərlə 
hissənin tökülməsində tətbiq etmək olur.  
 
7.2.2. LOM üsulu ilə hazırlama 

LOM üsulunun tətbiq olunmasının texnoloji əsasları V fəsildə 
verilmişdir. Tökmə təchizatının hazırlanmasında kağız əvəzinə metal 
lövhələrdən istifadə olunur. Metal lövhələr lazerin köməyi ilə kəsildik-
dən sonra bir-biri ilə elə qurğunun işçi sahəsindəcə birləşdirilir. Proses 
başa çatdıqdan sonra hissə işçi zonadan kənarlaşdırılır. Lövhənin qalın-
lığı 0,18-0,8 mm arasında dəyişir. Kağız təbəqələrin emalından fərqli 
olaraq metalların kəsilməsində prosesin sürəti qatın qalınlığından bir-
başa asılıdır (şəkil 7.10). Şəkil 7.10-dən göründüyü kimi materialın 
fiziki-mexaniki xassələri də onların lazerlə emalolunma qabiliyyətinə 
böyük təsir göstərir. Alüminiumdan olan lövhələr polada nisbətən böyük 
kəsmə sürətlərində emal edilə bilinirlər.  

Qəlib hazır olduqdan sonra səthin həndəsəsində kəskin sıçrayışlar 
olan yerlərdə boşluqlar yaranır (şəkil 7.11). Bu boşluqlar qaynaq vasi-
təsilə əlvan metalla doldurulur və sonra frezləmənin köməyi ilə me-
xaniki emal edilir. Metal qəliblər hazır olduqdan sonra onlar tökmə 
təchizatının uyğun olaraq alt və üst hissəsinin gövdəsinə mexaniki   
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Şəkil 7.10. Yüksək sürətli lazerlə emalda kəsmə sürətləri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.11. LOM üsulu ilə hazırlanmış presforma (İWS, Dresden). 
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birləşdirilirlər.   
Alüminiumdan hazırlanan qəliblər və pressformalar nisbətən aşağı 

istilik davamlığına malik olduğuna görə əsasən süni materialların tökül-
məsində istifadə edilir. Poladdan hazırlanan qəlibləri isə əlvan 
metalların təzyiq altında tökülməsi üçün birbaşa istifadə etmək 
mümkündür.   
 
7.2.3. Ənənəvi emalın köməyi ilə birbaşa hazırlama 

7.2.3.1. Yüksək sürətli frezləmə 

Metal qəliblərin hazırlanmasında additiv üsullarla yanaşı  “ənənəvi 
emal”-a aid olan yüksək sürətli frezləmə də müasir CNC-texnologi-
yasına əsaslanaraq  müəyyən rəqabət yaradır.  Bu üsulun tətbiq olunma-
sı verilən hissəyə qoyulan tələbatla bağlıdır. Yüksək bərklik, dəqiqlik və 
səthin keyfiyyəti tələb olunduğu hallarda yüksək sürətli frezləmənin 
tətbiq olunmasına ehtiyac artır. Additiv üsulları vasitəsilə yalnız tökmə 
təchizatının işçi hissələri hazırlandığından frezləmənin burada rolu 
əvəzolunmazdır.  

Metalkəsən dəzgahların və alətlərin daimi təkmilləşdirilməsi nəti-
cəsində emal dəqiqliyini və kəsmə sürətinin yuxarı sərhədlərini artırmaq 
mümkün olmuşdur. Əsasən CAD/CAM sistemlərinin rolunu xüsusi ilə 
qeyd etmək lazımdır. Metal formaların və qəliblərin hazırlanmasında 
müxtəlif alət materialları, strategiyalar və emal parametrləri tətbiq edilir. 
Yüksək sürətli frezləmənin texnoloji əsasları 6-cı fəsildə ətraflı 
verildiyindən bu bölmədə yalnız konkret emal hallarına baxılmışdır.  

Tətbiq olunan alətlər  

Metal hissələrin tökülməsində tətbiq olunan qəliblər onların texniki 
təyinatına uyğun olaraq həmişə yüksək legirli poladdan hazırlanırlar. 
Təzyiq altında tökmə zamanı yaranan mexaniki-termiki yükləmələrə tab 
gətirmək üçün bu polad növləri yüksək möhkəmliyə və bərkliyə malik 
olmalıdırlar (≈ 60 HRC, Rm=1100 MPa). Tökmə qəliblərinin işçi 
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səthləri demək olar ki, həmişə sərbəst formaya malik olur. Belə səthlərin 
emalı CAD/CAM sistemlərindən istifadə etməklə HSC frezləmənin 
köməyi ilə aparılır. Sərbəst formaya malik olan üçölçülü səthlərin 
emalında frez aləti emal zamanı daimi dəyişən kəsmə şəraitində işləyir. 
Polad qəliblərin səthlərinin emalında bu proses şərtləri alətin kəsici 
materialına böyük tələblər qoyur. Kəsici material yüksək özlülüyə  və 
temperatura davamlığa malik olmalıdır. Şəkil 7.12-də müxtəlif kəsici 
materiallarının poladın emalında tətbiqinin sınaq nəticələri verilmişdir. 
Buradan göründüyü kimi PKB (polikristalik Bornitrid) başqalarına 
nisbətən az yeyilir və yüksək davamlılğa malikdir. Bu materiala alter-
nativ olaraq örtük çəkilmiş bərk xəlitə (Hard Metal-HM) götürülə bilər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.12. Müxtəlif kəsici materialların davamlığı [64]. 
 

Metal qəliblərin frezlənməsində kobud emal üçün tətbiq olunan 
alətin həndəsi forması proses zamanı texnoloji varisliyə böyük təsir 
göstərir. Şəkil 7.13 a-da verilmiş pəstah öncə kəsən tili dördbucaq 
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formasında  olan frezlə emal olunmuşdur. Bu zaman səthdə qalan aralıq 
emal payı növbəti mərhələdə alınan dəqiqliyi müəyyənləşdirir. Ən 
böyük problem isə aralıq emal payının qeyri sabit olmasıdır. Kontur 
boyunca daim meyillənən emal payı təmiz frezləmədə kəsmə qüvvəsinin 
və eyni zamanda alətin ucunda yerdəyişmənin meyillənməsinə səbəb 
olur. Texnoloji varisliyin təsirini aşağı salmaq üçün torus frezlərdən 
istifadə etməklə yarımtəmiz əməliyyatda pilləli səth bir daha emal edilir. 
Şəkil 7.13 b-dən göründüyü kimi torus alətlə frezləmədə alətin kəsən 
hissəsinin radiusa malik olması nəticəsində alınan səth nəzəri səthə daha 
yaxın olur. Yəni qalan emal payının meyillənməsi nisbətən az olur ki, 
bu da təmiz frezləmədə daha stabil prosesin təmin edilməsinə imkan ya-
radır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
Şəkil 7.13. Alətin həndəsəsinin aralıq emal payına təsiri.  

 
Üç  və beş koordinatlı frezləmə 

Frezləmədə prosesin gedişinə təsir edən başqa bir amil alətin sər-
bəstlik dərəcəsidir. Alətin sərbəstlik dərəcəsindən asılı olaraq üç-
koordinatlı və ya da beşkoordinatlı emal tətbiq edilə bilər. Üç koor-
dinatlı frezləmədə alət eyni zamanda dəzgahın yalnız üç oxu boyunca 
(X,Y, və Z) hərəkət etdirilə bilir (şəkil 7.14, a). Beş koordinatlı frez-
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ləmədə isə buna daha iki dönmə imkanı əlavə olunur. Burada alət emal 
zamanı həm də Z oxuna nisbətən eyni zamanda iki istiqamətdə 
döndərilə bilir (şəkil 7.14 b).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 7.14. Üç  və beş koordinatlı frezləmə [64]. 

Demək olar ki, metal qəliblərin frezləmə ilə emalında üçölçülü 
frezləmənin payı 80%-i təşkil edir. Bu onunla bağlıdır ki, bunun üçün 
tətbiq olunan dəzgah aşağı sərbəstlik dərəcəsinə malik olması sayəsində 
o yüksək sərtlik göstərir. Prosesin proqramlaşdırılması sadədir. 
Çatışmayan cəhəti isə ondan ibarətdir ki, radius frezlərlə emal zamanı 
alətin mərkəzində kəsmə sürəti 0-a bərabər olduğundan alətin bu hissəsi 
böyük termiki-mexaniki təsirə məruz qalır və tez sıradan çıxır, hissənin 
səthində də bu amilin nəticəsini aydın görmək olur.   

Bu çatışmayan cəhətlər beşkoordinatlı frezləmədə aradan qaldırıl-
mışdır (şəkil 7.15). Əlavə iki sərbəstlik dərəcəsi əyrixətli kontur 
boyunca emal zamanı alətin elə döndərilməsinə imkan yaradır ki, onun 
mərkəzi həmişə kəsmə zonasından kənarda qalır. Bundan əlavə, aləti 
səthin əyriliyinə uyğun idarə emək imkanı başqa frez alətlərinin (torus) 
tətbiqini mümkün edir. Ancaq bu üstünlüklərə baxmayaraq beş-
koordinatlı frezləmədə əlavə sərbəstlik dərəcəsi dəzgahın sərtliyinin  və  
eyni zamanda emal dəqiqliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Proses 
mürəkkəb olduğundan onun proqramlaşdırılması və tətbiq edilməsi 
yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tələb edir. Beşkoordinatlı dəzgahlar  əlavə 
texnoloji imkanlara malik olduğundan üçkoordinatlı dəzgahlara nisbətən 
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təxminən 30% bahadır. Bütün bunlar əlavə xərclərlə bağlı olduğundan 
beşkoordinatlı frezləmə metal qəliblərin hazırlanmasında az tətbiq 
olunur. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Şəkil 7.15. Metal qəlibin beşkoordinatlı dəzgahda frezlənməsi  [64]. 

Bu iki emal metodu arasında alternativ bir emal variantı, yəni 3+2 
adlanan strategiya mövcuddur. Bu strategiya üçkoordinatlı frezləmənin 
üstünlüklərini özündə saxlayaraq beşkoordinatlı frezləmənin müsbət 
cəhətlərini dönən stolun köməyi ilə reallaşdırmağa çalışır. Proses üç-
koordinatlı frezləmə dəzgahında aparılır. Dəzgahın stolu iki sərbəstlik 
dərəcəsinə malik olduğundan pəstah verilmiş bucaq altında döndərərək 
saxlayır. Bununla əyrixətli konturun üçokoordinatlı frezlənməsi zamanı 
yaranan qeyri-qənaətbəxş emal şəraiti nisbətən aradan qaldırılır. 3+2 
frezləmə üsulu yalnız böyük dəyirmililik radiusuna malik səthlərin 
frezlənməsində, hissədə müəyyən bucaq altında yerləşən, deşiklərin,  
boşluqların və ciblərin  emalında effektiv tətbiq oluna bilir. 

Mürəkkəb həndəsəyə malik səthlərin təmiz emalı zamanı yüksək sü-
rətli frezləmənin tətbiq olunmasında əsas məqsəd  səthin dəqiqliyini və 
kələ-kötürlüyünü imkan daxilində tələb olunan qiymətə yaxınlaşdır-
maqdır. Belə ki, son mərhələdə əl əməyinə olan tələbatı minimuma en-
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dirmək və ya da təmiz aradan qaldırmaq mümkün olsun. Təmiz frez-
ləmədən sonra alınan səthin keyfiyyəti seçilən emal rejimlərindən 
asılıdır. VI fəsildə göstərildiyi kimi əyrixətli səthlərin keyfiyyətinə təsir 
edən əsas parametrlər sətirlər arasındakı məsafə (B) və frezin bir dişinə 
düşən verişin (Sz) qiymətidir. Şəkil 7.16-da bu parametrlərin qiymət-
lərinin və onların arasındakı nisbətin kələ-kötürlüyə təsiri qrafiki təsvir 
edilmişdir. Əgər verişin qiyməti sətirlər arasındakı məsafədən 
kiçikdirsə, onda veriş istiqamətində səth daha hamar alınır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.16. Emal parametrlərinin kələ-kötürlüyə təsiri.  

Belə ki, səthin keyfiyyəti eninə və uzununa istiqamətlərdə 
müxtəlifdir. Bu arzu olunmaz hal olduğundan çalışırlar ki, hər iki isti-
qamətdə də kələ-kötürlüyün qiyməti imkan daxilində eyni olsun. Bunun 
üçün ideal hal Sz = B nisbətidir, yəni səth bir-birinə sıx olan frezləmə 
trayektoriyaları ilə hazırlanır. Əgər uzununa verişin qiyməti çox kiçik 
olarsa onda emal vaxtı kəskin artır. Ona görə də verişin elə qiyməti 
seçilir ki, proses vaxt baxımından optimal olsun. Şəkil 7.16-da 
SANDVİK Coromant firmasının apardığı bir sınağın nəticəsi verilmişdir. 
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Göründüyü kimi Sz/B nisbətinin qiymətindən asılı olaraq səthin kələ-
kötürlüyü (Rz) kəskin dəyişir. Onun ölçüsü Sz/B/R parametrlərinin 
qiymətləri ilə təyin olunur.  

 Emal nümunələri 

Aşağıdakı şəkillərdə yüksək sürətli frezləmənin tətbiqi ilə hazırlan-
mış metal formaların iki nümunəsi göstərilmişdir. 
 
Hissə: Avtomobil transimissi- 
yasının hissəsi üçün pressforma 
Firma: Volkswagen AG 
Material: Polad 40CrMnMo7  
 
Texnologiya:  Vk = 350 m/dəq 
  Sm = 5 m/dəq 
  t = 0,3 mm 
  B = 0,2 mm 
 
Kəsici material: TiALN örtüklü bərk xəlitə 
Alətin diamteri: Ø 4, 6, 10 mm 
Emal vaxtı:  3 saat 
 
Hissə: Alüminium hissə 
Firma: SANDVİK Coromant 
 
Kobud emal 
Alət: bərk xəlitə  
 D = 10 mm 
Rejimlər: n = 20000 1/dəq  
 Sm = 5 m/dəq 
 Sz = 0,12 mm/diş 
 t = 5 mm 
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Təmiz emal      
Alət : bərk xəlitə   Rejimlər: n = 24000 1/dəq  
 D =  8 mm     Sm = 9,6 m/dəq  
      t = 2 mm 

Sz = 0,1 mm/diş 
 
Hissənin divarının qalınlığı 0,2 - 0,4 mm arasında yerləşir. Emal zamanı 
veriş istiqamətində frezləmədən istifadə edilmişdir. 
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7.2.3.2. Elektroerrozion emal  
(Electrik-Discarge Machining) 

Elektroerrozion üsulu  mexaniki emalı tamamlayan bir üsul olub 
elektrik keçirən hissələrin hazırlanmasında tətbiq olunur. Prototiplərin 
birbaşa metaldan hazırlanmasında bu üsulun yeri əvəzolunmazdır. 
Çünki, frezləmə üsulunun tətbiqi verilən hissənin həndəsəsindən asılıdır. 
Böyük dərinlikdə (> 200 mm) yerləşən mürəkkəb konturların effektiv   
frezlənməsi alətin uzunluğunun məhdud olması və ya da dəqiqlik baxı-
mından mümkün deyildir. Belə səthlərin emalını elektroerrozion üsulu 
ilə aparmaq əlverişlidir. Bu üsulun ən çox tətbiq olunduğu sahə dəmir 
tərkibli metal qəlib və pressformaların hazırlanmasıdır.  

Elektroerrozion üsulunda metalların emalının iki variantını 
göstərmək olar (şəkil 7.17): 
Ø elektrodla emal; 
Ø məftillə emal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şəkil 7.17. Elektroerrozion emal variantları. 

Bu iki kəsmə variantlarını birləşdirən amil onların eyni fiziki 
prinsipə malik olmasıdır.   

Elektroerrozion üsulu ilk dəfə olaraq rus alimləri Lazarenko B.R və 
Zolotıx B.N. tərəfindən ixtira edilərək, onun elekrtotermiki nəzəriyyəsi 
işlənmişdir [65, 66].  Prosesin iş prinsipi emal olunan səthlərin elektrolit 
bir mühitdə erroziyasına, yəni aşınmasına əsaslanır. Proses zamanı 
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elektrodlar rolunu oynayan, elektrikkeçirici materialdan olan pəstah və 
alət arasında tsiklik olaraq elektrik yükləmə və boşalma nəticəsində 
aşınma prosesi baş verir. Proses üç mərhələdən ibarətdir: başlanğıc, 
yükləmə (b) və boşalma (c) (şəkil 7.18).        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.18. Elektroerrozion aşınma prosesinin fazaları. 
 

  Başlanğıc fazası  

Elektrodlar– pəstah (-)  və alət (+), bir-birindən müəyyən məsafədə 
elə yerləşdirilir ki, cərəyanla təmin olunduqda onlar arasında cərəyan 
sahəsi yaransın. Onlar dielektrik məhlulda yerləşdirilir. Elektrodlardan 
cərəyan axan zaman onların arasında, bir-birinə ən yaxın olan yerlərdə 
elektrik yükləri: elektronlar (-) və ionlar (+) toplanırlar. Yüklü his-
səciklərin sayı çoxaldıqdan sonra elektrodlar arasında körpü yaranır 
(şəkil 7.18, a). Beləliklə, onların arasında cərəyan axını başlayır. Mənfi 
elektronların alətə, ionların isə pəstaha  tərəf hərəkəti güclənir. Axın 
zamanı həyacanlanmış elektronların bir-biri ilə toqquşması nəticəsində 
kinetik enerji istilik enerjisinə çevrilir. Bunun nəticəsində işçi zonada 
yerləşən dielektrik buxarlanır və elektrodlar arasında plazma qaz-
buxarları şəklində yükləmə kanalı yaranır. Bu, proses zamanı yaranan 
qığılcım şəklində özünü büruzə verir (şəkil 7.19).   
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Şəkil 7.19. Elektrodla emal. 
 
Yükləmə fazası 

Artan cərəyan nəticəsində elektrodlar arasında yaranmış kanal daha 
da genişlənir. Dielektrikin özlülüyü nəticəsində yaranmış kanal sağ və 
sol tərəflərdən sıxılaraq elektrodlara tərəf yönəldilir (şəkil 7.18, b). 
Cərəyan alət və pəstahla kontakta girdiyi yerlərdə onun şiddəti yüksəlir. 
Belə ki, bu yerlərdə temperaturun artması nəticəsində yerli ərimə və 
materialın buxarlanması baş verir. Müəyyən vaxtdan sonra yükləmə 
prosesi tarazlaşır.  
  
Boşalma fazası   

Növbəti addımda cərəyan verilməsi dayandırılır. Bu zaman, kənar 
enerji yox olduğundan işçi zonada yerləşən hissəciklər malik olduqları 
yüksək enerjinin hesabına kənara atılırlar. Bərkimiş hissəciklər 
dielektrik vasitəsilə kənara nəql edilir (şəkil 7-18, c). Şəkil 7.18-də 
göstərildiyi kimi, cərəyanın pəstahla kontakt qövsü yaratdığı yerlərdə 
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aşınma nəticəsində məsamələr yaranır. Prosesi bir neçə dəfə dalbadal 
təkrar etməklə pəstahın verilmiş səthində müəyyən materialın 
məqsədyönlü çıxarılmasına nail olmaq olur. Boşalma işçi zonasının 
yüklənmiş ionlardan tam azad olunmasına qədər davam edir.    

Elektroerrozion fazaların tsikli saniyədə 100000-i keçir. Proses 
zamanı hər iki elektrodun səthində materialın aşınma ilə çıxarılması 
prosesi gedir. Yükləmə enerjisinin elektrodlar arasında qeyri bərabər 
paylanması nəticəsində materialın çıxarılması da qeyri bərabər olur: 
alətdə az, pəstahda isə çox. Pəstahla alət arasında hərəkət edən ion və 
elektronların müxtəlif kütlə və təcillərə malik olması nəticəsində 
pəstahda aşınma sürətlə və böyük miqdarda baş verir. Alətin yeyilməsi 
əsasən başlanğıc mərhələsində baş verdiyi halda, pəstah bütün yükləmə 
dövründə bu təsirə məruz qalır. Bu fərq həm də prosesdə elektrodlar 
üçün götürülən materialın fiziki-mexaniki xassələrindən, polyar 
qütblərin yerindən, yükləmə vaxtından və cərəyan şiddətindən güclü 
surətdə asılıdır. Alət elektrodu üçün materialın və proses parametrlərinin 
seçilməsi ilə elektrodlar arasında nəzərə çarpacaq dərəcədə asimmetrik 
nisbət əldə etmək olur. Bu halda pəstahda aşınmanın qiymətini 99,5 %-ə 
çatdırmaq olur.  

Məftillə və elektrodla emal eyni fiziki prinsipə malik olmalarına 
baxmayaraq onların arasında polyar qütblərin yerləşməsinə görə fərq 
vardır. Məftillə erroziya zamanı mənfi qütb alətə (məftil), müsbət qütb 
isə pəstaha birləşdirilir. Emal zamanı pəstah tərəfə hərəkət edən çoxlu 
sayda ionlar prosesin gedişini müəyyənləşdirir. Materialın çıxarılması 
ionların kütləsindən asılı olduğundan proses ləng gedir. Ona görə də, 
cərəyanın işçi impulsunun tezliyi 5 mikrosaniyədən artıq olur.    
 
Elektroerrozion qurğuları 

Müasir elektroerrozion qurğuları əsasən üç komponentdən təşkil 
olunmuşdur: 
Ø Gövdə;  
Ø Generator; 
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Ø İşçi medium (dielektrik) üçün aqreqat. 

Praktikada bu qurğular üçün müxtəlif gövdə növləri tətbiq olunur. 
Ən geniş yayılmış gövdə vertikal quruluşa malik olub alətin konsolda 
bərkidilməsinə imkan verir. Aləti pəstaha nisbətən verilmiş məsafədə 
kontur boyunca hərəkət etdirmək üçün CNC idarəetmə sistemlərindən 
istifadə edilir. Yalnız yüksək dəqiqlikli idarəetmə sistemlərinin köməyi 
ilə pəstahla alət arasındakı məsafəni dəqiq tənzimləmək mümkündür. 
Əgər bu məsafə lazım olan qiymətdən böyük olarsa onda işçi zonada 
heç bir cərəyan kontaktı yaranmır. Bu zaman alət addım mühərrikinin 
köməyi ilə bir addım pəstaha yaxınlaşdırılır. İşçi zonadakı kontakt daim 
olaraq idarəetmə sistemi tərəfindən nəzarət və tənzim edilir.   

Elektrodla (məftillə) pəstah arasında izolyasiya rolunu oynayan 
dielektrik mayeni hazırlamaq və işçi zonaya vermək üçün xüsusi 
aqreqatdan istifadə olunur.  Bir çox istehsalçılar dielektrik kimi 
karbohidratların sintetik birləşmələrindən istifadə edir. Aşınma zamanı 
çıxarılan metal hissəciklər dielektrikin köməyi ilə işçi zonadan 
uzaqlaşdırıldığından bu məhlul daimi təmizlənməlidir. Ona görə də 
nasosla işçi zonaya daim olaraq təmizlənmiş məhlul vuruluraq dövriyyə 
yaradılır. Eyni zamanda bu, qızmış məhlulun və işçi orqanların 
soyumasına xidmət edir.  

Generatorun vəzifəsi qurğunu cərəyanla təmin etməkdən ibarətdir. 
Prosesin aparılma fazasından asılı olaraq işçi sahəyə cərəyan impuls 
şəklində verilir. İmpulsun verimə müddəti adətən 1 və 2000 mksan 
arasında dəyişir. Generatorların malik olduğu gərginliyi ui ≈ 60-300V, 
cərəyanı isə ie ≈ 1-300 A arasında tənzimləmək mümkündür.  

 Prosesin idarə edilməsi qurğunun təyinatından asılı olaraq müxtəlif 
şəkildə həyata keçirilir. Şəkil 7.20 -də elektrodla işləyən elektro-
errozion qurğusunun sxematik quruluşu verilmişdir.   

Elektrodla emalda hissə qurğunun stolunun üzərində yerləşdirilmiş, 
dielektrik məhlulla dolu bir çəndə hərəkətsiz bərkidilir. İşçi veriş 
vertikal istiqamətdə qurğunun pinoluna bərkidilmiş elektrod tərəfindən 
yerinə yetirilir. Proses zamanı çıxarılan metal hissəcikləri işçi zonadan 
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kənarlaşdırmaq üçün alət və pəstah fasiləsiz maye dövriyyəsinə qoşulur. 
Nasosla vurulan maye çəndəki məhlulun tərkibini daim olaraq təzələyir 
və eyni zamanda ayrılan hissəcikləri yuyaraq aparır. Elektrodun verişi 
hissə tam hazır olana qədər davam edir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 7.20. Elektrodla errozion qurğusunun təsviri. 

Elektrodla errozionda emal əsasən üç mərhələdə aparılır: kobud, 
təmiz və finiş. Mexaniki emalda olduğu kimi burada da kobud 
əməliyyatda böyük həcmdə materialın çıxarılmasına cəhd edilir. Burada 
kələ-kötürlüyün qiymətini yalnız Ra > 3 mkm həddində almaq olur. 
Təmiz əməliyyatda isə nisbətən dəqiq səth əldə edilə bilir: 0,8 mkm < Ra 
< 3 mkm. Finiş əməliyyatında isə artıq emal olunmuş səth daha kiçik 
verişlə çatdırılaraq dəqiqliyi və təmizliyi bir daha artırılır. Bu mərhələdə 
kələ-kötürlüyün qiyməti 0,2 mkm < Ra < 0,8 mkm arasında dəyişir. 
Elektrodun yeyilməsi bir çox parametrlərin qiymətindən – cərəyan 
şiddəti, impuls dövrü, alətin yuyulması intensivliyindən asılıdır. 
Aşağıdakı cədvəldə çıxarılan materialın həcmi ilə alətin (elektrodun) 
yeyilməsi arasındakı nisbət göstərilmişdir. 
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Cədvəl 7.1. Elektrodun yeyilməsi [78]. 
Əməliyyatın növü Çıxarılan materialın 

həcmi 
Elektrodun nisbi 

yeyilməsi 
 

 [mm3/A-dəq] Velekt./Vhissə⋅100 [%] 
Kobud 4,5...9,0 0,2...0,01 
Təmiz 0,3....4,5 2,4...0,2 
Finiş <0,3 1,5....2,4 

 
Elektrodun materialı kimi əsasən mis və ya qrafit götürülür. Bu 

materialların hər ikisi yaxşı elektrik keçiricilik və asan emalolunma 
qabiliyyətlərinə və kifayət qədər mexaniki möhkəmliyə malikdirlər. 
Elektrodlar hal-hazırda demək olar ki, yüksək sürətli frezləmə, torna və 
pardaqlama əməliyyatlarının tətbiqi ilə hazırlanır.   

Məftillə elektroerrozion üsulunun isə özünəməxsus xüsusiyyətləri 
vardır. Bunu ilk baxışdan qurğunun quruluşundan görmək olur (şəkil 7-
21). Qurğunun əsas komponentləri gövdədən, məftil ötürən tərtibatdan 
və işçi stoldan ibarətdir. Məftilötürmə tərtibatı prosesin aparılması üçün 
əsas rol oynayaraq emalın dəqiqliyini təyin edir. Məftil iki diyircək ara-
sında tarımlandıqdan sonra ona impulslarla generatordan cərəyan ötü-
rülür. Pəstahla məftil arasında məsafə lazımi həddə çatdıqdan sonra pro-
ses başlanır. Kontakt zonasındakı material çıxarıldıqdan sonra məftil 
proqramlaşdırılmış kontur boyunca CNC idarəetmə sistemi tərəfindən 
bir addım irəliyə hərəkət etdirilir. Konik səthlərin emalında yuxarı və 
aşağı məftilötürən diyircəklər bir-birinə nisbətən döndərilə bilirlər 
(makc. dönmə bucağı 30°-dir). Əgər pəstahın xarici konturu emal edi-
lirsə onda məftil xaricdən tədricən pəstaha yaxınlaşdırılır. Kontur daxil-
dən emal olunduğu halda isə əvvəlcə başlanğıc deşiyi açılır. Sonra bu 
deşikdən məftil keçirilərək tarımlanır. Müasir qurğularda bu proses 
avtomatlaşdırılmış şəkildə aparılır. Proses zamanı dielektrik (ionsuz-
laşdırılmış su) yüksək təzyiq altında işçi zonaya vurulur. Məftillə emal-
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da demək olar ki, bütün elektrikkeçirən materiallar (elektrik keçirmə 
qabiliyyətinə  ən azı 0,1 S/cm)  kəsilə bilərlər. Bəzi elktroerrozion qur-
ğularının texniki parametrləri əlavə 10-da verilmişdir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.21. Məftillə errozion qurğusunun təsviri. 
 
Elektroerrozion üsulunun tətbiqi 

EDM üsulu tökmə təchizatının və presslərin işçi hissələrinin hazır-
lanmasında geniş tətbiq olunur. Məftillə erroziyaetmə əsasən preslərin 
işçi hissələrinin kəsilməsində öz tətbiqini tapmışdır. Prosesin aparılması 
üçün emal olunan səthlərin doğuranı məftilə paralel olmalıdır. Proses 
zamanı məftil emal olunan səthin konturu boyunca hərəkət etdirilərək 
addımbaaddım materialı “kəsir”. Prosesin sonunda emal zonasında 
kəsilmiş metal qalır, hansı ki, sonra əl ilə kənarlaşdırılır. Şəkil 7.22-də 
bu üsulla hazırlanmış bir metal qəlib göstərilmişdir. Elektrodla errozion 
isə həcmi emala aid olub bu sahədə tətbiq oluna biləcək mexaniki emal 
üsulları ilə rəqabət aparır.    
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Şəkil 7.22. Məftillə emal olunmuş tökmə qəlibi (Wiedeman GmbH). 

Mürəkkəb həndəsəyə malik hissələrin hazırlanmasında dərinlikdə 
yerləşən konturların və ensiz yuvaların  mexaniki emalı nazik və uzun 
frezlərin tətbiq olunmasını tələb edir. Belə alətlərin tətbiqi prosesin ləng 
aparılmasına və bəzi hallarda isə (kiçik radiuslu qovuşmaların emalı, 
r<0,25 mm) ümumiyyətlə mümkün olmur. Bu halda elektroerrozion 
üsulu böyük effektlə tətbiq edilə bilir. Öncə emal olunacaq səthin CAD 
modeli əsasında elektrodun modeli yaradılır. Elektrod, öz iş prinsipinə 
uyğun olaraq həmişə hissənin səthinin əksini (neqativ formada) özündə 
cəmləşdirir. Əlbəttə, bu hissənin səthində çətin əl çatan konturların 
qabarıq şəkildə təsvir olunmasına gətirib çıxarır ki, bu da onların 
mexaniki emalını asanlaşdırır. Elektrodların ölçüsü hal-hazırda 
qurğunun maksimal işçi sahəsi ilə məhdudlaşır. Bu təxminən 1 m 
həddindədir. Elektrod hazır olduqdan sonra o qurğunun hərəkətli 
başlığında bərkidilərək işçi vəziyyətə gətirilir. Pəstah kimi prizmatik 
metal blokdan istifadə edilir. Əməliyyatın növündən (kobud və ya 
təmiz) asılı olaraq pəstah yuxarı və ya da aşağı rejimlərdə erroziya 
edilir. Şəkil 7.23-də elektrodla emal olunmuş bir gövdə hissəsi 
göstərilmişdir. Belə hissələrin mexaniki emalı çox əmək tutumlu 
olduğundan burada elektrodla erroziya üsulunun tətbiqi böyük effekt 
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verir. Şəkildə, aşağıda hazır hissə, yuxarıda isə qrafitdən hazırlanmış 
elektrod göstərilmişdir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.23. Elektrodla emal. 
 

Şəkil 7.24-də başqa bir nümunə verilmişdir. Bu hissənin misalında 
da elektrodla emalın üstünlüyünü bir daha aydın görmək olar. Metal 
qəliblərin və pressformaların istər birbaşa mexaniki, istərsə də elektrod--
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erroziya  emalında yüksək sürətli frezləmədən yan keçmək mümkün 
olmur. Burada söhbət əlbəttə üçölçülü mürəkkəb hissələrin 
hazırlanmasından gedir. Yüksək sürətli frezləmə ilə metal formaların 
birbaşa frezlənməsi haqqında məlumat yuxarıda verilmişdir. İndi isə 
elektrodların tətbiqində bu üsulun yerinə baxaq.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 7.24. Gövdə hissəsi (HH-Bosch GmbH). 

Elektrodla emalda material çıxarılması yüksək temperatur ilə 
müşaiyət olunduğundan səth müəyyən termiki təsirə məruz qalır. Bu, 
səthdə ağ izlər şəklində qalan kimyəvi dəyişikliklər və çatlar şəklində 
özünü büruzə verir. Bu mənfi halın hissənin son keyfiyyətinə təsirini 
azaltmaq üçün onu sonda yüksək sürətli frezləmə ilə finiş əməliyyatına 
uğradırlar. Yəni metal qəliblərin hazırlanmasında bu iki üsulun üstün 
cəhətlərini özündə cəmləşdirən bir texnoloji strategiya tətbiq edilir. 
Frezləmə ilə errozion üsulların optimal kombinasiyası nəticəsində 
verilmiş hissənin qısa müddətdə və yüksək keyfiyyətdə hazırlanması 
mümkündür. Şəkil 7.25-də bu iki üsulun kombinasiyasını əks etdirən bir 
texnoloji proses göstərilmişdir. Hissə öncə böyük  alətlərin tətbiqi ilə  
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frezlənərək qısa müddətdə onun kobud həndəsi forması alınır. Metal 
qəliblərin səthlərinə qoyulan tələblərə cavab vermək üçün sonda o 
termiki emala uğradılır. Nəticədə, hissənin bərkliyi maksimuma 
çatdırılır. Termiki emaldan sonra səthdə yaranan bərk qatın 
çıxarılmasında frezləmənin tətbiqi əmək tutumu və texniki imkan 
baxımından çətindir. Ona görə də burada elektrodla errozion üsulundan 
istifadə edilir. Bunun üçün yüksək sürətli frezləmənin  tətbiqi ilə 
elektrodlar qrafitdən və ya misdən hazırlanır. Növbəti addımda 
elektrodların tətbiqi ilə hissənin səthi yarımtəmiz emal edilir. 
Elektroerroziondan sonra səthdə proses zamanı yararsız qat əmələ gəlir. 
Onun  qalınlığı 20 mkm,  bərkliyi isə 1000 Hv həddində olur. Bu qatın 
bərkliyi qəlibin səthinin bərkliyindən yüksək olduğundan onun 
çıxarılması lazımdır. Buna görə də, son mərhələdə yüksək sürətli 
frezləmənin tətbiqi məqsədəuyğundur. Qəlib təmiz frezləndikdən sonra 
o əl ilə çatdırılır.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.25. Elektroerrozion əməliyyatının frezləmə ilə kombinasiyası.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, verilən səthin tam elektrodla emalı 
və ya da onun frezlənmə ilə kombinasiyasının tətbiq olunması  hissənin 
materialından, onun  həndəsi formasından və tələb olunan dəqiqlikdən 
asılıdır.  
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7.3. Rapid Tooling  texnologiyasının tətbiqinə dair ümumiləşdirilmiş 
nəticə  

Tökmə təchizatının hazırlanmasında RT texnologiyasının imkanları 
yalnız Rapid Prototyping üsullarının tətbiqi ilə məhdudlaşmır. Burada 
çevik CAD/CAM sistemlərinin,  additiv üsulların və CNC-texnologiya-
sının rasional kombinasiyası nəticəsində gələcəkdə böyük məhsuldarlıq 
əldə etmək olar. Prosesin məhsuldarlığının artırılma imkanlarının yuxarı 
sərhəddi hazırlanan hissənin həndəsi mürəkkəbliyi ilə təyin olunur. 
Müasir mexaniki emal üsullarının tətbiqi zamanı hazırlanan hissənin 
həndəsəsi əsasında verilən dəqiqliyin təmin edilməsi haqqında əvvəl-
cədən texnoloji qərar qəbul etmək olar. Çox mürəkkəb həndəsəyə malik 
qəliblərin və pressformaların frezlənməsi zamanı vaxta qənaət etmək və 
dəqiqliyi artırmaq məqsədilə hissənin ümumi foması ayrı-ayrı ele-
mentlərə (kiçik hissələrə) bölünərək emal olunmalı və sonra bir 
təchizatda birləşdirilməlidir. Bundan əlavə tökmə təchizatının  göv-
dələrinin hazırlanmasında standartlaşdırılmış düyümlərdən istifadə 
etməklə böyük səmərəliliyə nail olmaq olur.  

Tökmə təchizatının komponentlərinin hazırlanmasında proses zən-
cirinə nəzər salsaq görmək olar ki, burada müxtəlif xüsusiyyətli additiv 
üsullar  tətbiq edilir və onların tətbiq sahəsindən asılı olaraq müxtəlif 
effektivlik əldə edilir. Bu üsulların tətbiq olunması zamanı yaranan  hal-
lar ayrılıqda araşdırılmalıdır.  

Tökmə təchizatının komponentlərinin tökmə ilə alınmasında verilən 
hissənin həndəsi formasının mürəkkəbliyindən asılı olaraq dəqiqliklə 
bağlı problemlər yaranır. Hazırlanan hissələrin incə çıxıntılara  malik 
olması soyuma zamanı qeyri bərabər sıxılma yaradaraq dəqiqliyə və 
prosesin etibarlığına mənfi təsir göstərir. Bu yolla alınmış hissəyə çəki-
lən xərc dəqiq tökmədə hazırlanan prototiplərin sayının çox olması ilə 
kompensasiya edilir. Prototiplərin prototip → silikon →- mum qəlib →- 
dəqiq tökmə yolu ilə alınmasının kritik aspektlərindən biri də odur ki, 
prototip ilə hissə arasında aralıq həndəsi formalar- neqativ və ya pozitiv, 
hazırlamaq lazım gəlir ki, bu da dəqiqliyin təhrif olunmasına səbəb olur. 
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Dəqiq tökmə zamanı yüksək dəqiqliyə malik olan hissəni almaq üçün 
bir neçə yoxlama sınaqları aparmaq lazım gəlir. Bundan əlavə əriyən 
modellərdən istifadə etdikdə səthin dəqiqliyini idarə etmək asan olmur. 
Bütün bunlar ona dəlalət edir ki, bir prototipin dəqiq tökmə yolu ilə 
hazırlanması üçün bir yox, bir neçə tökmə sınağı aparmaq lazımdır ki, 
bu da hissəyə çəkilən xərclərin və hazırlama vaxtının artmasına gətirib 
çıxarır.   

Metal qəliblərin birbaşa hazırlanması üsulunun tətbiqi böyük məh-
suldarlıq əldə olunmasına imkan yaratmışdır. Ancaq bu üsulun imkan-
ları tətbiq olunan materiallardan asılı olaraq məhduddur. Süni material 
komponentindən hazırlanmış metal qəlib, onların aşağı möhkəmliyə ma-
lik olması səbəbindən (Rm =160 MPa, HB = 96-100) əsasən polimer ma-
teriallardan olan hissələrin dəqiq tökülməsinə yarayır. Tökülən material-
ların abrazivliyindən asılı olaraq bu qəliblərdə 500-dən 5000-ə qədər 
hissə tökülə bilər.  

Çoxkomponentli metaldan hazırlanmış qəliblər isə daha yüksək 
möhkəmlik göstərərək 50000-dən artıq prototipin süni materialdan və 
yaxud da əlvan metaldan hazırlanmasına imkan verir. Bu qəliblərin 
fiziki-mexaniki xassələri təxminən St42 ilə identikdir. Eyni qaydada 
LOM üsulu ilə hazırlanmış metal qəliblər də böyük sayda prototipin 
hazırlanmasında tətbiq oluna bilir.  

Qeyd olunan çatışmamazlıqlara baxmayaraq RT texnologiyası tökmə 
təchizatının ənənəvi üsullarla hazırlanması ilə müqayisədə böyük üstün-
lüklərə malikdir. Nisbətən sadə həndəsi formaya malik metal qəlibləri, 
onların  üçölçülü modeli əsasında 2 həftə ərzində RT texnologiyasının 
köməyi ilə hazırlamaq mümkündür. Ənənəvi üsulla hazırlamada isə belə 
qəliblərə aylarla vaxt sərf edilir.  
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8.  Prototiplərin hazırlanmasında keyfiyyətin təmin olunması 

Prototiplərin hazırlanmasında keyfiyyətə qoyulan tələblər proses 
zamanı və sonra keyfiyyətə güclü nəzarət edilməsini tələb edir. RP 
üsulları ilə hazırlanan hissələrin (prototiplərin) özlüyündə ənənəvi üsulla 
hazırlanan hissələrə nisbətən bir neçə dəfə baha olması proses zamanı 
keyfiyyətə təsir edən amillərin aşkar və nəzarət edilməsi zərurətini 
doğurur. Çünki zay olmuş hissənin təkrar hazırlanması zamanı prototipə 
çəkilən xərc təxminən iki dəfə artır. Bunun nəticəsində hissənin hazır-
lanması üçün çəkilən xərc sifarişçidən tələb olunan qiymətdən artıq olur 
və nəticədə zərərlə ödənmiş olur. Bu baxımdan  prototiplərin hazırlan-
masında keyfiyyətə nəzarətin daha intensiv aparılması lazımdır. Bu isə 
öz növbəsində istehsala çəkilən xərclərin artmasına gətirib çıxarır. Ona 
görə də burada məqsəd keyfiyyətə nəzarətin rasional aparılmasından 
ibarət olmalıdır. Prototiplərin keyfiyyətinin təmin olunmasının özəl-
liklərini araşdırmamışdan öncə müasir istehsal prosesində tətbiq olunan 
keyfiyyətə nəzarət sistemlərinin texniki və texnoloji təchizatına nəzər 
salaq.  
 
8.1. Texnoloji prosesdə keyfiyyətə nəzarət  

Ölçmə texnologiyasının dayanmadan inkişaf etdirilməsi son illərdə 
keyfiyyətin təmin olunması prinsiplərinin kökündən dəyişilməsinə gə-
tirib çıxarmışdır. Kompüterləşdirilmiş texnoloji proseslərdə çalışırlar ki, 
emalla bağlı olan xətalar prosesin sonunda yox, elə emal zamanı aşkar 
edilib aradan qaldırılsın. Belə ki, zay məhsulun sayını minimuma 
endirmək mümkün olsun.  Müasir ölçmə texnikasının birbaşa tətbiqi nə-
ticəsində keyfiyyətlə bağlı olan parametrlərin verilən qiymətdən sap-
masına nəzarət edilib, proses zamanı düzəliş edilə bilir.  

Keyfiyyətə nəzarət 
Ø nəzarət planının işlənməsindən,  
Ø nəzarətin aparılmasından, 
Ø və ölçmələrin nəticələrinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.  
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Avtomobil sənayesində keyfiyyətin təmin olunması üçün tətbiq 
olunan keyfiyyətin avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri (Computer 
Aided Quality Assurance – CAQ sistemlər) hissənin hazırlanması zama-
nı prosesin hər bir mərhələsində giriş və çıxış parametrlərini izləyərək 
vaxtında keyfiyyət haqqında aktual məlumatın toplanmasına imkan 
yaradır. Bu sistemlər demək olar ki, statistik üsullardan istifadə etməklə 
işləyir. Statistik üsul kimi seçmə və normal paylanma qanunundan 
istifadə edilir. Müasir maşınqayırma sənayesində hissələrin hazırlanma-
sında  bu metod demək olar ki, standart olaraq tətbiq edilir. Keyfiyyət 
üçün vacib olan parametrin qiyməti proses zamanı ölçülərək verilən 
qiymətlə müqayisə edildikdən sonra prosesin idarə edilməsi haqqında  
qərar qəbul edilir.  Prosesin analizi, idarə edilməsi və yaxşılaşdırılması 
adətən statistik proses nəzarəti – Statistical Process Control (SPC) – 
sistemlərinin  köməyi ilə yerinə yetirilir. Bu sistemlərin tətbiqində 
başlıca məqsəd prosesin vacib parametrlərini izləyərək meyillənmələri 
vaxtında aşkara çıxarmaqdır ki, məhsulu müəyyən düzəlişlərin köməyi 
ilə zay olmaqdan qurtarmaq mümkün olsun. Bundan əlavə bu sistemlər 
istehsal avadanlığının  işləmə qabiliyyətini qiymətləndirərək, onun veri-
lən dəqiqliyi təmin edə bilməsini göstərmək üçün də tətbiq edilir. SPC 
üsulunun tətbiqi üçün əsas şərt nəzarət olunan parametrin stabil göstərici 
kimi normal paylanmasından ibarətdir. Normal paylanmanın (həm də 
Qaus paylanması adlanır) riyazi statistikada mənası ondan ibarətdir ki, 
təbii xarakterli təsadüfi faktorlar bu riyazi üsulun köməyi ilə təsvir edilə 
bilir. Maşınqayırmada texnoloji prosesin nəzarət edilən  parametrinin 
qiymətlərinin 99%-i  ±3 σ intervalında yerləşdiyi halda deyirlər ki, 
qiymətlər normal paylanıb. Normal paylanmanın maşınqayırmada tət-
biqi maşınqayırma texnologiyası və metrologiya fənlərində ətraflı verilir 
[67].  

SPC sistemlərində klassik xəta analizindən fərqli olaraq proses 
zamanı yaranan və nominal qiyməti keçən bütün faktorların az və ya 
çox itkiyə səbəb olduğu güman edilir. Şəkil 8.1-də bu bir valın emalı za-
manı onun diametrinin meyillənməsinin misalında göstərilmişdir.        
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Şəkil 8.1. Xətaların paylanması xəritəsi. 
 

Burada göstərildiyi kimi, valın diametrinin orta qiymətindən 
meyillənməsi normal paylanmışdır. Qiymətlərin verilmiş müsaidə 
daxilində paylanması özlüyündə prosesin başqa, stabillik və etibarlıq 
kimi vacib xassələrini xarakterizə edir. Əgər nəzarət edilən parametrin 
qiymətləri verilmiş müsaidədən kənara çıxmırsa onda proses stabil 
sayılır. Müəyyən vaxt intervalında götürülən nümunələrin nəzarət 
olunan parametrləri müsaidə daxilində təsadüfi olaraq paylanırsa, onda 
proses idarə edilməyən və ya da etibarsız adlanır. Şəkil 8.2-də stabillik 
və etibarlıq arasındakı fərq göstərilmişdir.  

Prosesin stabilliyi Cp və etibarlığı Cpk aşağıdakı düsturların köməyi 
ilə hesablanır: 
 
 
 
 
 
 

Meyillənmə musaidəsi a⋅σ0 

Tələb olunan 
ölçü  
(nominal ölçü) 

Yuxarı sərhəd 

Aşağı sərhəd 

Ölçmələrin sayı 

Meyillənmə musaidəsi a⋅σ0 

 

0 5 10 15 20 25 
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a) b)a) b)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.2: Prosesin stabilliyi (a) və etibarlığı (b). 
 

Bu qiymətlər adətən 1-dən kiçik və ya da böyük olurlar. Əgər bu 
parametrlər 1-dən kiçik olarsa onda proses etibarsız və qeyri stabil sayı-
lır. 1-dən böyük qiymətlərdə isə əksinə, proses stabil və etibarlı olur. Cp, 
Cpk  = 1 olduqda isə proses müsaidənin sərhəd qiymətlərindən tam isti-
fadə etmiş olur. Bu halda prosesin parametrinin kiçik dəyişməsi hazır-
lanan məhsulun zay olmasına gətirib çıxarır. Prosesin  bu göstəricilərini 
əvvəlcədən bilmək olduqca vacibdir. Əsasən, bazar iqtisadiyyatı şərai-
tində,  müəssisələrin başqaları ilə rəqabət aparmaq yolunda stabillik və 
etibarlıq sifarişçiləri qane edən amil sayılr. Ona görə də müəssisələr öz 
texnoloji proseslərinin stabilliyini və etibarlığını təsdiq edən sertifikat-
ların alınmasına cəhd göstərirlər. Sertifikatlaşdırma əsasən xüsusi fir-
malar tərəfindən İSO 9000-9004-ə əsasən aparılaraq öncə bir il müd-
dətinə verilir. Növbəti hər ildə bu sertifikatların şərtləri auditorlar tərə-
findən yoxlanaraq onların vaxtı uzadılır. Bu serifikatlar istehsalçı fir-
malar arasında rəqabətə təsir edən və yeni müştəri qazanmaq yolunda 
əsas faktorlardan biridir. Çünki, yüksək keyfiyyət və dəqiqlik tələb olu-
nan hissələr sifariş edilməzdən əvvəl müştərilər istehsalçıların vəd 
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etdikləri keyfiyyəti onların sertifikatları əsasında qiymətləndirirlər.  Onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyətin təmin olunmasında prosesin sta-
billiyi və etibarlığını təsdiq edən sənədlərlə bərabər tətbiq olunan ölçmə 
texnikası sifarişçiləri maraqlandıran əsas amillərdəndir. Ona görə də 
müasir maşınqayırma müəssisələrində mütərəqqi texnologiya ilə bərabər 
ölçmə texnikası və avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri SPC və eləcə 
də  CAQ sistemlərinin tərkib hissəsi sayılır.  

SPC sistemlərinin tətbiqi aşağıdakı üstünlüklərə malikdirlər: 

Ø Prosesə müdaxilə xətanın yaranmasından əvvəl aparılır; 
Ø Xətanı təkcə aşkar etmək yox, həm də onu vaxtında aradan qal-

dırmaq mümkündür; 
Ø Ölçmələrin sayını azaltmaq mümkündür; 
Ø Prosesin stabilliyi təmin edilir. 

SPC üsulu göstərildiyi kimi, proses zamanı çoxlu sayda ölçmələrin 
nəticələrinə arxalanır. Prosesin stabilliyi haqqında riyazi statistika baxı-
mından bir yox bir neçə hissəni  ölçmək lazımdır. Bu şərt isə yalnız seri-
yalı istehsalda yerinə yetirilə bilər. Prototiplərin hazırlanmasında his-
sələrin sayı çox kiçik olduğundan (1-3) statistik verilənlərin toplanması 
demək olar ki, mümkün deyil və ya da  şərti mümkündür [68].  
 
8.2. Prototiplərin hazırlanmasında ölçmələr  

Qeyd olunduğu kimi prototiplərin hazırlanması prosesi özünəməxsus 
xüsusiyyətlərə malik olduğundan burada keyfiyyətin təmin olunması da 
prosesin tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. CAQ sistemlərinin tərkib his-
səsi olan statistik metodlardan birbaşa istifadə etmək mümkün olma-
dığından prosesin hər bir mərhələsi ayrıca araşdırılır və sonrakı mərhələ 
üçün giriş rolunu oynayır. ACTech firmasında tətbiq olunan texnoloji 
proseslərə nəzarət zamanı əldə edilmişdir ki, hər bir prototip üçün ayrıca 
keyfiyyətə nəzarət strategiyası işlənməlidir. Məsələn, texnoloji proses 
layihələndirilən zaman texnoloqlar tərəfindən RP üsullarının texnoloji 
parametrləri ilə bərabər, hansı addımlarda lazerlə bişirilmiş hissələrin 
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ölçülməsi, qum qəlibləri montaj edildikdən sonra ümumi konturun 
ölçülməsi, mexaniki emaldan öncə funksional səthlərin və eləcə də emal 
paylarının nəzarəti və s. planlaşdırılır. Buradan göründüyü kimi, ənənəvi 
texnolji proseslərdən fərqli olaraq keyfiyyətin təmin olunması bir tex-
noloji proses üçün yox hər bir prototip üçün yerinə yetirilir. Bu həm də 
prototiplərin mürəkkəb və müxtəlif funksional təyinata malik olması ilə 
bağlıdır. Bir sözlə prototiplərin hazırlanmasında keyfiyyətə nəzarət onun 
hazırlanması ərəfəsində hər bir aralıq mərhələdə keyfiyyəti və dəqiqliyi 
təyin edən parametrlərin ölçülməsinə gətirilir.  

Maşınqayırmada hazırlanan hissələrin məlum olan ənənəvi ölçmə 
məsələləri–daxili və xarici diametrlər, qalınlıqlar, hündürlüklər, mərkəz-
lər arasındakı məsafələr, bucaqlar, yivlər, dişlər kimi həndəsi  para-
metrlərlə müəyyən olunurlar.  Prototiplərin hazırlanmasında isə son 
vaxtlar tətbiq olunan sərbəst formalı səthlərin ölçülməsi və qiymətlən-
dirilməsi ölçmə dəqiqliyinə yüksək tələblər qoyur. Belə ki, əlavə 
texnoloji imkanlara malik ölçmə texnikasını işləyib istehsalatda tətbiq 
etmək lazım gəlir. Aşağıda, prototiplərin hazırlanmasında qoyulan tələb-
lərə cavab verən, müasir ölçmə texnologiyaları haqqında məlumat 
verilir.    
  
8.3. Müasir ölçmə texnologiyaları  

Prototiplər mürəkkəb həndəsi formaya malik olduğundan onların 
həndəsi parametrlərinin ölçülməsi ənənəvi ölçmə cihazlarının (ştangen-
pərgar, xəttkeş, kalibrlər, mikroskop, profilometr və s.) köməyi ilə 
mümkün deyil. Prototiplərin sərbəst səthlərə malik olması üçölçülü 
ölçmənin aparılmasını tələb edir, hansı ki, ənənəvi ölçmə cihazlarının 
texniki imkanlarından kənara çıxır. Kompüterləşdirilmiş texnoloji 
prosesdə işçi yerlər arasında informasiya axını rəqəmli şəkildə baş 
verdiyindən ölçmə və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi də 
avtomatlaşdırılmış aparılmalıdır. Ölçmə başlığının səth boyunca 
avtomatlaşdırılmış hərəkət etdirilməsi üçün, prinsipcə frezləmə 
əməliyyatına oxşar olaraq,  3 koordinatlı ölçmə cihazlarından istifadə 
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edilir. Cihazın işləmə prinsipindən və tətbiq olunan ölçmə başlığından 
asılı olaraq, ölçmə kontaktlı və kontaktsız, yəni optik olaraq aparılır.   
 
8.3.1. Kontaktlı ölçmə üsulu  
 
Koordinat ölçmə maşınları ( Coordinate Measuring Maschines) 

Bu üsulda ölçmə başlığı birbaşa ölçülən səth ilə təmasda olur. 
Ölçmə, koordinat ölçmə maşınlarında (KÖM) aparılır. KÖM çevik bir 
cihaz olub səthlərin nöqtə-nöqtə toxunma üsulu ilə rəqəmli formada 
kompüterdə təsvirini yaratmaq üçün tətbiq edilir. Alınmış faktiki kontur 
verilmiş hissənin nəzəri konturu ilə müqayisə edilərək hazırlama 
prosesində yaranan xətaların qiyməti ümumi standartlara uyğun olaraq 
qiymətləndirilir (şəkil 8.3). Faktiki konturu almaq üçün ölçmə nöqtə-
lərinin sayının düzgün seçilməsi çox vacibdir. Ölçülən həndəsi element 
ideal formadan fərqləndiyindən onun təyin edilməsi üçün xeyli artıq 
sayda ölçmə nöqtələri seçilir. Məsələn, müstəvi üçün 3 yox onun ölçü-
sündən asılı olaraq qat-qat  çox ölçü nöqtəsi lazım gəlir. Sonra bu 
nöqtələrdən istifadə etməklə kiçik kvadratlar metodu ilə ən yaxşı uyğun 
gələn həndəsi element yaradılır. Ölçülmüş nöqtələr ilə hesablanmış 
həndəsi element (müstəvi, silindr, konus və s.) arasında maksimal xəta-
lar hesablanır. Bu üsul standart həndəsi elementlərin ölçülməsi üçün 
əlverişlidir. Sərbəst formalı səthlərin ölçülməsi zamanı isə heç bir nəzəri 
elementin hesablanmasına ehtiyac qalmır. Burada ölçülən səth verilmiş 
CAD model ilə birbaşa müqayisə edilərək xətalar hesablanır. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, KÖM-da yalnız yuxarı dərəcəli xətalar (forma, 
müstəvilərin qarşılıqlı yerləşmə dəqiqliyi) ölçmək mümkündür. Kiçik 
parametrli meyillənmələr, yəni kələ-kötürlüyə aid olanlar üçün xüsusi 
ölçmə cihazları tətbiq edilir. Prototiplərin hazırlanmasında kələ-kötür-
lüyün üçölçülü ölçülməsi əhəmiyyətli olmadığından bu fəsildə 
baxılmamışdır.    

KÖM-ların ümumi quruluşu şəkil 8.4-də verilmişdir. Maşının 
komponentləri - yönəldicilər, ölçmə sistemi, tərtibat və CNC idarəedici 
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KÖM ilə alınmış faktiki  kontur 

Nəzəri və faktiki konturların 
müqayisəsi 

Nəzəri kontur 

Ölçmə protokolunun hazırlanması 

• 
• 

• 

sistem onun gövdəsində bərkidilir. Ölçmə başlığının bərkidildiyi Z oxu 
portal  olaraq  X  oxu  ilə  birlikdə  gövdə üzərində  Y  yönəldicilərinin 
köməyi ilə hərəkətli birləşdirilir. Yönəldicilər ilə hərəkətli hissələr ara-
sında yüksək dəqiqlik təmin etmək üçün aerostatik yastıqlardan istifadə 
edilir. Qurğunun idarə edilməsi və ölçmənin nəticələrinin qiymətlən-
dirilməsi müasir kompüter texnikasının köməyi ilə həyata keçirilir. Bu 
maşınların ölçmə dəqiqliyi 1 mkm həddində yerləşir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.3. KÖM-da ölçmə prosesinin ardıcıllığı. 
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Şəkil 8.4. Koordinat ölçmə maşınının sxematik quruluşu. 
 

KÖM-lar addım ölçmə sistemləri ilə təchiz olunurlar. Optik ölçmə 
xətkeşlərindən istifadə etməklə ölçmə ən geniş yayılmışdır. Bunun üçün 
üzərində müəyyən məsafədə ştrixlər çəkilmiş iki xəttkeş götürülür. 
Xətkeşlər hərəkətli hissələrə bərkidilir. Verilmiş anda yerdəyişmənin 
qiymətini ölçmək üçün optik olaraq xətkeşlərin ştrixlərinin bir-birinə 
nəzərən yerdəyişməsini ölçmək kifayət edir. Bir tərəfdən verilən işıq 
xəttkeşdən keçərək qarşı tərəfdə yerləşən senzor tərəfindən qəbul edilir. 
Qəbuledici, keçən işıq siqnallarının sayından  və ştrixlərin enindən asılı 
olaraq yerdəyişmənin qiymətinə uyğun siqnalı idarəedici sistemə ötürür 
və orada yerdəyişmənin dəqiq koordinatları hesablanır.       

Ölçmə zamanı tətbiq edilən başlığın işləmə prinsipi və onun 
dəqiqliyi ölçmənin nəticəsinə təsir edir. Üçölçülü ölçmə zamanı tətbiq 
edilən başlığın quruluşu şəkil 8.5 a-da göstərilmişdir. Bu başlıq toxunma 
elementindən (kürə), oxdan və vericidən ibarətdir. Ölçmə prosesində 
toxunma elementi ölçülən səthlə kontakta girir. Kontakt zamanı ölçmə 
başlığındakı ox dönərək sensorda yerləşən kontaktı aralayır. Bu,  verilən 
anda ölçmə başlığının uc hissəsinin KÖM-nın koordinat sistemindəki 
X,Y,Z qiymətlərinin qeyd olunması üçün siqnal göndərir (şəkil 8-5 b). 
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Sonra ölçmə kürəsinin mərkəzi nöqtəsinin koordinatları təyin edilir və 
xüsusi proqramın köməyi ilə ölçülən hissənin toxunan nöqtəsindəki 
faktiki koordinatı hesablanır. Toxunma zamanı başlığın zədələnməsinin 
qarşısını almaq üçün toxunma qüvvəsinin qiymətinə  sərhəd qoyulur 
(≤0,5 N). Ölçmə başlığı siqnal ötürdükdən sonra yerdəyişmə 
dayandırılır və toxunma elementi geri çəkilərək sərbəst vəziyyətə 
gətirilir. Sonra o, bir addım yerini dəyişərək başqa nöqtədə ölçməni 
davam etdirir. Bir nöqtədə ölçmə adətən 0,5÷1 saniyə davam edir. 
Ölçmə prosesi əvvəlcədən hazırlanmış idarəetmə proqramına əsasən 
yerinə yetirilir. Adətən ölçmə zamanı toxunma elementi kimi kürə 
götürülür. Ancaq mürəkkəb səthlərin ölçülməsində başqa elementlərdən 
də istifadə edilə bilər (əlavə 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.5. Toxunma başlığının işləmə prinsipi. 
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Bundan əlavə müasir ölçmə maşınlarında çevik, dönən başlıqdan 
istifadə edilir. Bu başlıqlar çətin əldə oluna bilən səthlərin ölçülməsində 
əvvəlcədən proqrama əsasən müəyyən bucaq altında döndərilərək 
bərkidilir və bu vəziyyətdə ölçmə aparılır. Şəkil 8.6-da Hexagon 
firmasının hazırladığı KÖM –da Renishaw ölçmə başlığının tətbiqi ilə 
bir ölçmə nümunəsi  verilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.6. Dönən başlıqla işləyən koordinat ölçmə maşını 
(Hexagon firması). 

 
KÖM-lar ətraf mühitin dəyişməsinə həssas olduqları üçün onların 

xarici təsirlərdən təcrid olunması vacibdir. Yüksək dəqiqlikli ölçməni 
təmin  etmək üçün KÖM-lar xüsusi otaqlarda yerləşdirilirlər. Bu otaqlar 
adətən istehsal şəraitindən təcrid olunaraq xüsusi iqlimə malik olur. 
Ölçmə aparılan otaqlarda temperaturun, rütubətliyin müəyyən sərhəddə 
olması və eləcədə bu otaqların səs-küydən, titrəmələrdən və maqnit 
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sahəsindən təcrid olunması tələb olunur. KÖM-ların yerləşdirildiyi 
otaqlarda ətraf mühitin göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.   

 
Cədvəl 8.1. Ölçmə otağının iqlimi. 

Temperatur Temperaturqradienti Nisbi rütubətlik 
20°C±2°C ±2°C/h 40% ± 10% 

 
Üçölçülü ölçmə strategiyasını bir sərbəst səthin ölçülməsində 

araşdıraq. Şəkil 8.7 a-da göstərilmiş səth yüksək sürətli frezləmə 
dəzgahında emal olunmuşdur. Səthin forma dəqiqliyini təyin etmək 
üçün öncə səthin CAD modeli VDA formatında hazırlanaraq KÖM-nın 
idarəetmə sisteminə ötürülür. Sonra ölçmə üçün strategiya işlənir: 
ölçmənin birbirinə paralel xətlər üzrə aparılması və ölçmə nöqtələrinin 
sayı proqramlaşdırılır. Növbəti addımda ölçmə üçün vacib olan ölçmə 
koordinat sistemi (ÖKS) seçilir. Bu koordinat sistemi maşının CNC 
idarəetmə sistemində hissənin CAD-modelinə uyğun mövqeləşdirilir. 
Bu zaman emal edilmiş köməkçi səthlərdən istifadə edilir. Köməkçi 
səthlər elə seçilir ki, onların vasitəsi ilə hissənin səthində 6 nöqtə 
yerləşdirmək mümkün olsun. Köməkçi səthlər həmçinin CAD modelinə 
inteqrasiya olunur. KÖM kalibrləşdirildikdən sonra ölçməyə başlanır. 
Kalibrləmə üçün maşının işçi zonasında etalon rolunu oynayan kürə 
bərkidilir. Toxunma elementi xüsusi proqram əsasında bu kürənin sət-
hində bərabər məsafədə yerləşmiş nöqtələrə toxunur.  Sonra 6 ölçmə 
nöqtəsi köməkçi səthlərin üzərində tapılır. Bu nöqtələrin koordinat-
larının əsasında kompüterdə koordinat sistemi qurulur. Ölçülən səth bu 
koordinat sistemində yerləşdirilir. Ölçmə avtomatik olaraq tərtib edilmiş 
proqrama əsasən yerinə yetirilir. Toxunma elementi ölçmə NC proq-
ramına uyğun olaraq nöqtəbənöqtə səthə toxunur. Ölçmə başa çatdıqdan 
sonra alınmış nöqtələr toplusu verilmiş CAD modeli ilə müqayisə edilir. 
Nəzəri və faktiki koordinatlar arasında fərq hesablanır və kompüterdə 
vizual təsvir olunur.   
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a) səthin modeli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) ölçmənin nəticəsi 

 
Şəkil 8.7. Turbin lövhəsinin ölçülməsi. 
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Səthin alınmış topoloqrafikası şəkil 8.7 b-də hava xəritəsi şəklində 
göstərilmişdir. Son addımda, alınan xətaların hansı növə (forma xətası 
və ya da kələ-kötürlüyə) aid olduğu araşdırılır. İSO 1101-ə əsasən səthin 
alınmış umumi meyilənməsi filtirasiya edilir. Burada səthin həndəsi 
formasından (çevrə, düz xətt) istifadə edilir. Bu üsul yalnız standart 
həndəsi formaların ölçülməsində istifadə edilə bildiyindən sərbəst 
formalı səthlərin forma dəqiqliyini qiymətləndirmək üçün yeni metod 
işlənib hazırlanmışdır [46]. Bu metod Furye sıralarına əsaslanaraq 
ümumi xətaları periodik paylanan sıralara bölür. Sonra verilmiş baza 
uzunluğuna əsasən xətanın hansı növə aid olduğu qiymətləndirilir.  
  
Koordinat ölçmə qolu (Koordinat Measuring Arm) 

Prototiplərin hazırlanması prosesinin hər mərhələsində hissənin 
keyfiyyətinə nəzarət olunması hazırlanma ərəfəsində ölçmələrin sayını 
kəskin artırır. Ölçmələrin böyük əksəriyyəti elə istehsal şəraitində 
aparıldığından stasionar ölçmə maşınlarından istifadə etmək mümkün 
olmur. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, üçölçülü səthlərin adi ölçmə 
alətləri ilə ölçülməsi mümkün olmadığından burada kompüterləşdirilmiş 
texnoloji prosesə inteqrasiya oluna biləcək çevik cihazların tətbiqi tələb 
olunur. İstehsal şəraitində nəzarət olunan səthlərin ölçülməsinə qoyulan 
tələblərin aşağı olması sadə, mobil və çevik ölçmə cihazlarının işlənib 
tətbiq olunmasına şərait yaratmışdır.   

Birbaşa istehsal şəraitində ölçmənin aparılmasını təmin etmək üçün 
müasir ölçmə texnologiyası ilə təchiz olunmuş koordinat ölçmə qolları 
geniş yayılmışdır.  

Koordinat ölçmə qolu (KÖQ) adından göründüyü kimi oynaqla bər-
kidilmiş qoldan, ölçmə başlığından və dayaq lövhəsindən ibarətdir (şəkil 
8.8). Dayaq lövhəsi istənilən iş şəraitində uyğun gələn yerdə bərkidilə 
bilər. Bəzən bu lövhəni bərkitmək üçün xüsusi dayaqlardan da istifadə 
edilir. Bu dayaqların köməyi ilə ölçmə qolunu sexdə birbaşa hissənin 
yaxınlığında yerləşdirmək olur (şəkil 8.9). Ölçmə qolunun bəndləri bir-
biri ilə oynaqla bərkidilir. Onların bir-birinə nisbətən dönməsi bucaq 
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hərəkətlərini ölçən vericilərin vasitəsilə həyata keçirilir. KÖQ-lar 
ötürmə sisteminə malik deyildir, ona görə də ölçmə əl ilə aparılır. Ciha-
zın əvvəlcədən məlum və sabit uzunluqlu bəndlərə malik olması əsa-
sında yerdəyişməni hesablamaq üçün dönmə zamanı Eyler bucaqlarının 
qiymətlərini ölçmək kifayət edir. Hal-hazırda bazarda təklif olunan öl-
çmə qollarının demək olar ki, hamısında müasir optik ölçmə sistemləri 
tətbiq edilir. Bu sistemlərin oynaqlarda yerləşdirilməsi ilə bucaqların də-
qiq ölçülməsi mümkündür.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.8. Koordinat ölçmə qolu (Faro firması). 
 

Qol dayaq ətrafında 360° dönərək ölçmə radiusu daxilində yerləşən 
hissələrin ölçülməsinə imkan yaradır. Bu növdən olan cihazlar qolun 
oynaqlı birləşdirilməsi əsasında ölçmə başlığının 5 və ya 7 sərbəstlik 
dərəcəsini təmin edir. Ölçmə qolları diametri maksimal 2,4 m-ə bərabər 
olan kürə formalı işçi sahəsinə malik olub, 0,05 –ilə 0,1 mm arasında 
yerləşən dəqiqliklə işləyir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, stasionar 
ölçmə cihazlarından fərqli olaraq ölçmə qollarının tətbiqi üçün xüsusi 
iqlim yaratmaq lazım gəlmir. İstehsal şəraitində dəyişən hava tempe-
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raturunun təsirini kompensasiya etmək üçün cihazlar xüsusi senzorlarla 
təchiz edilirlər. Temperaturun təsirindən yaranan yerdəyişmələr hesabla-
naraq kompensasiya edilir.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.9. Birbaşa istehsal şəraitində hissənin ölçülməsi 
(ACTech GmbH). 

 
Prototiplərin hazırlanmasında bu sistemlər prosesə nəzarət üçün 

geniş tətbiq edilir. Şəkil 8.9-da ACTech firmasında metal prototiplərin 
hazırlama prosesinin tərkib hissəsi olan qum qəliblərin frezlənməsindən 
sonra onların dəqiqliyinə nəzarət edilməsində KÖQ-ların tətbiqi 
göstərilmişdir. Ölçməni aparmaq üçün öncə qəlibin CAD modeli STL 
formatında qolun idarə kompüterinə göndərilir. Burada  KÖQ-un 
proqram təminatının köməyi ilə hissənin CAD modelində ölçmə üçün 6 
baza nöqtəsi yerləşdirilir. Sonra ölçmə başlığı əl ilə bu nöqtələrin hissə-
nin üzərində verilmiş ardıcıllıqla toxunması ilə davam etdirilir. Baza 
nöqtələrini hissənin səthində ölçüldükdən sonra onlar CAD modelinə 
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inteqrasiya olunur. Bu nöqtələrin köməyi ilə sonra hissənin modeli 
xüsusi proqramın köməyi ilə ölçmə koordinat sistemində elə yerləşdirilir 
ki, bu nöqtələrdə faktiki koordinatların nəzəri koordinatlardan meyil-
lənməsi minimal olsun. Beləliklə hissənin üzərində ilkin ölçmə 
koordinat sistemi qurulmuş olur. Sonra qəlibin funksional səthləri 
istənilən sıxlıqda ardıcıl olaraq ölçmə başlığını əl ilə toxundurmaqla 
ölçülür. Hər bir nöqtənin koordinatları kompüterdə yaddaşa verilir. 
Ölçmə qurtardıqdan sonra kompüterdə hissənin səthi üzərində nöqtə-
lərin paylanması və onların CAD modeldən meyillənməsi göstərilir. 
Sonda ölçmənin dəqiqliyini artırmaq üçün bu nöqtələrə ən kiçik kvad-
ratlar üsulu ilə daha uyğun olan yeni koordinat sistemi hesablanır. Bu 
sistemdə ölçmə nöqtələrində xətaların qiymətləri yenidən hesablanır. 
Əlavə 9-da bir töküyün ölçülməsi və onun ölçmə protokulu verilmişdir. 

 
8.3.2. Optik ölçmə üsulları  

Avtomobil və eləcə də başqa sənaye sahələrində hazırlanan hissələrin 
həndəsəsinin getdikcə daha da mürəkkəbləşməsi keyfiyyətin təmin olun-
masına qoyulan tələblərin artmasına gətirib çıxartmışdır. Bu da öz 
növbəsində tətbiq olunan ölçmə texnikasının təkmilləşdirilməsini tələb 
edir. Prototiplərin ölçü və forma dəqiqliyinin qısa bir zamanda ölçülmə- 
si və eləcə də başqa parametrlərin qiymətləndirilməsi üçün onların sət-
hinin 3D topologiyasının hazırlanmasında hal-hazırda kontaktsız ölçmə 
üsullarından geniş istifadə edilir. Optik ölçmə başlığı ilə təchiz olunmuş 
qurğular bu sahədə öz geniş tətbiqini tapmışdır.  

 Koordinat ölçmə sistemləri  çox vaxt həndəsəsi mürəkkəb olan səth-
lərin  3+2 strategiyası ilə ölçülməsinə imkan vermir. Bundan əlavə bu 
sistemlərin nisbətən ləng işləməsi və ölçülən kövrək səthlərin zədə-
lənməsi təhlükəsi, ölçmə sıxlığının nisbətən böyük olması kimi amillər 
yeni və sürətli optik ölçmə texnikasının hazırlanmasına gətirib çıxar-
mışdır. Müasir şəkil çəkmə və şəkil emaletmə texnologiyasına əsaslanan 
optik ölçmə sistemləri (OÖS) verilən səthin işıq şüaları ilə toxunaraq 
ölçülməsinə əsaslanır. Burada passiv ölçmə üsullarından fotoqrametriya 
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və lazerlə köçürmədən istifadə edilir. Bu üsullar arasındakı fərq ölçmə 
zamanı verilən işığın səthə salınması və refleksiya olunmuş işığın qəbul 
olunmasındadır. Aşağıda bu üsullar ayrılıqda səciyyələndirilmişdir.  

Fotoqrametriya üsulu ilə 3D ölçmə 

Fotoqrametriya bir çox illərdən bəri yer kürəsinin üst hissənin üç-
ölçülü qrafiki təsvirini yaratmaq üçün (xəritələrin işlənməsi) geode-
ziyada, memarlıqda binaların layihələndirilməsində və gəmiqayırmada  
geniş istifadə edilir.  Son zamanlar kompüter texnikasının və rəqəmli 
şəkilçəkmə texnikasının sürətli inkişafı bu sahədə tətbiq olunan sis-
temlərin başqa sahələrdə, o cümlədən maşınqayırmada tətbiq edilməsinə 
imkan yaratmışdır [69, 70]. Fotoqrametriya üsulu iki ölçülü şəkillərin 
əsasında üçölçülü qrafiki təsvirin qurulmasına əsaslanır. Bu üsulun 
özəllikləri geodeziya elmində geniş izah olunmuşdur [71-75]. Ona görə 
də burada yalnız fotoqrametriyanın maşınqayırmada, əsasən isə pro-
totiplərin ölçülməsində tətbiqinə baxılmışdır. 

Prototiplərin hazırlanmasından başqa OÖS-lər həmçinin yeni məh-
sulun yaradılması prosesində əl ilə işlənmiş mürəkkəb səthlərin yenidən 
rəqəmli formada təsvir olunmasında, yəni belə adlanan “əksinə model-
ləşdirmə” texnologiyasında da öz geniş tətbiqini tapmışdır. Tətbiq sahə-
lərindən asılı olmayaraq müasir fotoqrametrik ölçmə cihazlarının işləmə 
prinsipləri eynidir. Bunu bir optik ölçmə sisteminin işləməsində yaxın-
dan araşdıraq.  

QOM firması (AFR) 3D ölçmə sahəsində tətbiq olunan cihazların 
hazırlanmasında və tətbiq olunmasında aparıcı firmalardandır. Bu fir-
manın işlədiyi və prototiplərin ölçülməsində tətbiq olunan ATOS sistemi 
ən müasir ölçmə texnikası olub səthlərin qısa bir zamanda rəqəmli 
təsvirini yaratmağa imkan verir (şəkil 8.10). 

Ölçmə sisteminin əsas hissəsi olan başlıq bir-birinə nəzərən müəyyən 
məsafədə yerləşmiş iki CCD (Charge Coupled Device) aparatından və 
onların arasında quraşdırılmış işıq lampasından ibarətdir. Ölçmə 
başlığını vertikal hərəkət etdirmək üçün ştativdən istifadə edilir. Hissə 
cihazın stolunda xüsusi tərtibatın köməyi ilə bərkidilir. Sistemin 
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stasionar şəkildə ölçmə sahəsi təxminən 1m həddində yerləşir. Optik 
ölçmədə verilən səthin rəqəmli təsvirini yaratmaq üçün köçürmə 
(scanen) texnikasından istifadə edilir.  Köçürmə texnikası optik ölçmə 
başlığı ilə təchiz olunaraq səthlərin zolaqbazolaq toxunmasına əsaslanır. 
Burada ölçülən səthin üzərində yuxarıdan verilən işığın idarə edilməsi 
nəticəsində müəyyən məsafədə bir-birinə paralel yerləşən qara zolaqlar 
salınır (şəkil 8.11). Sonra bu zolaqlar arasındakı işıqlı hissənin şəkli 
ştativdə bərkidilmiş iki CCD aparatlarının köməyi ilə çəkilərək rəqəmli 
formada kompüterin yaddaşına verilir. Bu rəqəmli aparatlar yüksək 
dəqiqliyə malik olub şəkilləri 4 milyon piksellə (piksel-şəklin ən kiçik 
həndəsi primitividir) çəkməyə imkan verir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 8.10. Optik ölçmə cihazı (GOM GmbH). 
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Şəkil 8.11. Zolaq proyeksiyasının köçürmədə tətbiqi 
(GOM GmbH ). 

 
Zolaq sonra müəyyən addımla sürüşdürülür və qara xəttin altında 

olan səth ölçülür. Beləliklə ölçülən elementin bütün səthi kamera 
tərəfindən optik toxunulur. Zolaqbazolaq proyeksiyalama texnologiyası 
son nəticədə alınan nöqtələr çoxluğunun emal olunmasını asanlaşdırır. 
Bu proyeksiyalama üsulunun tətbiqi onunla bağlıdır ki, trianqulyasiya 
zamanı böyük bucaq altında yerləşən elementlərin kompüterdə bir-birilə 
qovuşdurulmasında yaranan böyük qradiyentlər problem yaradır. Bunu 
aradan qaldırmaq üçün səthlər zolaqlara bölünərək hissə-hissə 
kompüterə köçürülür. Sonra kompüterdə bu zolaqlar əvvəlcədən 
hazırlanmış nişan nöqtələrinin köməyi ilə bir-birilə qovuşdurulurlar və 
nəticədə tam səth alınır.  

Köçürməni nisbətən böyük sürətlə yerinə yetirmək mümkündür. 
Təxminən 8 saniyəyə 4 milyon nöqtəni qeyd etmək olur. Belə ki, böyük 
hissələrin səthinin rəqəmli təsvirinin alınması bir neçə saat ərzində başa 
çatır.  

Ölçmə nəticəsində verilən səth, arasındakı məsafə 0,01 mm olan 
nöqtələr buludu şəklində təsvir olunur. Bu nöqtələrin fəzada hər üç 
koordinatı hesablandıqdan sonra, onlar xüsusi proqramın köməyi ilə bir-
biri ilə üçbucaqlarla birləşdirilərək trianqulyasiya edilir. Trianqulyasiya 
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fəzada verilmiş nöqtələrin əsasında hamarlama ilə həndəsi səthin təs-
virini yaratmaq üçün istifadə olunan riyazi metoddur. Trianqulyasiyadan 
sonra ölçülən səthin kompüterdə üçölçülü qrafiki təsviri qurulur.  

Böyük ölçülü hissələrin səthinin bir dəfəyə ölçülməsi mümkün 
olmadığından (məs. avtomobilin ümumi görünüşü) hissə elementlərə 
bölünür və ayrıca ölçülür. Nəticədə bir-biri ilə əlaqəsi olmayan nöqtələr 
buludu alınır. Nöqtələr arasında əlaqə yaratmaq üçün onların vahid 
koordinat sistemində yerləşdirilməsi lazımdır. Bu koordinat sistemini 
yaratmaqdan ötəri ölçmədən əvvəl ağ rəngli plastik dairə yapışqanın 
köməyi ilə səthin üzərində müəyyən məsafələrdə yapışdırılaraq nişanla-
ma aparılır (şəkil 8.12).  

Hazırlıq işləri başa çatdıqdan sonra səth bir neçə mövqedən xüsusi 
rəqəmli fotoaparatın köməyi ilə çəkilərək yaddaşa verilir. Bu aparatların 
adilərdən fərqi ondadır ki, fotoqrametik ölçmə aparmaq üçün onların 
fokus məsafəsi və yaddaşına verilən şəkillərin piksellərinin koor-
dinatlarını təyin etmək üçün sərt koordinat sistemi var. Bu iki para-
metrin köməyi ilə çəkilən şəkillər əsasında nişan nöqtələrinin koor-
dinatları hesablanır. Şəkil 8.13-də nişan nöqtələrinin (Pi) koordinat-
larının fotoqrametrik təyin edilməsi sxematik göstərilmişdir. Şəkildə 
göstərilən nöqtələr üç mövqedən çəkilərək onların əksi aparatın fokus 
nöqtəsindən (Oi) keçir və arxa müstəviyə (Bi) inikas edilir.  Nişan nöq-
tələrin Pi aparatın daxilindəki koordinatları və fokus məsafəsi əsasında 
kompüterdə hər bir nöqtədən keçən şüa konstruksiya edilir. Sonra ayrı-
ayrı aparatlardan çəkilmiş şəkillər əsasında yaradılmış şüalar bir-birinə 
nəzərən elə mövqeləşdirilirlər ki, onların ortaq kəsişmə nöqtələri P1, P2, 
........P6 olsun. Bunun üçün ən azı üç ölçmə nöqtəsinin olması lazımdır. 
Beləliklə nişan nöqtələrinin bir-birinə nəzərən fəzada mövqeyi müəy-
yənləşdirilir. Hissənin ayrı-ayrı elementləri ölçülən zaman onların üzə-
rindəki nişan nöqtələri də ölçülür. Bu həmin elementin ölçmədən sonra 
fəzada nişan nötələrinə nəzərən mövqeləşdirilməsinə və eləcə də onun 
başqa elementlərlə qovuşdurulmasına kömək edir. 

 



  Keyfiyyətin metroloji təmin olunması 
 
202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.12. Nişanlamanın hazırlanması (GOM GmbH). 
 

Kompüterdə qurulan səthin həqiqi ölçüsünü təyin etmək üçün ölçmə 
zamanı onun üzərinə şablon qoyulur (şəkil 8.12). Kompüterdə səthin 
ölçüsü bu şablona əsasən korreksiya edilir.  

Bu üsulla aparılan ölçmənin dəqiqliyi hissənin ölçüsündən asılı 
olaraq 0,1±0,4 mm arasında yerləşir.       

Verilən hissənin bu yolla alınmış rəqəmli təsviri keyfiyyətin təmin 
edilməsi baxımından dəqiqliyin ölçülməsində istifadə edilir. Bunun 
üçün ölçülmüş verilənlər STL formatında hazırlanır. Ölçmədən sonra 
alınmış real hissəni CAD modeli ilə müqayisə etmək üçün onların eyni 
koordinat sistemində yerləşdirilməsi lazımdır. Bu əməliyyat hər iki 
verilənləri bir-biri ilə bağlayan ölçmə sisteminin olmaması səbəbindən 
çox  əməktutumludur.  

Ona görə də ölçülən hissə ilə CAD model kompüterdə avtomatlaş-
dırılmış şəkildə bir-birinə nəzərən elə yerləşdirilir ki, onların səthləri 
arasındakı meyillənmə minimum olsun. Mövqeləşmə qurtardıqdan sonra 
real hissənin ideal hisssədən meyillənməsinin qiymətləri hesablanır. 
Şəkilı 8.14-də ATOS sistemi ilə avtomobil gövdəsinin yığmadan sonra 
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dəqiqliyinin onun prototipinə nəzərən ölçülməsinin nəticələri göstəril-
mişdir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.13. Nişan nöqtələrinin fotoqrametrik təyini. 
 

Lazerlə köçürmə (Lazerscanen) 

Lazerlə ölçmə texnikası prosesə nəzarət zamanı  keyfiyyətin təmin 
olunmasında vacib rol oynayır. Fotoqrametrik ölçmə üsulu hazırlama 
prosesindən kənarda aparıldığı halda, lazerlə ölçmə birbaşa proses 
zamanı tətbiq edilə bilir. Bu üstünlük lazerlə ölçməyə başqa üsullara 
qarşı rəqabət yaratmaq imkanı verir. Lazerlə ölçmə üsulu verilən texniki 
səthə salınmış lazer şüasının əks olunmasına əsaslanır. Ona görə də bu 
üsulun uğurla tətbiq olunması ölçülən səthin işığı əksetdirmə qabi-
liyyətindən asılıdır. Çox parıldayan səthlər işığın kəskin səpələnməsinə 
və beləliklə ölçmə kamerasına çatmamasına səbəb olur ki, bu da ölç-
məni qeyri mümkün edir. Lazer işığının verilməsi və qəbul edilməsi 
üsullarından asılı olaraq müxtəlif ölçmə texnikaları və texnologiyaları 
işlənmişdir. Ən geniş yayılmış lazerlə trianqulyasiya və işıq yoluna sərf 
olunan vaxtın ölçülməsi üsullarıdır.  
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Şəkil 8.14. Avtomobil gövdəsinin ölçülməsinin nəticəsi. 
  
Lazerlə trianqulyasiya üsulunun  prinsipial sxemi şəkil 8.15-də gös-

tərilmişdir. Müəyyən hündürlükdən verilmiş lazer işığı ölçülən səthin 
üzərinə salınır. Səth tərəfindən refleksiya olunan  işıq şüaları işıq oxu ilə 
müəyyən bucaq (α) altında yerləşən CCD  kamerası tərəfindən qeyd olu-
nur. Ölçmə başlığı səth boyunca hərəkət etdirilən zaman, Z istiqamə-
tində səthin qeyri dəqiqliyi əsasında baş verən yerdəyişmələr verilən 
lazer işığının refleksiya olunma bucağını dəyişdirir. Bunun nəticəsində 
müxtəlif vəziyyətlərdə kameranın linzasından keçən şüaların x istiqamə-
tində fokus nöqtələrinin koordinatları müxtəlif olur. Bu yerdəyişmə 
(∆xm) əsasında verilən andakı hündürlüyün (∆dm) qiymətini hesablamaq 
olur [76]: 
 

  
Burada b şəkilin eni, g isə hissənin uzunluğudur.  

Trianqulyasiya bucağının α qiyməti ölçmənin nəticəsini təyin edən 
vacib amillərdəndir. Böyük bucaq yalnız kiçik profil hündürlüklərini 

mm d
g
bx ∆⋅=∆ αsin
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(∆dm) qeyd etməyə imkan verir. Ancaq bu zaman böyük səth ölçülə 
bilər. Kiçik trianqulyasiya bucağı isə əksinə olaraq hündür profillərin və 
kiçik sahələrin ölçülməsinə imkan yaradır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Şəkil 8.15. Trianqulyasiya üsulunun işləmə sxemi. 
  

Texniki səthin müəyyən hündürlükdə yerləşən nöqtələrindən əks 
olunan şüalar kameranın fokusunda birbirinə nəzərən sürüşmüş 
qiymətlərə malik olurlar. Bu fərq əsasında işıq toxunan nöqtələrin ölçmə 
başlığına qədər olan məsafəsi təyin olunur. Beləliklə, bütün səth boyu 
aparılan ölçmə nəticəsində toxunan nöqtələrin bir-birinə nisbətən 
vəziyyəti ölçülür. Bu üsul həm də səthin lazerlə köçürülməsi (Lazer-
scanning) adlanır. Köçürmə üsulu ilə səthin üçölçülü topoqrafiyası 
qurulur. Qurulmuş, yəni ölçülmüş səth CAD modeli ilə müqayisə olu-
naraq xətaların qiymətləri hesablanır.  Şəkil 8.16-da SUK firması 
tərəfindən işlənmiş və istehsalatda tətbiq olunmuş bir sistemin təsviri 
verilmişdir. Səthə müəyyən bucaq altında verilən işıq dönən güzgünün 
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köməyi ilə səth boyunca xətt şəklində səpələnir. Sonra bu xətt şəkil 
8.15-də təsvir olunmuş prinsipə əsasən CCD kamerası tərəfindən qeyd 
olunur. Səthin formasına uyğun olaraq xəttin sınması əsasında verilən en 
kəsikdəki hündürlüklərin qiymətləri hesablanır. Bu üsulda əsasən diod 
lazerlərdən istifadə edilir. Diod lazerləri öz qiymət-güc–nisbətinə görə 
ilk zamanlarda yaradılmış HeNe lazerlərini hal-hazırda bazardan sıxış-
dırmışdır. Lazer trianqulyasiya üsulu müasir texnikanın tətbiqi nəticə-
sində saniyədə 100000 nöqtəni 0,0001 mm dəqiqliyində ölçməyə imkan 
verir. CCD kameraların pikseli 10/14 mkm həddindədir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.16. Trianqulyasiya üsulu ilə lazerlə ölçmə 
(Firma SUK, AFR). 

 
İşığın geriyə qayıtma vaxtı ilə ölçmə lazerin imkanlarından istifadə 

edən başqa bir ölçmə üsulu olub məsafənin təyin olunması üçün tətbiq 
edilir. Trianqulyasiya üsulu ilə kiçik məsafədən ölçmələr aparıldığı hal-
da bu üsulla böyük məsafələrdən ölçmək mümkündür. Verilən həndəsi 
parametri ölçmək üçün lazer işığının hissənin səthinə düşməsi və əks 
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olub geriyə qayıtmasına sərf olunan vaxt ölçülür. Əldə olunan vaxtın 
əsasında işıq sürətini bilməklə işığın qət etdiyi yol hesablanır. Belə ölç-
mələrdə işığın yola sərf etdiyi vaxt adətən çox kiçik olduğundan onun 
birbaşa qeyd edilməsi asan deyil. Ona görə də bəzən vaxtın ölçülmə-
sində fazaların sürüşməsindən istifadə edilir. Şəkil 8.17-də bu üsulla 
işləyən ölçmə sistemi sxematik təsvir edimişdir. Lazer diodundan veri-
lən işıq iki güzgünün köməyi ilə verilən hissənin səthinə yönəldilir. İşıq 
səthə dəydikdən sonra geriyə əks olunur. Əks olunan işıq şüaları yönəl-
dici güzgülərin köməyi ilə linzaya ötürülür. İşıq şüası linzada cəm-
lənərək bir şüa şəklində fotodiod tərəfindən qəbul edilir. Buna paralel 
olaraq lazerdən verilən işığın parametrləri birbaşa ölçülərək yaddaşa 
verilir. Sonda foto-diod tərəfindən qəbul edilən işıq şüası  lazerdən götü-
rülən siqnalla müqayisə edilir. Beləliklə, işığın faza yerdəyişməsi təyin 
olunur.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.17. İşığın geriyə qayıtma vaxtının təyini. 
 
Burada göstərilən lazerlə ölçmə sistemlərinin hər birinin öz ölçmə 

xüsusiyyətləri vardır. İşığın geriyə qayıtma vaxtı ilə ölçmə səthə 
nisbətən böyük məsafələrdə toxunduqdan daha kiçik (< 1mkm) 
intervalda yerləşən meyillənmələri ölçməyə imkan vermir. Trian-
qulyasiya üsulu ilə bu intervalda ölçmələr nəzəri cəhətdən mümkün 
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olmasına baxmayaraq düzbucaq tillərin həndəsəsini dəqiq təsvir etmək 
olmur. Buradan göründüyü kimi lazerlə ölçmə üsullarının da imkanları 
məhduddur və bu keyfiyyətin təmin olunmasında nəzərə alınmalıdır. 

 
8.4. Keyfiyyətin təmin olunmasına dair ümumiləşdirilmiş 
 nəticə 

Prototiplərin sürətli hazırlanmasının səmərəli aparılması üçün bütün 
proses boyu keyfiyyətin nəzarət olunması lazımdır. Ənənəvi texnoloji 
proseslərdən fərqli olaraq burada keyfiyyətə nəzarəti sonda yox, bütün 
proses boyu permanent aparılır. Prototiplər üçün texnoloji proseslər 
fərdi işləndiyi kimi ölçmə strategiyası da hər bir hissə üçün fərdi işlən-
məlidir. Hazırlanan prototiplərin həndəsəsinin mürəkkəbliyi burada üç-
ölçülü ölçmənin aparılmasını tələb edir. Bunun üçün müasir ölçmə tex-
nikası tətbiq edilir. Prototiplərin hazırlama prosesinin mərhələsindən 
asılı olaraq kontaktlı və kontaktsız (optik) ölçmə üsulları tətbiq edilir.  

Kontaktlı ölçmədə ölçmə elementi hissə ilə birbaşa kontakta 
girdiyindən, səthi zədələməmək üçün bu üsulu adətən bərk səthlərin öl-
çülməsində tətbiq etmək əlverişlidir. Müasir koordinat ölçmə texnikası 
istər stasionar, istərsə də hərəkətli formada istehsal şəraitində yerləşdiri-
lərək prototiplərin dəqiqliyini qiymətləndirməyə imkan verir. Bu üsulun 
çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, mürəkkəb həndəsəli səthlərin 
ölçülməsi çox vaxt tələb edir.  

Prototiplərin sürətli ölçülməsi üçün başqa üsul optik ölçmədir. Bu 
üsulda ölçmə dəqiqliyi kontaktlı ölçməyə nisbətən aşağı olmasına 
baxmayaraq böyük səthlərin qısa bir zamanda ölçülməsi mümkündür. 
Optik ölçmə üsullarını həyata keçirmək üçün işığın müxtəlif formalarda 
tətbiq olumasından istifadə edilir. Optik ölçmə üsullarının dəqiqliyi tex-
niki səthin işığı əks etdirmək qabiliyyətindən asılıdır. Texniki səthdə 
optik ölçmə aparmaq üçün onun kələ-kötürlüyünün ölçmək üçün tətbiq 
edilən işığın dalğa uzunluğundan (λ0 =380÷780 nm) böyük olması 
lazımdır. Əks halda söhbət güzgü kimi təmiz səthlərdən gedir ki, burada 
optik ölçmənin tətbiqi mümkün deyildir.  
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Texniki səthin əks etdirdiyi işığın qəbul edilməsi üçün əsasən iki 
üsuldan istifadə edilir. Birincisi, səthdən qayıdan işıq şüalarının baxılan 
fokus nöqtəsindən keçərək bir müstəviyə inikas nöqtələrinin koordinat-
larının qeyd olunmasına əsaslanır. Burada hər bir səth elementi bir şüa 
ilə xarakterizə olunur. Ölçmədə fotoqrametriya üsulu ilə işləyən foto-
kameralardan istifadə edilir.  

İkinci üsul səthə verilən işıq şüasının gedib-qayıtma vaxtının ölçül-
məsinə əsaslanır. Bu üsul birincidən fərqli olaraq böyük məsafədən ölç-
mələrdə istifadə edilir. Belə ki, işığın böyük sürətə malik olması nəticə-
sində qısa məsafəyə sərf olunan vaxt çox kiçik olur və onun qeyd 
olunması texniki cəhətdən çox çətindir. Ona görə də optik ölçmə üsul-
larının tətbiqi zamanı bu amilləri nəzərə almaq lazımdır. Yalnız mütə-
rəqqi ölçmə texnikasının tətbiqi ilə bahalı prototipləşdirmə avadan-
lıqlarından məhsuldar istifadə etməklə keyfiyyətli prototiplərin hazır-
lanmasını təmin etmək olar.  
 
 

 



  Yüngül konstruksiyalar 
 
210 

9. Yüngül konstruksiyalı hissələrin hazırlanmasında additiv  
texnologiyanın tətbiqi 

9.1. Yüngül konstruksiyalar haqqında ümumi məlumat 

Yüngül konstruksiyalar maşın, avtomobil və təyyarə istehsalında son 
illər ən çox maraq doğuran sahələrdən birinə çevrilmişdir. Bu maraq, 
əvvəllər bionikadan götürülmüş üsullarla layihələndirilən konstruksiya 
hissələrinin effektiv hazırlanma texnologiyalarının yaradılıb tətbiq 
edilməsi ilə bağlıdır.  

Yüngül konstruksiya nədir? Bu, hər şeydən öncə funksional və ya 
iqtisadi baxımdan konstruksiyaların sərtliyinə, möhkəmliyinə və digər 
xassələrinə zərər gətirmədən çəkinin minimallaşdırılmasına yönəlmiş 
konsepsiya əsasında əldə edilmiş, optimal strukturlu bir konstruksiyadır. 
Ultrayüngül çəkili konstruksiyalar kosmik və təyyarə hissələrinin 
hazırlanmasında bütün mümkün analitik və texnoloji imkanlardan mak-
simum istifadə etməyi qarşısına məqsəd qoyur. Bu sahədə işlənmiş elmi 
yeniliklər yüngül konstruksiyaetmə konseptini texniki elm kimi forma-
laşdırmışdır. Materialşünaslıq, konstruksiyaetmə, riyaziyyat və mexa-
nika elmlərinin birgə ortağı kimi çıxış edən bu yeni elm sahəsi maşın 
hissələrinin layihələndirilməsinə də öz təsirini göstərir.  

Konstruksiyaetmə prinsipi kimi yüngül konstruksiyaların işlənməsi 
yüksək təcillənmədə yaranan  ekstrem yüklənməni və daha geniş ölçü 
diapazonlarını əhatə etməyi qarşısına vəzifə kimi qoyur. Bu vəzifəyə 
çatmanın özü iqtisadi səmərəlik baxımından əlverişli olmalıdır.  

 Yüngül konstruksiyaların tətbiq sahələrini analiz etdikdə çəkinin qo-
yulan məqsədlərdə müxtəlif rol oynadığı nəzərə çarpır. Burada material 
qənaəti, ekoloji tələbat, funksiyaya bağlı və texnolojili yüngül konstruk-
siyalar mövcuddur [83].  

Materiala qənaət zamanı baha başa gələn materialların sərfini 
azaltmaq məqsədilə konstruksiyanın funksionallığına xələl gətirmədən 
konstruksiya piysizləşdirilir və beləliklə material sərfi azaldılır.  
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Şəkil 9.1.  Yüngül konstruksiyaların növləri. 

Digər tərəfdən mövcud materialı daha yüngül (sıxlığı aşağı olan) 
alternativ materialla əvəz edirlər. Bu ilk baxışdan asan bir strategiya 
sayılsa da, onu reallaşdıran zaman bir çox parametrləri dəyişmək lazım 
gəlir. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, başqa bir materialın tətbiqi 
hissələrin strukturunun həndəsi formasını uyğun olaraq dəyişmədən, 
onun hazırlanma texnologiyasını nəzərə almadan mümkün deyil. Digər 
tərəfdən bu yeniləşdirmə materialşünaslıqda və hazırlama texnolo-
giyasında mövcud olan innovasiya ilə birbaşa bağlıdır. Buna misal kimi 
təyyarələrin və avtomobillərin bəzi strukturlarında alüminium mate-
rialının lifləri bərkidilmiş süni materiallarla əvəz edilməsini göstərmək 
olar.  

Materialla bağlı konstruksiyanın yüngülləşdirilməsi tələbi strukturun 
elementi üçün seçilmiş yeni materialın daha yüksək mexaniki 
parametrlərə malik olduğu halda daha asan realizə edilə bilir. Burada 
hissənin divar qalınlığını sadəcə kiçiltməklə lazımi möhkəmlik tələ-
batlarını ödəmək mümkündür. Şəkil 9.2-də bu avtomobilin arxa kör-
püsündə tətbiq tapan yayın misalında göstərilmişdir. Poladdan hazır-
lanmış yayın çəkisi 1,1 kq olduğu halda titanın təbiqi ilə onun çəkisini 
450q azaltmaq mümkün olmuşdur. Mürəkkəb konstruksiyalarda mate-
riala qənaət emək üçün polad, alüminium, maqnesium, titan, texniki 
keramika, süni materiallar bir-biri ilə kombinasiya edilirlər. Yeni yara-
dılmış pyezo keramikaların konstruksiyalarda tətbiqi sistemə düşən 
yüklərin titrəməsini vaxtında aşkara çıxarıb kompensasiya etmək 
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iqtidarında olduğundan strukturların yüngül hazırlanması üçün yeni 
potensiallar açır. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 9.2. Polad və titandan hazırlanmış yaylar [84]. 

Ekoloji cəhətdən qarşıya qoyulan məqsəd materialın hazırlığına sərf 
olunan enerji məsrəfini kiçiltməkdir. Digər tərəfdən belə maşınların 
işlənməsi zamanı ətraf mühitin çirklənməsi də nəzərə alınır. Məsələn, 
avtomobil və təyyarəqayırmada bu önəmli amillərdən biridir. 

Funksionallıqla bağlı tətbiq olunan yüngül konstruksiyaların əsas 
məqsədi sistemi yüksək təcillərdə və ya ekstrem ölçülərdə realizə etmə-
yə şərait yaratmaqdır. Burada yüklərin yenidən optimal paylanmasına 
xidmət edən, funksiyaların inteqrasiyasına imkan verən strukturların 
ümumi sistemə daxil edilməsi sayəsində onun çəkisini azaltmaq müm-
kündür. Misal kimi təyyarənin qanadlarını göstərmək olar. Onun hən-
dəsi parametrləri aerodinamik qanunauyğunluqlara tabe olub təyyarənin 
qalxmasına imkan yaradır. Bundan əlavə o möhkəmlik tələbatlarını da 
yerinə yetirməlidir. Qanadların daxilində yanacaq çənlərinin yerləşdiril-
məsi onun funksionallığını bir daha artırır (şəkil 9.3). 

Təyyarə qanadının misalından görünür ki, struktur verilən səthin 
keyfiyyəti, möhkəmlik, kiplilik, korroziyaya davamlıq kimi müxtəlif 
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tələbatlarını ödəməlidir. Qanad bu halda multifunksional tapşırıqlara ca-
vab verir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 9.3. Təyyarə qanadının daxili strukturu [84]. 

Texnolojilik baxımından konstruksiyada çəkinin azaldılması ha-
zırlama və yığma texnologiyası sayəsində yaranan imkanlarla bağlıdır. 
Texnolojili yüngül konstruksiyalar iki əsas qrupa bölünürlər. Müxtəlif 
materialardan kompozisiya olunmuş konstruksiyalarda qaynaq və yapış-
dırmaqla birləşdirilmiş materiallardan istifadə edilir. İnteqral quruluşlu 
hissələrdə bütövlülük prinsipinə can atılır, yəni birləşdirmə prosesindən 
istifadə edilmir. Additiv hazırlanan hissələrdə bu üsul geniş yayılmışdır. 
Son illər avtomobilqayırmada təbəqə materialından olan hissələrin müx-
təlif elementlərdən optimal yığılması yalnız yeni işlənmiş, yonqar çıxar-
mamaqla işləyən texnologiyaların (soyuq və ya isti halda profilli yayma, 
lazerlə qaynaq) sayəsində ərsəyə gəlmişdir [85,86].   

Reallaşdırılma formasından və şəraitindən asılı  olmayaraq verilmiş 
konstruksiyanın işlənməsi vahid metod əsasında yerinə yetirilir. Burada 
konstruksiyanın layihələndirilməsi və optimallaşdırılması müəyyən kri-
teriyalara əsaslanır. Bu kriteriyaların müəyyən edilməsi zamanı kon-
struksiyaya düşən yüklərin və yaranan gərginliklərin optimal paylan-
ması əsas rol oynayır. Hissənin materialı seçildikdən sonra ona uyğun 
forma verilir və SEÜ-nun köməyi ilə onun həndəsəsi iterasiya yolu ilə 
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optimalaşdırılaraq əlverişli ölçüləri tapılır [90]. Nəticədə verilmiş hissə 
yeni materialda və formada çəkisinə qənaət olunmuş şəkildə layihə-
ləndirilmiş olur. Yüngül konstruksiyanın çəkisi  

MG=m⋅AF 
düsturu ilə hesablanır. 

Burada: m- hissənin çəkisidir,  
AF- hissənin yüklənmə faktorudur və kostruksiyada yaranan 
gərginliyin (σ) materialdan asılı olaraq buraxılabilən 
gərginliyə  (σbur.)  nisbəti kimi hesablanır: AF=σ/σbur. 

Optimal konstruksiyaların yüklənmə faktorunun analizi əsasında 
əvvəlki formada reallaşdırıla bilməyən konstruktiv imkanların poten-
sialını görmək olur. Materialın konstruksiya boyu homogen yüklənməsi 
konstruksiyaların yüngül layihələndirilməsinin açarı sayılır.  

 Qeyd olunan metodla müxtəlif konstruksiya variantlarını müqayisə 
edib əlverişli olanını seçmək mümkündür. Möhkəmlik baxımından kon-
struksiya strukturu müəyyən edildikdən sonra topoloji optimallaşdırma 
sayəsində onun dizaynı işlənir.  
 
9.1. Yüngül konstruksiyaların struktur quruluşu 

Yüngül konstruksiyalar adi konstruksiyalardan öz görünüşü, incə 
strukturu və ya hazırlanma texnologiyasına görə fərqlənir. Burada yün-
gül konstruksiya üçün səciyyəvi olan struktur problemləri və prinsipləri 
aydın görünür. Bu prinsiplər bir tərəfdən stabilliyi təmin etmək üçün 
lazımı sərtlikdən, digər tərəfdən gəginliklərin paylanması, qüvvələrin 
qəbulu və dinamik möhkəmlikdən ibarətdir. Yüngül konstruksiyaların 
işlənməsində qarşıya qoyulan məqsədlərin reallaşması  yalnız burada 
qeyd edilən prinsiplərlə müəyyənləşmiş sərhədlər daxilində müm-
kündür. 

Yüngül konstruksiyaların işlənməsində onların texnoloji şərtləri və 
göstəricləri əsas rol oynayır. Burada aşağıdakı konstruksiya formaları 
fərqlənirlər: 
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- Differensial quruluşlu konstruksiyalar ayrı-ayrı hissələrin 
nöqtəvari birləşdirilməsi yolu il hazırlanırlar (məsələn: metal təbəqə 
üzərində uzununa və eninə qabırğaların pərçimləmə, bolt və ya 
qaynaqla birləşdirilməsi), 
- İnteqral quruluşlu daxilində möhkəmləndirici qabırğalar 
frezlənmiş gövdələri misal göstərmək olar. Adətən birləşmə yerlə-
rində yarana biləcək gərginlikləri aradan qaldırmaq üçün konstruk-
siya bütov bir gövdə şəklində hazırlanır. 
- Kombinasiya olunmuş quruluşa malik konstruksiyalar müxtəlif 
xassəli materialdan olan hissələrin bir gövdədə birləşməsinə əsas-
lanır.  

 Şəkil 9.4-də differensial və inteqral konstruksiyalar bir avtomobil dirə-
yinin hazırlanması misalında əyani təsvir edilmişdir.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şəkil 9.4. İnteqrasiya əlverişli yığma prinsipi kimi (solda: differensial 
yığılmış hissə; sağda: inteqral hissə) [87]. 
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Şəkil 9.5. Kombinasiya olunmuş konstruksiya [87]. 

Differensial konstruksiyadakı dayaq üç müxtəlif funksiyaları icra 
edən və müxtəlif yollarla hazırlanmış hissələrin birləşməsindən əldə edi-
lir. 

İnteqral konsruksiyada isə bu hissələrin funksiyaları bir bütöv his-
sədə cəmləşir  və bir texnoloji prosesdə hazırlanır. İkinci hal asan mon-
taj olunabilən olsa da, təmir zamanı bütün hissəni dəyişmək lazım gəlir.  
Kombinasiya olunmuş konstruksiyalara adi misal kimi süni material-
ların (lifləri bərkidilmiş material) metal konstruksiyalara daxil edil-
məsini göstərmək olar (şəkil 9.5). Belə konstruksiyaların reallaş-
dırılması zamanı hissələrin birləşdiyi yerlərdə qüvvələrin ötürülməsi 
baxımından qovuşmaların təşkili vacibdir. Kombinasiya olunmuş kon-
struksiyalar ilkin olaraq təyyarəqayırmada rast gəlinsə də, o avtomobil 
istehsalında da sürətlə tətbiq olunmaqdadır. Burada süni material kimi 
lifləri karbonla bərkidilmiş kompozit lövhələrin tətbiqi geniş yer alır. 

Son illər kombinasiya olunmuş konstruksiyalarda iki və da çox ma-
teriallardan istifadəyə rast gəlinir. Çox hallarda bir materialdan olan 
hissə digər materialla bir tökükdə birləşdirilir. Bu konstruksiyanın üstün 
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cəhəti ondan ibarətdir ki, tətbiq olunan materialların mexaniki 
xassələrindən optimal istifadə edilir (şəkil 9.6) və çəkinin azaldılması 
üçün yeni imkanlar açılır. Konsepsiyanın çatışmayan cəhəti isə onların 
baha başa gəlməsi ilə bağlıdır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 9.6. Al-Mq –dan hazırlanmış mühərrik gövdəsi (BMW). 
 
9.2. Bionikanın tətbiqi 

Bionikanın sürətlə inkişafı onu maşınqayırma elmi üçün maraqlı 
etmişdir. Təbiətdə mövcud olan canlıların malik olduqları quruluşlar 
sistematik analiz edilərək, onların prinsipləri illər boyu texniki prob-
lemlərin həllində əvəzolunmaz bir vasitə kimi istifadə edilmişdir. Təbii 
sistemlərin texniki obyektlərə keçməsinə misal kimi qabıq, pətək, 
çubuq, boru və toxuma əsasında işlənmiş yüngül konstruksiyaları, təy-
yarələrin aerodinamik profillərini göstərmək olar (şəkil 9.7).  

Milyon illər boyu təkmilləşmə prosesi keçmiş bioloji quruluşlar 
yüngül konstrukisyaların işlənməsində mühüm rol oynayırlar. Bioloji 
optimal strukturlarda material paylanması obyektə düşən qüvvəni nəzərə 
almaqla baş verir. Materialın paylanması tor və kombinasiya olunmuş 
strukturların köməyi ilə həyata keçirilir. Tor şəklində olan strukturlar 
kiçik çəkidə daha yüksək sərtlik və möhkəmlik göstərərək yüngül 
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konstruksiyalar üçün geniş imkanlar təklif edirlər. Bu prinsipin digər 
üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, strukturda yükləmə və material yığı-
mının nisbəti optimal həddədir. Bu prinsipə həmçinin sümüklərdə də 
rast gəlinir. Sümüyün sıxlığı yükləmədən asılı olaraq müxtəlif cür pay-
lanır. Tor strukturlarında hər en kəsiyə düşən torun çubuqları bu en kə-
sikdə təsir edən qüvvələrə uyğunlaşdırılır. Nəticədə obyekt boyu sabit 
material yüklənməsinə nail olunur və strukturun ümumi çəkisi azalır. 
Sandviç quruluşlu obyektlərdə isə nisbətən yumşaq iç hissə bambus 
çubuğunda olduğu kimi xaricdən daha möhkəm qatla örtülür. Mate-
rialların belə kombinasiyası ayrı ayrı materialların birləşdirilməsinə 
nisbətən daha yaxşı mexaniki xassələr göstərir. Bu prinsipə ağaclarda, 
sümüklərdə və heyvan caynaqlarında rast gəlinir. Digər tərəfdən təbiət 
obyektdə yaranan gərginliklərin optimallaşdırılmasına çalışır. Yüngül 
təbii konstruksiyalarda ya saf sıxılma, ya da dartılma gərginliyinə 
üstünlük verilir. Burulma və əyilməyə imkan daxilində yol verilmir.  
 
 
 
 
 
 
 

a) sümük  b) bambus  c) arı pətəyi 
Şəkil 9.7. Konstruksiyalarda ən çox istifadə olunan təbiət nümunələri.  

 Təbiətdə yüngül konstruksiyalar üçün mövcud olan layihələndirmə 
prinsiplərinin texnikada tam həcmdə reallaşdırılması heç də həmişə 
mümkün olmur. Belə ki, çox vaxt konstruktorlar konstruksiya ilə hazır-
lama texnologiyası arasında kompromis axtarmaq məcburiyyətində 
qalırlar. Maşınqayırmada ən geniş yayılmış yüngül konstruksiya prinsipi 
topoloji optimallaşdırmadır. Burada sonlu elementlər üsulunun (SEÜ) 
köməyi ilə sabit gərginliyi təmin edən quruluş işlənərək materialı yalnız 
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lazımı yerlərdə artırmağa imkan verir. Bu, şəkil 9.8-da təyyarə üçün bir 
tutqacın misalında göstərilmişdir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 9.8. Solda ənənəvi üsulla (Al), sağda isə additiv üsulla hazırlanmış 

yüngül konstruksiya (Ti6Al6V4) [84]. 
 

Şəkildən göründüyü kimi bionika prinsipini tətbiq etməklə bu his-
sənin çəkisini 25% aşağı salmaq mümkün olmuşdur. Tutqacın çubuq-
larının daxili strukturu bambus çubuğu əsasında layihələndirilmişdir.    

Pətək yüngül konstruksiyaların layihələndirilməsində ən geniş ya-
yılmış strukturlardandır (şəkil 9.8). Onun tətbiqi ilə hissələrin ilkin 
möhkəmlik xassələrini saxlamaqla onların çəkisini 55%-ə qədər endir-
mək mümkündür.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 9.8. Pətək strukturunun maşın hissəsində tətbiqi. 
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9.3. Additiv texnologiyanın tətbiqi 

Yüngül konstruksiyaların tətbiqi yuxarıda qeyd edildiyi kimi yüksək 
təcillərdə işləyən maşınların işləmə qabiliyyətini və etibarlığını artırmaq 
məqsədilə hissələrin çəkisini azaltmağa imkan verir. Əsasən də robot, 
dəzgah, avtomobil və təyyarəqayırmada bu effektin əldə edilməsi hər 
şeydən öncə onların çevikliyini artırmaqla bərabər enerji məsrəfini də 
aşağı salır.   

Qeyd olunan üstünlüklərin reallaşdırılması zamanı xərc-fayda nisbəti 
öndə durmalıdır. Bunun əsasında tətbiq olunan hazırlama texnologiyası-
na tələbat qoyulur. Bir tərəfdən məmulun dizaynını verilmiş funk-
siyalara malik olmaqla hazırlamaq lazım gəlir. Digər tərəfdən bu 
məmulun iqtisadi cəhətdən əlverişli hazırlanması mümkün olmalıdır. 
Burada tətbiq olunan hazırlama üsulu üçün müxtəlif şərtlər mövcud ola 
bilir. 

Additiv texnologiya yüngül konstruksiyaların hazırlanmasında öz 
spesifik işləmə prinsipi əsasında texnoloji, iqtisadi və ekoloji üstün-
lüklər yaradır. 

 
9.3.1. Texnoloji imkanları 

Yüngül konstruksiyaların praktikaya tətbiqi zamanı ən böyük prob-
lem onların hazırlanmasındakı məhdudiyyətlərdir. Bu onunla bağlıdır ki, 
yuxarıda bəhs edilən strukturların ənənəvi texnologiyalar ilə bir başa 
hazırlanması ya çətin başa gələndir, ya da mümkün deyil. Texnologiya 
tərəfindən mövcud olan bu məhdudiyyət əsasında yüngül konstruk-
siyaların layihə potensialının yalnız bir hissəsindən istifadə edilə bilir. 
Nazik çubuqlardan qurulmuş torlu daxili struktura malik gövdə və ya 
dəyişən xassəli materialın hazırlanması ənənəvi üsullarla çətindir. Bu-
rada additiv texnologiyanın tətbiqi yeni konstruksiya ideyalarının iş-
lənməsi üçün geniş imkanlar açır. Son zamanlar SLM üsulunun (Bax: 
SLM səh. 54) sürətli inkişafı maşın hissələrinin hazırlanmasında mürək-
kəb daxili strukturlu konstruksiyaların reallaşdırılmasına zəmin yarat-
mışdır. Additiv hazırlama üsulları böyük əməktutumlu və mürəkkəb 
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strukturlu konstruksiyaları bütöv bir hissədə hazırlamağa və bununla 
konstruksiyanın potensialından tam istifadə etməyə şərait yaradır. Bu 
yolla təkcə materiala qənaət yox, həmçinin konstruksiyada əvvəllər 
tətbiqi mümkün olmayan elementlərin işlənməsinə yol açır. Məsələn, 
hidravlik ventil blokların ənənəvi üsulla emalı zamanı onda deşiklərin 
burğu aləti ilə açılması sayəsində düzbucaqlı kəsişmələrdə ölü nöqtələr 
yaranır. Bu çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün optimal radiuslu 
qovuşmalara ehtiyac vardır. Daxili kanallarda radiuslu qovuşmalar 
əvvəllər mümkün olmadığı halda, indi onu additv texnologiyanın tətbiqi 
ilə reallaşdırmaq olur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 9.9. Həndəsəsi optimallaşdırılmış sürgü qolu (Autodesk Within). 
 
İri ölçülü pətək struktura malik hissələri adi halda tökmə yolu ilə 

hazırlamaq mümkün olsa da, bu texnologiya kiçik hissələrdə çətinlik 
yaradır. Tökmə içliyində pətək strukturunu formalaşdırmaq üçün eni 
millimetrlə ölçülən dərin kanalların işlənməsi gərəkdir. Digər tərəfdən 
pətəyin hazırlanması zamanı materialın qalınlığını dəyişən yükə uyğun-
laşdırmaq çətinlik yaradır. Yəni pətəyin konstruksiyası sabit parametr-
lərə malik olmadığından onu adi üsulla formalaşdırmaq asan deyil. Ona 
görə də, ənənəvi üsulla pətək strukturu yalnız müəyyən, yəni böyük 
ölçülərdə və məhdud formada  mümkündür. Belə pətəklər şərti optimal 
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sayıla bilirlər. Kiçik ölçülü pətək strukturunu isə SLM üsulu ilə rahatca 
hazırlamaq olur. Burada tökmədə olan bütün yardımçı vasitələr ixtisara 
düşdüyündən pətəyin ölçüləri texnoloji baxımdan heç bir məhdudiyyət 
yaratmır. Onu istənilən ölçüdə və formada layihələndirib reallaşdırmaq 
mümkündür (şəkil 9.8). 

Tor strukturların real hissələrə daxil edilməsi onun çəkisini kəskin 
aşağa salmağa imkan verir. Şəkil 9.9-da nümunə kimi bir sürgü qolu 
təsvir edilmişdir. Autodesk firması tərəfindən işlənmiş xüsusi proqram 
təminatı hissənin funksional səthlərini saxlayaraq (digər hissələrlə bir-
başa təmasa girən səthləri) qalan hissədə topoloji optimallaşdırma aparır 
və o gövdə həndəsəsini tətbiq olunan qüvvələrdən asılı olaraq mini-
mallaşdırır. Proqram həmçini hissənin möhkəmliyini yoxlayıb onun 
lazımi səviyyədə olmasına təminat verir. Nəticədə ekstrem yüngül və 
sərt hissə əldə olunur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 9.10. Bir silindrli mühərrik blokunun yüngül konstruksiyası  
(FİT GMBH). 

 
Topoloji optimallaşdırmaya daha bir misal FİT firmasının işlədiyi 

mühərrik blokunu göstərmək olar (şəkil 9.10). Bu mühərrik bloku hələ 
bir ideyanı təsvir edən prototip olsa da, o bu sahədə daxili strukturu 
incələməklə yüngül konstruksiyanın potensialını aydın üzə çıxarır. 
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Alüminiumdan hazırlanmış bu hissədə çəkini 66% azaltmaqla bərabər, 
gövdənin effektiv soyudulması üçün səthlərin həcmini 12 dəfə artırmağa 
nail olunub. 

 
9.3.2. İqtisadi üstünlüyü 

Yüngül konstruksiyaların hazırlanmasında texnoloji aspektlə 
bərarbər iqtisadi səmərə də nəzərə alınmalı vacib amildir. İqtisadi gös-
təricilər üçün burada hissənin həndəsəsi, materialı, ölçüsü və sayı 
önəmli rol oynayır. Xərclər ənənəvi üsullarda olduğu kimi hissənin 
mürəkkəbliyindən yox, onun həcmindən asılı olur. Bu effekt əsasən 
mürəkkəb inteqral hissələrin hazırlanmasında özünü aydın göstərir.  

Yüngül konstruksiyaların hazırlanmasında mühəndis əməyi, material 
və hazırlamaya çəkilən xərclər additiv texnologiyanın tətbiqini müəy-
yənləşdirən əsas göstəricilərdir. Yüngül konstruktivlik dərəcəsi və bu-
nunla mürəkkəblik dərəcəsi artdıqca dizaynın işlənməsi və konstruksi-
yanın sınaqdan keçirilməsi ilə bağlı mühəndislik işlərinin həcmi də artır.  
Additiv texnologiyanın tətbiqindəki üstünlük ondan ibarətdir ki, ekstrem 
mürəkkəb hissələr burada nisbətən az əməklə hazırlana bilir. Material 
xərclərində də üstünlük additiv texnologiyanın tərəfindədir. Ənənəvi 
üsullarla kompleks konstruksiyaların hazırlanmasında material itkisi 
artır, bəzən kompozit və kombinasiya olunmuş materialların tətbiqi pro-
sesə çəkilən xərci kəskin artırır. Additiv üsullarda isə bu material sərfinə 
az təsir edir. 

Yüngül konstruksiyaların hazırlanması tökmə, yonma və ya frezləmə 
yolu ilə aparıldıqda mürəkkəblik dərəcəsi artdıqca prosesin məhsul-
darlığı aşağı düşür. Məsələn, tökmədə mürəkkəb modellərin hazır-
lanması, mexaniki emalda isə hissənin bir neçə yerdəyişmədə emal 
edilməsi tələbatı ümumi emal vaxtını kəskin artırır. Bəzi hallarda isə 
qeyd olunan üsullar öz texnoloji potensialını tükətdiyindən əlavə emal 
üsullarının (məsələn, elektro erroziya) tətbiqinə ehtiyac yaranır. Digər 
tərəfdən yeni materialların tətbiqi emal texnologiyalarının təkmil-
ləşdirilməsini tələb edir. Additiv texnologiyanın tətbiqi ilə qeyd olunan 
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problemlərin çoxu aradan qalxsa da mürəkkəblik dərəcəsindən asılı 
olaraq burada da finiş işlərinin həcmi artır. 

Şəkil 9.11-də yüngül konstruksiyaların ənənəvi və additiv texnolo-
giya ilə hazırlanmasında yaranan xərclər arasındakı fərq səciyyəvi şəkil-
də göstərilmişdir. Ümumi xərclər hissənin həndəsəsi və sərhəd şərtlə-
rindən asılı olaraq fərqlənir. Şəkildə göstərilən misalda, kiçik ölçülü və 
kiçik sayda hissənin hazırlanmasında additiv texnologiyanın üstünlüyü 
aydın görünür. Ancaq bu böyük ölçülərdə və istehsal proqramından asılı 
olaraq  kəskin dəyişə bilər. Təsvir olunmuş misal bir daha göstərir ki, 
additiv texnologiyanın tətbiqi ənənəvi üsullarla müqayisədə müəyyən 
yüngüllük dərəcəsindən sonra xərcləri aşağı salmağa imkan verir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Şəkil 9.11. Ənənəvi və additiv texnologiyalar arasında iqtisadi fərq [90]. 
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9.3. Yüngül konstruksiyaların hazırlanmasında additiv  
texnologiyanın imkanlarına dair ümumiləşdirilmiş nəticə 

 
Son illər resurslara qənaət və enerji daşıyıcılarından istifadənin 

səmərəliyini artırmaq ön planda durduğundan böyük istehsalçılar 
hazırladıqları maşınların enerji məsrəfini azaltmaq üzərində işləməyə 
başlamışlar.  Əsasən də avtomobil və təyyarəqayırmada konstruksiyala-
rın struktur və topoloji optimallaşdırılması sayəsində çəkinin azaldıl-
ması və bu yolla yanacağa qənaətə can atılır. Belə konstruksiyaların bü-
töv və ya müxtəlif materiallardan hazırlanması texnologiyası yüngül 
konstruksiyaların icadına yol açmışdır. 

Yüngül konstruksiyalara prinsipcə keçmişdə də rast gəlinsə də, 
additiv texnologiyanın inkişafı ilə onların daha inkişaf etdirilməsi və 
geniş tətbiqinə şərait yaranmışdır. SLM üsulunun təkmilləşməsi metal 
hissələrin əvvəllər mümkün olmayan konstruksiyada additiv yolla geniş 
istehsalına şərait yaradaraq rəqabətə yararlı texnologiyalar işləməyə yol 
açmışdır. Çoxdan arzu olunan bionik strukturların tətbiqini həyata 
keçirməklə yüngül konstruksiyaların işlənmə potensialı genişlən-
dirilmişdir. Buna misal kimi Airbus A350XWB təyyarəsinin tutqacını 
göstərmək olar. Titandan hazırlanmış bu hissə çəkini 30% aşağı salmağa 
imkan vemişdir. Additiv texnologiyanın çəkisi yüngülləşdirilmiş hissə-
lərdə səmərəli tətbiqi ilk növbədə uyğun konstruksiyanın işlənməsindən 
asılıdır. Bu yolla hazırlanmış topoloji və bionik optimallaşdırılmış his-
sələr proses vaxtını, material sərfini və sonda hissənin hazırlanma xər-
cini aşağı salmaqla bərabər, həmçinin onun funksionallığını da artırır. 
Müxtəlif funksiyaların bir hissədə inteqrasiyası bu texnologiyanın 
köməyi ilə geniş sahədə tətbiq edilə bilir. Müxtəlif funksiyalı hissələrin 
birləşdirilməsi həm də yığma vaxtını kəskin azaldır. Yüngül konstruk-
siyaların hazırlanmasında  additiv texnologiyanın tətbiqinin yaratdığı 
texnoloji potensial hazırda ənənəvi üsullarla müqayisədə  yüksək xərci 
kompensasiya edir.  
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Hazırda bu yeni texnologiyanın bazarda payı ənənəvi üsullarla 
müqayisədə çox kiçikdir. Gələcəkdə istehsalçıların məqsədi prosesi 
optimallaşdırmaqla bərabər, onun mövcud  inkişaf və istehsal proses-
lərinə intensiv inteqrasiyasını gücləndirməkdən ibarətdir. Additiv texno-
logiyanın mediyada “3D Çapetmə” adı altında geniş müzakirə olunduğu 
bir dövrdə, sənayenin bir çox sahələrindən müsbət xəbərlər verilməklə 
bu yeni texnologiyanın mürəkkəb konstruksiyaların hazırlanmasındakı 
potensialı bir çox istehsalçılara aydın olmuşdur. Bu potensialdan istifadə 
etmək üçün qərarları onlar öz məmul nomenklaturasını və inkişaf 
perspektivlərini analiz edərək qəbul etməlidirlər. 
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10. İqtisadi səmərəlik aspektləri 

Additiv texnologiya yeni gündəmə qələn rəqəmsal inqilab 
kontekstində istehsalçılar arasında böyük potensiala malik bir mütərəqqi 
texnologiya kimi dəyərləndirilir. Bu texnologiya yeni dəyərlər zənciri 
yaradaraq ənənəvi emal üsulları olan torna, frezləmə, deşmə və 
həmçinin dəqiq tökmə kimi üsulları müəyyən məmul sektorunda sıxış-
dırmağa qadirdir.  Burada yalnız resurslara qənaət edilməyib, hətta möv-
cud emal üsulları ilə hazırlanması mümkün olmayan çox mürəkkəb 
hissələrin istehsalını mümkünləşdirir. Mütəxəssislər ilk vaxtlarda ad-
ditiv emal üsullarına mövcud proseslərə əlavə kimi baxırdılar. Son 
illərdə 3D Çapetmə adı altında geniş yayılmış additiv üsulların çox-
sahəli tətbiqi əvvəllər bəlli olmayan bir çox boşluqları aşkara çıxartdı. 
Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə (ABŞ və Avropada) additiv texnologiya 
“reindustrializasiya” kimi son illər istehsal sahələrinin kiçilməsi 
sayəsində yaranmış boşluqları doldurma potensialına malik olduğunu 
göstərdi. Asiya ölkələrində də yeni texnologiya maraqla izlənir və onun 
inkişafına maliyyələr yatırdılır. Çin additiv texnologiya sahəsində 
maliyyə dövriyyəsini yaxın vaxtda 1,6 milyard dollara çatdırmaq 
məqsədindədir. Additiv texnologiyanın inkişaf prosesi və bunun sayə-
sində sənayedə baş verən dəyişikliklər bir çox amillərin təsiri altındadır. 
Hələ ki, bu texnologiya seriya istehsalı üçün yararlı deyil. Prosesdən 
sonrakı mərhələ uzun sürəndir və bu sahədə yeni tədqiqatların aparıl-
masını tələb edir. Additiv texnologiyanı reallaşdırmaq üçün tələb olunan 
qurğuların kommersiya qiymətləri də bazarda rəqabətə təsir edən çox 
vacib amildir. Hansı istehsal sahələri üçün bu texnologiyanın əlverişli 
olmasını öyrəmək üçün onun iqtisadi göstəricilərini bilmək önəmlidir 
[91].  

İqtisadi göstəricilərin analizi ilk öncə müəssisələr üçün strateji və 
operativ qərarların qəbul edilməsində yardımçı ola bilir. Bunun əsasında 
müəssisə yeni texnologiyanın tətbiqindən gözlənilən effekti dəyərləndirə 
bilər.   
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İqtisadi kriteriyalar ilə bərabər bir çox texniki kriteriyaların yerinə 
yetirilməsi də vacibdir. Məsələn, hissənin kompleks həndəsəyə malik 
olması, onun hazırlanma vaxtının qısa olmasının bazarda mövqeləşməsi 
üçün önəmliliyi, hissənin 3D kompüter modelinin operativ işlənməsinin 
mümkünlüyü öndə durur. 

  
10.1. Additiv hazırlama üsullarının xarakteristikası 

Hissələrin additiv yolla hazırlanması zamanı istifadəçi üçün bütün 
proses zəncirinə sərf edilən vaxtın optimal olması məqsədəuyğundur. 
Buna görə də, qurğunun sırf işləmə vaxtı ilə bütün prosesin iqtisadi 
səmərəliyini müəyyən etmək olmur. Burada köməkçi və post prosesə 
(təmizləmə, soyutma, finişləmə) çəkilən vaxtlar önəmli rol oynayır. 
Uzun müddət qum qəliblərinin Exone üsulu ilə (Bax: səh. 79) hazırlan-
masının çox məhsuldar və rəqabətə davamlı olduğu söylənilirdi. Amma 
proses bütünlükdə nəzərdən keçirildikdə məlum oldu ki, bir boksda olan 
qəliblərin qurulması 16 saat çəksə də, onların əl ilə finişlənməsi (təmiz-
lənməsi) 48 saata qədər vaxt tələb edir və nəticədə bir qəlibin hazırlan-
masına sərf olunan vaxtı kəskin dərəcədə artırmış olur. Bu baxımdan 
böyük qəliblərin frezlənməsi daha əlverişli görünür (şəkil 10.1). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 10.1. Frezləmə ilə 3D Çapetmə arasında zaman müqayisəsi. 
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Köməkçi vaxtla bərabər bahalı qurğuların işçi sahəsinin istifadə 
əmsalı onun məhsuldarlığına birbaşa təsir edir. İşçi sahənin dolma dərə-
cəsinin hazırlanan hissələrin keyfiyyətinə təsiri yalnız nəzəri cəhətdən 
maraqlıdır [88]. Praktikada isə sahibkarlar hissələri bir birinə sıx yer-
ləşdirərək maksimal məhsuldarlıq əldə edilməyə can atırlar.  

 Bu problemi həll etmək hazırlama tapşırığından asılı olaraq işçi 
sahəni optimallaşdıran xüsusi proqram təminatları işlənmişdir. Hissələri 
optimal  işçi mövqedə yerləşdirməklə bərabər digər həllər də mövcud-
dur (məsələn, darağın boş gedişi məhdudlaşdırılır). Digər tərəfdən qur-
ğularda işçi kameranı kiçik düzəltməklə onun xərcini proporsional aşağı 
salmaq mümkün deyil. Dəyişiləbilən işçi kameraların quraşdırılması əla-
və investisiyalar və əl əməyi tələb edir.  

Eninə və uzununa istiqamətdə gedişlər birbaşa hissənin ölçüsündən 
asılı olmasa da, Z istiqamətindəki yerdəyişmə hazırlanan hissənin hün-
dürlüyü ilə müəyyən  olunur. Z istiqamətindəki hərəkət ümumilikdə qur-
ma vaxtına təsir edən əsas parametr sayılır. Ona görə də, prosesin op-
timal aparılması üçün hissələrin işçi kamerada düzülməsi vacibdir. Hün-
dür hissələr imkan daxilində maili və ya üfüqi vəziyyətdə hazırlanırlar. 
Üfüqi vəziyyətdə olan hissələr üçün çox vaxt dayaqlar lazım gəlir ki, bu 
da finiş prosesinə birbaşa təsir edir. 

  Additiv hazırlamanın tətbiqindən  doğan bir prinsip də var ki, proto-
tiplər və ya son məhsul qısa zamanda hazır olmalıdırlar. Bu qurğunun 
işçi sahəsindən optimal istifadə etmək ideyası ilə toqquşur. Bunun üçün 
sahibkarların bir neçə additiv qurğuya malik olması qaçılmazdır. Onlar 
belə olan halda  qurğuları sifarişdən asılı olaraq sürüşmüş vaxtlarda işə 
sala bilərlər. 

 Müxtəlif additiv üsulları eyni hissə üçün müxtəlif material sərfinə 
gətirib çıxarır. Çox halda hissələr həndəsi formasından asılı olmayaraq 
bir prizmanın (işçi boks) daxilində yeləşdirilir və qurma zamanı yalnız 
lazımi hissə bərkidilir. Hissədən kənarda qalan material bu halda 
material itkisidir. Bəzi üsullarda kənarda qalan material yenidən emal 
olunaraq böyük həcmdə təkrarən istifadə olunur. Məsələn, LLM üsu-
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lunda kənarda qalan material bütünlüklə tullantıya gedir. SLM üsulunda 
isə hissəni əhatə edən bərkidilməmiş metal ovuntuları ələkdən 
keçirildikdən sonra təzə materiala qarışdırılaraq (50:50 nisbətində) 
yenidən prosesə daxil edilir. Hissənin həndəsi forması, onun daxili 
strukturu da material sərfinə birbaşa təsir edir. Məsələn,  zənbil 
formasında olan hissədə material itkisi onun həcminin 50 mislinə 
bərabər ola bilir. Mürəkkəb, qeyri-stabil hissələrin qurulması yalnız 
dayaqların köməyi ilə mümkündür. Yüksək enerji daxil edilməklə gedən 
proseslərdə hissənin yüksək deformasiyasının qarşısını yalnız çoxlu 
sayda dayaqlarla almaq olur. Bu dayaqlar finiş mərhələsində əsas 
hissədən ayrılaraq tullantıya gedir. 

Sifariş verilmiş hissəni, prosesi təkrar etmədən, bir dəfəyə hazırlaya 
bilmək prosesin etibarlığından asılıdır. Bu, bahalı texnologiya üçün çox 
vacibdir. Hər sıradan çıxan proses əlavə xərclərə səbəb olur. Son illər 
prosesi izləyən sistemlərin inkişafı və qurğulara inteqrasiya edilməsi 
additiv texnologiyanın etibarlığını artırmışdır. Senzorlar qurulan his-
sənin səthini daima ölçməklə orada baş verən qeyri adi hadisələri qeyd 
edir və zərərli olan halda prosesi saxlayır. Metal hissələrdə prosesin 
dayandırılması problem deyil. Qurulan səth təmizləndikdən sonra 
prosesi davam etdirmək olur. 

Tətbiq olunan bahalı qurğuların servisini də iqtisadi araşdırmada 
nəzərdən qaçırmaq olmaz. Sürətli hazırlamada bu mövzu böyük əhə-
miyyət kəsb edir.  Qurğuların yalnız nəzəri cəhətdən sürətli olması 
sahibkarlar üçün bir şey vəd etmir, onlar bu potensialdan praktikada real 
istifadə etmək arzusundadırlar. Qurğunun gözlənilmədən sıradan çıx-
ması, ehtiyat hissələrin vaxtında göndərilməməsi sahibkarlar üçün bö-
yük maddi itki ilə nəticələnir. Ona görə də, müştərilərin texnologiyanı 
problemsiz işlətmələri üçün qurğu istehsalçıları  öz servis dəstəsi ilə 
onların köməyində dururlar. Onlar online və lazım gəldikdə qurğunun 
yerləşdiyi yerdə servis xidmətlərini göstərməyə hazırdırlar.    

Prosesin kəsilməz aparılması üçün işçi yerində kifayət qədər materia-
lın olması, onun lazım gəldikdə qısa zamanda sifarişi və əldə olunması 
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yaxşı planlama tələb edir. Yeni materialın problemsiz tətbiqi istehsalda 
risklərin azaldılması üçün material istehsalçıların qarşısında yüksək 
tələblər qoyur. Material xarakteristikalarının stabil olması additiv texno-
logiyanın etibarlığını müəyyənləşdirən əsas amillərdəndir. Material 
sahəsində dəqiq standartlaşdırmanın olmamasından irəli gələbiləcək 
problemləri aradan qaldırmaq üçün qurğu istehsalçılarının özləri 
material istehsalı ilə məşğul olurlar. Gələcəkdə bu sahənin genişlənməsi 
gözlənilir. 
 
10.2. Additiv texnologiya bazarının xüsusiyyətləri 

Additiv texnologiyanın (AT) köməyi ilə hazırlanan məmulatların 
dövriyyəsi haqqında aparılan son illərin hesabatları göstərir ki, bu 
məmulatların istehsalı ildən ilə durmadan sürətlə artır.  ABŞ-da fəaliy-
yət göstərən Wohlers analitik konsaltinq firmasının apardığı illik araş-
dırmalar bunu təsdiq edir. Belə ki, AT bazarı 2012-ci ildə qabaqkı illərə 
nisbətən 28,6% artmış və onun həcmi $2,2 mlrd. olmuşdur. 2013-cü ildə 
artım artıq 34,9%-i keçmişdir, ümumi həcm isə $3,07 mlrd.-a çatmışdır. 
2018-ci ildə bazarın 4 dəfədən çox böyüməsi gözlənilir. AT bazarı təkcə 
3D çapetmə qurğularının, hissələrin, proqram təminatı və material 
satışını yox, həmçinin servis, reklam və konsaltinq kimi xidmətləri də 
əhatə edir.    

Bütün inkişaflara baxmayaraq additiv texnologiyanın potensialından 
hələ tam istifadə olunmayıb, əsasən də, dizaynları sürətlə dəyişən məişət 
mallarının istehsalında. Araşdırmalar göstərir ki, dizayn və prototiplərin 
hazırlanması ümumi xərc strukturunda yalnlz 5-10% yer alırlar, qalan 
90% isə birbaşa istehsalla bağlıdır. Ona görə də, bir çox şirkətlər real 
gəlir sahəsi olan istehsala can atırlar, ona daha çox maraq göstərirlər. 
Ancaq bu sahə additiv texnologiya üçün çox çətindir. Buna baxmayaraq 
2011-ci ildə bu seqmentdə AT-in payı artmışdır. 

Qərbdə AT-in material istehsalına tətbiqi ölkə sənayesi üçün etibarlı 
indikator sayılır. Belə ki, additiv texnologiyaların vətəni sayılan ABŞ bu 
texnologiyanın tətbiqçiləri arasında birincidir. Satılan qurğuların 40%-i 
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məhs ABŞ-ın, 10%-i Yaponiyanın,  9,4%-i Almaniyanın, 8,7%-i Çinin,  
4,2%-i isə Böyük Britaniyanın payına düşür (şəkil 10.2).  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 10.2. Dünya üzrə satılan AT qurğuları  
(Woehlers Associates Inc., 2012). 

 
Son illərin xarakterik təmayülləri additiv texnologiya ilə hazırlanan 

məhsullar arasında prototip yox, hazır məmulların nisbətinin kəskin 
artmasını göstərir. Bu seqmentdə satılan məmullardan gələn gəlir ümu-
mi bazarın 34,7%-ni təşkil edir. Bu inkişaf sürətlə davam etməkdədir. 
Satılan additiv məhsulların strukturunu şəkil 10.3-də təsvir edilmiş 
diaqram aydın göstərir.    

Hazırda ən çox qurğuya təyyarəqayırma sənayesində hissələrin sınaq 
məqsədilə hazırlanmasında rast gəlinir. Son illər Boeing şirkəti additiv 
texnologiya ilə istehsal edilən hissələrin nomenklaturasını əhəmiyyətli 
dərəcədə artırmışdr. Son məlumata görə 330 adda 22 minə yaxın hissə 
10 təyyarə modelində tətbiq edilir. Boeing şirkətinin verdiyi məlumata 
görə o, gələcəkdə pilotsuz təyyarələrin tam additiv üsulla hazırlanmasını 
planlaşdırır.  2014-cü ildə Şeffild Universiteti (University of Sheffield) 
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belə bir təyyarənin FDM üsulu hazırlanmış  prototipini nümayiş etdir-
mişdir (şəkil 10.4).    

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 10.3. Birbaşa hazırlanan hissələr bazarının inkişaf təmayülü  

(Lux Research, 2014).  
 

Digər sahələrdə olduğu kimi avtomobil sənayesində də bu texnolo-
giya geniş tətbiq edilir və gələcəkdə onun sürətlə artması proqnozlaş-
dırılır. Bu onunla bağlıdır ki, avtombilqayırmada yeni məmulun ide-
yadan bazara çıxarma vaxtını qısaltmaq məqsədilə prototiplərin hazır-
lanmasında additiv texnologiya dolayısı yolla tətbiq edilir. Birbaşa 
hazırlanan metal hissələrin xassələri seriyalı istehsalda hazırlananlardan 
fərqləndiyindən ondan hələ ki, az istifadə edilir. Ancaq son illər lazer 
emalındakı inkişaf göstərir ki, bu sahəyə maraq sürətlə artmaqdadır. 
Avtomobilqayıranlar additiv qurğuların sürətini artırmaq məqsədilə apa-
rılan böyük elmi-tədqiqat layihələrində iştirak edirlər. Gələcəkdə 
qurğuların məhsuldarlığı kifayət qədər artdığı halda onun avtomobil 
sənayesində seriyalı istehsal üçün tətbiqi planlaşdırılır.   
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Şəkil 10.4. Pilotsuz uçuş aparatı.  
 

Müasir additiv texnologiya bazarının səciyyəvi xüsusiyyətlərindən 
biri də keçmişdə bir-biri ilə rəqabət aparan kiçik firmaların birləşmə-
sidir. Envisiontec firması Z-Corporation ilə birləşib, sonra isə nəhəng 
3D Systems şirkətinə daxil olublar.  2012-ci ildə iki nəhəng şirkətlərin- 
Stratasys (ABŞ) və Objet (İsrail) birləşməsi baş vermişdir. Hewlett-
Packard şirkəti ilə Stratasys arasında birgə iş birliyi mövcuddur. 

Hər il demək olar ki, bu sahədə yeni yeni firmalar meydana gəlir və 
ümumi bazarda öz yerlərini tutmağa çalışırlar. Əlbəttə onların çoxu 
bazardakı rəqabətə tab gətirə bilməyib yenidən aradan çıxırlar. Digər 
tərəfdən bazardakı sürətli inkişaf qiymətlərin düşməsinə gətirib çıxarır.   
Artıq 3D çapetmə qurğuları elə də bahalı şey deyillər. Bu gün qiyməti 
1500$  olan çap qurğularını əldə etmək adi hala çevrilmişdir. Belə  qur-
ğular əsasən məişətdə geniş istifadə edilir.  

İngilis dilli ədəbiyyatlarda 3D çapetmə dedikdə stolüstü, həvəskar 
qurğular nəzərdə tutulur. Böyük professional maşınlar isə daha böyük 
bilik və təcrübə tələb edən additiv qurğular adlanır.  
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10.3. Additiv texnologiyanın tətbiqində gözlənilən iqtisadi səmərəlik 

Bir çox ənənəvi proseslərin iqtisadi səmərəliyini hesablamaq üçün 
çoxlu sayda işlənmiş təkmil modellər və üsullar mövcud olduğu halda, 
additiv proseslər üçün bunu demək hələ ki, mümkün deyil. Bunu 
prosesin yeni və daimi inkişafda olması ilə əlaqələndirmək olar. Hazırda 
bir çox elmi tədqiqat institutlarının bu problemlə məşğul olması yeni 
nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxarmışdır.  

Strateji qərarların qəbul edilməsində iqtisadi səmərəlik ilk öncə bu 
texnologiyanın tətbiqindən nə qədər vaxt qazancının olmasını aşkar-
lamağı tələb edir. Bəzi mənbələrdə vaxt qazancının  80%-ə qədər gös-
tərilməsini ehtiyatla qəbul etmək lazımdır. Dəqiq fikir yürüdülməsi üçün 
iqtisadi göstəricilərin müəyyən qədər analitik modellər əsasında 
qiymətləndirilməsi qaçılmazdır. 

 
10.3.1. Kritik uğur faktoru 

Strateji qərarların qəbulunda [89] da verilmiş modeldən geniş istifadə 
edilir. Model yeni texnologiyanın tətbiqindən öncə onun iqtisadi səmə-
rəliyini kritik analiz etməyə imkan verir. Additiv texnologiyanın yeni 
məmulun hazırlanmasında tətbiqindən irəli gələn üstünlüklər aşağıdakı 
amillərlə xarakterizə olunur: 

§ İnkişaf vaxtının qısaldılması, 
§ Xərclərin aşağı salınması, 
§ Çevikliyin artırılması, 
§ Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması. 

Burada qeyd edilən amillər riyazi olaraq bir biri ilə bağlıdırlar. On-
ların ümumi dəyərləndirmə modelindəki payları və məntiqi əlaqələndi-
rilməsi strateji qərarların qəbulunda yardımçı olur. Hesablama zamanı 
vaxt, keyfiyyət və çeviklik birlikdə məhsuldarlıq qiymətində cəmləşdiri-
lir. Məhsuldarlığın xərclərə nisbəti iqtisadi səmərəlilik ədədini verir. O 
uyğun texnologiyanın iqtisadi potensialını göstərir.  
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Aşağıda SLM üsulu ilə frezləmənin müqayisəsində belə bir hesabla-
manın nəticəsi göstərilmişdir (cədvəl 10.1). 

Cədvəl 10.1. SLM üsulunda ümumi iqtisadi göstəricilər. 
Strateji amillər Göstəricilər 
Əlverişli qiymət 1,84 

Differensiallama strategiyası 0,86 
Öndərçilik 2,14 

Keyfiyyətin qaldırılması 1,91 
 
Cədvəldə göstərilən qiymətlər məhsuldarlıq/xərclər nisbətini göstərir. 

Buradan göründüyü kimi 1-dən böyük olan qiymətlərdə additiv texnolo-
giyanın tətbiqi uğur vəd edir. Nəticələr göstərir ki, vaxta və xərclərə 
söykənən strategiyalarda additiv texnologiya frezləməyə nisbətən böyük 
üstünlüyə malikdir. Differensiallama strategiyasında isə qeyd edilən 
amillər ön planda durmadığından additiv texnologiya ilə böyük nailiyyət 
əldə etmək çətindir (faktor 0,86).  

 
10.3.2. Xərclərin analizi 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi xərclərin təyini ümumi qərarların 
qəbulunda böyük əhəmiyyətə malikdir. Xərclərin hesablanması müəs-
sisələrin məqsədindən asılı olaraq fərdi olsa da, onun strukturu bütün 
hallar üçün eynidir. Xərclərin tərkib hissələri: 

Dəyişən xərclər: 
§ Material, 
§ İstehsalat xərcləri (enerji, təmir xidməti), 
§ Utilizasiya xərcləri. 

Sabit xərclər: 
§ İnvestisiya xərcləri, 
§ Texniki xidmət xərcləri,  
§ Bina xərcləri, 
§ İşçi qüvvəsinə çəkilən xətclər. 
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 Dəyişən xərclər 

Dəyişən xərclər adətən məmulun sayından asılı olaraq yaranan xərc-
lərdir. Additiv proseslərdə bu xərclər bir işçi kamera daxilində hissələrin 
qurulmasına çəkilən xərclər kimi baxılır və sonda bu vaxt ayrı-ayrı his-
sələrə bölünür. Dəyişən xərclərə ayrılıqda baxaq. 

Material xərcləri – materialın alınması, onun hazırlanması və utiliza-
siyasını da əhatə edir. Additiv üsullar üçün materiallar çox bahadır. 
Lazerlə bişirmə üçün poliamid tozların qiyməti 60-90 €/kq arasında 
dəyişir. Bu püskürtmə ilə plastik hissələrin hazırlanması üçün lazım olan 
qranulatlardan 20-30 dəfə bahadır. Fərq ondan irəli gəlir ki, additiv 
texnologiya bazarı hələ elə də böyük deyil. Kiçik seqment üçün daha 
incə tozların hazırlanması və onun keyfiyyətinə qoyulan tələblər xərcləri 
kəskin artırır.   

Stereolitoqrafiya qətranının qiyməti  200 €/kq-dır. Göründüyü kimi 
bu poliamid tozundan çox bahadır. 3D Çapetmə qeyri-metal tozlarının 
qiyməti 50-100 €/kq arasındadır, LLM-kağızları 15€/kq-dan aşağıdır. 
Bu qiymətlər yalnız orientasiya üçün baxıla bilər. Onlar istehsalçılardan 
istehsalçılara fərqlənirlər, çünki eyni material növü müxtəlif xassələrdə 
təklif edilə bilər. Digər amil alınan materialın həcmidir. Yəni böyük 
həcmdə sifariş edilən materialın xərci aşağı olur. Digər tərəfdən belə 
böyük həcmdə olan materialları istehsal sahəsində saxlamaq lazımdır ki, 
bu da əlavə xərclər yaradır.    

Enerji xərcləri- proses zamanı qurğuda elektrik enerjisinə olan 
tələbatla müəyyənləşir. Additiv qurğuları 0,5-6 kV arasında yerləşən 
enerji ilə işləyirlər. Enerji diskusiyaları zamanı lazer başlıqlarının gücü 
önə çəkilir. Bu isə heç də həmişə  dəqiq deyil. Məsələn, 200V lazer 
başlığı yüksək güclü lampanın tələb etdiyi 4kV-dan az enerjiyə ehtiyac 
yaradır.     
 
Texniki xidmət xərci- bahalı qurğuların məhsuldar işlədilməsində qaçıl-
mazdır. O, qurğunun sıradan çıxan (yeyilməyə məruz qalmayan) his-
sələrinin əvəzlənməsinə çəkilən xərclərdir. Buraya skaner, senzorlar, 
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qızdırıcı elementlər və ventillər daxildirlər. Ehtiyat hissələrə çəkilən 
xərclərə qurğuların dayanmasından yaranan xərclər də əlavə olunur. 
Çox hallarda servis firmalarının işçilərinə çəkilən xərcləri də ciddi 
nəzərə almaq lazımdır. Bəzi hallarda bu ehtiyat hissənin xərcindən dəfə-
lərlə yüksək olur.      

Sabit xərclər 

Bu xərclərə əsasən texniki avadanlıqlar və onların yerləşdirilməsi ilə 
bağlı investisiyalar daxildir və hazırlıq mərhələsində istifadə olunan 
kompüter, onun proqram təminatı, kommunikasiya sistemi, həm də 
tikinti infrastrukturunu əhatə edir. Əsasən də böyük qurğuların alınması 
zamanı periferiya üçün elə qurğunun qiyməti qədər maliyyə nəzərdə tut-
maq lazımdır. 

Qurğuların qiymətləri onların ölçüsündən və məqsədindən asılı ola-
raq 1000 -2 milyon € arasında dəyişir. Ümumi şəkildə fərdi çapetmə 
qurğuları 5-50000 €, profesional qurğular 30-120000€, fabrikatorlar isə 
120000-2000000 € arasında dəyişir (şəkil 10.5). Son illər ABŞ-da  Fab-
at-home hərəkatı altında qiyməti 600€ civarında olan qurğular hazırlanıb 
təklif edilməyə başlayıb. 

Qurğuların qiymətləri onların gücü, işçi sahəsinin ölçsündən və 
tətbiq olunan materialdan asılı olaraq bir sinif daxilində müxtəlif ola 
bilir. Additiv texnologiyanın 25 ildən artıq mövcud olması bazarda 
işlənmiş, köhnə qurğular təklifinin meydana gəlməsinə imkan verir. 
Məsələn, Exone və EOS firmaları işlənmiş bəzi qurğuları əlverişli 
qiymətə təklif edirlər. 

Texniki xidmət və təmir xərcləri bu texnologiyada innovasiya tsik-
linin qısa olması səbəbindən ənənəvi üsullarla müqayisədə yüksək olur. 
Qurğuların proqram təminatındakı yenilikləri daimi əldə edib tətbiq 
etmək lazımdır. Texniki xidmət adətən qurğunu istehsal edən firmalar 
arasında xüsusi müqaviləyə əsasən icra edilir. İllik texniki xidmətə 
çəkilən xərclər qurğunun qiymətinin  20%-nə qədər ola bilər. Lazer baş-
lığı, skaner, proqramların qiymətləri firmadan firmaya dəyişdiyindən 
texniki xidmətə və təmirə çəkilən xərclər də kəskin fərqlənirlər. Ənənəvi 
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üsullarla müqayisədə (metalkəsən dəzgahlarla müqayisədə) demək olar 
ki, bu qurğuların texniki xidməti çox bahadır. 

İşi kadrlar additiv texnologiyanın effektiv tətbiqinin tərkib hissəsi 
sayılır. Bu prosesi uğurla reallaşdırmaq üçün müxtəlif ixtisaslı mütəxəs-
sislərə ehtiyac yaranmışdır. Hər şeydən öncə CAD konstruktorlar, dəz-
gah operatorları və model düzəldənlərə tələbat var. Nadir hallarda bu 
funksiyaların bir fərddə cəmlənməsinə nail olmaq olar. Additiv texno-
logiyanın bir çox sahələri ilə bağlı hələ peşələr tam formalaşmayıb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Şəkil 10.5. Seçilmiş  uyğun qurğuların qiymətləri (aşağı və yuxarı 
qiymətlər) [1-ə əsasən].  
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10.4. İqtisadi səmərəliyin dəyərləndirilməsinə aid misal 

Kompleks hissələrin istehsal proseslərinin analizi göstərmişdir ki, 
ənənəvi emal üsulları bir çox hissələr üçün iqtisadi üstünlüyə malik-
dirlər. Əsasən də müasir avadanlıqla təchiz olunmuş CNC frezləmə tex-
nologiyası alüminiumun emalında rəqabətə qarşı güclü nəticələr gös-
tərir. Böyük sürətlərdə böyük həcmdə yonqar çıxarmaqla və aşağı ma-
terial/alət xərcinə malik olmaqla frezləmə ilə ucuz hissələr hazırlamaq 
olur. Kompleks həndəsəyə malik hissələrin dəqiq tökülməsinə çəkilən 
xərclər kiçik hissə sayında həddən çox yüksək olur. Bu onunla bağlıdır 
ki, incə struktura malik hissələrin tökülməsində əl əməyinə olan tələbat 
yüksəlir və modelə çəkilən xərclər artır. Dəqiq tökmə yalnız nisbətən 
böyük hissələrin titan materialından hazırlanmasında üstünlüyə malik 
ola bilər.  

Şəkil 10.6-da bir nümunənin misalında additiv texnologiyanın 
ənənəvi üsulla müqayisəsi göstərilmişdir. Burada hər bir proses üçün 
ümumi xərc hissələrə bölünmüşdür ki, onun əsasında ayr-ayrı proseslər 
arasında əsas xərc təşkiledicilərini ayırd etmək mümkündür. Diaqramı 
nəzərdən keçirdikdə görünür ki, hazırlanan hissələrin sayından asılı 
olaraq dəyişən xərclərin analizi ənənəvi üsullardan fərqli təsvir yaradır. 
Hissələrin sayı az olduqda additiv texnologiya üstünlüyə malikdir, əsa-
sən də say 1 və işçi sahənin dolması 100% olduqda bu özünü aydın bü-
ruzə verir. Əgər birdəfəlik xərc çoxlu sayda hissələrə bölünə bilərsə,  
onda bir hissəyə düşən xərc kəskin azalır. Frezləmədə bu artıq 20 hissə 
sayında aydın görünür. Dəqiq tökmədə isə modellərə çəkilən xərclər 
yalnız yüksək sayda hissələrdə amortizasiya olunur. Göstərilən misalda 
dəqiq tökmədəki ümumi xərclər həm SLM, həm də frezləmədən yük-
səkdir. 

Şəkildən həm də proseslərlə bağlı spesifik xərcləri görmək 
mümkündür. SLM üsulunda avadanlığa çəkilən xərclər başda durur, his-
sənin strukturu sadə olduğundan material sərfi və bununla bağlı xərc 
aşağıdır. Qurğunun effektivliyini artırmaqla bir hissəyə düşən xərci 
azaltmaq mümkündür. CNC frezləmədə isə material və alət xərci üstün-
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lük təşkil edir, burada dəzgahın xərci elə də böyük rol oynamır. Göstə-
rilən nümunənin emalında hazırlıq işləri və dəzgahda əməktutumlu saz-
lamalar aparıldığından işçi xərcləri yüksəkdir. Dəqiq tökmədə model və 
formaların hazırlanmasına daha çox xərclər çəkilir. O, hissənin mürək-
kəbliyindən asılıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 10.6.  Xərclərin təyyarə hissəsinin misalında təsviri [90]. 
 

Hazırlamaya sərf olunan vaxt hazırlama üsulları arasında müxtəlifdir. 
Ən qısa vaxt frezləmədə alınır. Ondan sonra SLM gəlir. Böyük hazır-
lama vaxtına malik olan dəqiq tökmə sonda durur. Hissənin həcminin 
böyük olması SLM üsulunun, onun mürəkkəb profilə malik olması isə 
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ənənəvi emal üsullarının effektivliyini aşağı salır. Frezləmədə  emal olu-
nan səthlərin ölçüsü (böyüklüyü) əsas amillərdəndir.   

Əgər hissənin qısa zamanda hazırlanması və məhsulu tez bazara 
çıxarmaq lazım gələrsə, onda SLM üsulu müəyyən üstünlüyə malikdir. 
Burada hissəni 1 həftəyə əldə etmək mümkündür. Bunun üçün ilkin şərt 
qurğuların əlçatan olmasıdır. Göstərilən hissənin dəqiq tökülməsinə 5 
həftə vaxt tələb olunur, çünki model hissələrinin qısa zamanda 
hazırlanması mümkün deyil.   
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Additiv texnologiyaya aid bəzi internet ünvanları 

www.3dsystems.com  
www.aaroflex.com  
www.actech.de 
www.advproto.com 
www.apppex.com 
www.advtek.com 
www.afit.co.jp  
www.protolabs.de 
www.boxford.co.uk  
www.cad.ru  
www.camlem.com  
www.cmet.co.jp 
www.cp-gmbh.de 
www.cubictechnologies.com  
www.cubital.com 
www.delcam.ru 
www.dnk.co.jp  
www.dsmsomos.com  
www.ennex.com  
www.envisiontec.de  
www.ems-usa.com 
www.eos-gmbh.de 
www.fockeleundschwarze.de  
www.voxeljet.com 
www.hanser.de/zeitschriften/index.asp?fz=fw 
www.laser.ru/rapid/index.htm 
www.manglermusler.de 
www.materialise.be  
www.nami.ru 
www.optomec.com 
www.osp.ru 
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http://www.manglermusler.de
http://www.materialise.be
http://www.nami.ru
http://www.optomec.com
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www.concept-laser.de 
slm-solutions.de/ 
3druck.com/ 
www.padtinc.com 
www.pom.net  
www.additively.com 
www.rapid3dservice.de/ 
www.freeforma.am/ 
www.trigoprint.com/ 
www.3d4you.de/ 
www.smartprototyping.eu/ 
www.citim.de/ 
www.formfab.de/ 
fkm-lasersintering.de/ 
www.fit-prototyping.de/ 
www.prometal-rt.com 
www.raprotec.de  
www.rpt.de 
www.sapr.ru 
www.soligen.com 
www.solid-scape.com  
www.stratasys.com 
www.solver.ru 
www.zeiss.com 
www.faro.com 
www.gom.com 
www.leica.com 
laz.htwm.de/ 
www.renishaw.com 
www.wenzel-cmm.com 
www.zettmess.de 
www.exone.com 
  

http://www.concept-laser.de
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http://www.3d4you.de/
http://www.smartprototyping.eu/
http://www.citim.de/
http://www.formfab.de/
http://www.fit-prototyping.de/
http://www.prometal-rt.com
http://www.raprotec.de
http://www.rpt.de
http://www.sapr.ru
http://www.soligen.com
http://www.solid-scape.com
http://www.stratasys.com
http://www.solver.ru
http://www.zeiss.com
http://www.faro.com
http://www.gom.com
http://www.leica.com
http://www.renishaw.com
http://www.wenzel-cmm.com
http://www.zettmess.de
http://www.exone.com
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Mühüm anlayışların siyahısı 
 
Azərbaycan dili  Alman dili   İngilis dili 
 
Adaptiv idarəetmə Adaptive Regelung adaptive control 
 
Alət   Werkzeug, n  tool 
 
Alət maqazini   Werkzeugmagazin,  f tool magazine  
 
Alətin avtomatik   automatische  automated tool  
dəyişdirilməsi   Werkzeugwechsel  changing 
 
Alətin dişləri  Werkzeugzähne,  f tool tooth   
 
Arxa səth  Hinterschnitt, m  under cut 
 
Avtomatlaşdırılmış rechnergestützte   computer aided  
hazırlama   Fertigung   manufacturing (CAM) 
sistemləri 
 
Avtomatlaşdırılmış  rechnergestützte   computer aided design  
konstruksiyaetmə  Konstruktion  (CAD) 
sistemləri  
 
Avtomobilqayırma  Automobilbau, m  vehicle assembly 
 
Beşkoordinatlı frezləmə  Fünf-Achs-Fräsen Fife-Axis-Milling 
 
Bərk halda emal  Hartbearbeitung,  f hard machining 
 
Bərk halda frezləmə Hartfräsen, m  hard milling 
 
Bərk halda yonma Hartdrehen, m  hard turning  
 
Bərkitmək  Aushärten, n  harding  
 
Birbaşa rəqəmli   direkte numerische  direct numerical  
idarəetmə   Steuerung  control (DNC) 
 
Çapetmə  Drucken, n  printing 
 
Çap qurğusu  Drucker, m  printer, plotter 
 
Çökük formalı səth Hohlkehlen,  f  concave mouldings 
 
Daimi modellər  Dauerform,  f  permanent mould 
 
Davamlılıq  Wiederstand, m  resistance 
 
Deformasiya  Abbiegung, f  deflection 
(alətin) 
 
Dəqiqlik   Genauigkeit, f  accuracy 
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Azərbaycan dili  Alman dili  İngilis dili 
 
Dəqiq tökmə  Feinguss, m  high quality casting 
 
Dəzgah   Werkzeugmaschine,  f machine tool 
 
Dinamika  Dynamik,  f  dynamics 
 
Diametr   Durchmesser, m  diameter 
 
Düyün   Baugruppe, f  structural components 
 
EHM iş yeri  Arbeitsplatz, m  workstation 
 
Emal addımı    Arbeitsschritt, m  processing steps 
 
Emal ardıcıllığı  Arbeitsabläufe,   job sequence, 
   Bearbeitungsablaeufe,  f process plan 
   Arbeitsplan, m  
 
Emaletmə  Bearbeitung,_ f  machining 
 
Emal mərkəzi  Bearbeitungszentrum, m machining center 
 
Emal pilləsi  Fertigungsstufen,  f production levels 
 
Emal planı  Arbeitsplan, m  work schedule 
 
Emal vaxtı  Bearbeitungszeit,  f machining time 
 
Ekologiya  Umwelt,  f  environment 
 
Etibarlıq   Zuverlässigkeit,  f reliability 
 
Əməliyyat  Arbeitsgang,  f  job 
 
Əməliyyat ardıcıllığı Arbeitsfolge,  f  operation sequence 
 
Əmək tutumu  Aufwendungen,  f costs 
 
Ərinti   Schmelze,  f  smelt 
 
Fotoqrametriya  Fotogrammetrie,  f photogrammetry 
 
Forma xətası  Formabweichung,  f shape devitation 
 
Frezləmə  Fräsen,_n  milling 
 
Funksional prototiplər funktionelle Prototypen functional prototyps 
 
Göstəricilər  Merkmale, f  charasteristic 
  
Gövdə   Körper, m  solid, body 
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Azərbaycan dili  Alman dili  İngilis dili 
 
Hazırlama   Fertigung,  f  manufacturing 
 
Hazırlama   Fertigungstechnik,  f  manufacturing 
texnologiyası     engineering 
 
Hesablama   Berechnung,  f  calculation 
 
Hissə   Bauteil, n  component 
 
Həcmi modellər  Volumenmodelle, f solid models 
 
Xəta   Fehler,  f  error 
 təsadufi zufällige random  
 sistematik systematische systematic 
 
İqtisadi səmərəlilik Wirtschaftlichkeit,  f profitability 
 
Işığın idarəolunan  Verstärkung des Lichtes  Light Amplification by  
emissiya əsasında  durch simulierte   Simultaded Emission of  
güçləndirilməsi   Emission  Radiation –Laser 
 
İstehsal   Produktion,  f  production 
 
İstehsalçı  Unternehmen, m  enterprise 
 
İstehsalın idarə olunması Produktionssteuerung, f production control 
 
Keyfiyyətə nəzarət Qualitätskontrolle, f quality control 
 
Keyfiyyətin təmin  Qualitätssicherung, f quality assurance  
olunması 
 
Kəsmə dərinliyi  Schnitttiefe, f  depth cut 
 
Keçid   Durchgänge, f  stages 
 
Kələ-kötürlük  Rauheit, f  roughness  
 
Kobud emal  Schruppen, n  roughing 
 
Koordinat ölçmə   Koordinaten-  coordinate measuring  
maşını (KÖM)   messmaschine  machine 
 
Köməkçi vaxt  Rüstzeit, f  setup time 
 
Qəlib   Giessformen, f  mould 
 
Qalıq material  Restmaterial, m  residual material 
 
Qum   Sand, m   sand 
 
Qətran   Harz, n   rezin 
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Azərbaycan dili  Alman dili  İngilis dili 
 
Layihələndirmə  Konstruktion,  f   design 
 
Lazer şüası  Laserstrahl,  f  lazer beam 
 
Maşınqayırma  Maschinenbau, m  mechanicaıl engineering 
 
Matris (forma)  Matrize,  f  mould 
 
Mexaniki xassələr Mechanische   mechanical property 

Eigenschaften  
 

Metal qəliblər   Urmodell, n  pattern model 
(formalar) 

 
Məhsuldarlıq  Produktivität,  f  productivity 
 
Məhsulun layihələndirmə Produktentwicklungs- product development  
tsikli   zyklus, m   cycle 
 
Modellərin hazırlanması Modellbau, m  model workshop 
 
Montaj   Montage,  f  assembly 

 
Mövqeləşdirmə  Positionierung, f  pose 
 
Mum   Formwachse, f  mould  wax 
 
Müsaidə   Toleranz, f  tolerance 
 
Nəzarət   Prüfung, Kontrole, f inspection 
(keyfiyyətə) 
 
Nəzəri ölçü  Sollmass  desired measurement 
 
Ölçmə   Messung, f  measuring 
 
Ölçü müsaidəsi  Masstoleranzen, f  measurement tolerances 
 
Ölçmə maşını  Messmaschine, f  measuring machine 
 
Ötürmənin idarə sistemi Antriebssteuerungen,  f drive control 
(dəzgahlarda) 
  
Əməliyyat  Operation,  f  operation 
 
Örtükçəkmə  Beschichtung, n  coating 
 
Polimerləşdirmə  Polimerisation, f  polimerisation 
 
Postprosessor  Postprozessor, m  post processor 
 
Presslərin hazırlanması Werkzeugbau,  m  toolmakers shop 
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Azərbaycan dili  Alman dili  İngilis dili 
 
Pəstah   Werkstueck, n  work piece  
  
Proses   Prozess, m  process 
 
Prosesin   rechnergestützte  computer aided process  
avtomatlaşdırılmış Arbeitsplanung   planning (CAPP) 
layihələndirilməsi 
 
Prosesin idarə edilməsi Prozesssteuerung,  f process control 
  
Proses zənciri  Prozesskette,  f  process chain 
 
Prosesə nəzarət  Prozessüberwachtung, f process monitoring 
 
Rəqəmli proqramla  rechnergestützte  computer numerical  
idarəetmə  numerische Steuerung  control (CNC) 
 
Rəqəmli şəkilçəkmə digitale Bildaufnahme digital image recording 
 
Sex   Werkstatt, f  workshop 
 
Səth   Oberfläche, f  surface 
 
Səth modeli  Flächenmodel, n surface model 
 
Səthin əksinə  Flächenrückführung, f Reverse Engineering 
modelləşdirilməsi 
 
Sərbəst formalı səth Freiformflaeche,  f free-forming surface 
 
Sərhəd  şərtləri  Randbedingungen,  f random conditions 
 
Sərtlik   Steifigkeit,  f  rigidity 
 
Sınaq nümunəsi  Prüfkörper, m  probe 
 
Süni material  Kunststoff, m  plastic 
 
Sürət   Geschwindigkeit,  f speed 
 
Ştamp   Stempel, m  die, stamp 
 
Texnoloji sistem  Fertigungssystem, n manufacturing 

system 
 
Təcil   Beschleunigung,  f acceleration 
 
Təbəqə   Schicht,  f  layer 
 
Təhlükəsizlik sistemi Sicherheitssystem, n safety system 
 
Texniki element  technisches Element feature 
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Azərbaycan dili  Alman dili  İngilis dili 
 
Tələb   Anforderung, f  requirement 
 
Təmiz emal  Schlichten, m  finishing  
 
Tənzimləmə  Einstellung, f  adjustment, setting 
(parametrləri) 
Tərtibat   Vorrichtung, f  jiq 
 
Təzyiq altında tökmə Spritzgiesstechnik,  f injection moulding 

technology 
 
Toqquşma (alətin) Kollision, f  collision 
 
Tökmə   Abguss, m  casting 
 
Torna dəzgahı  Drehmaschine, f  lathe  
 
Tökmə texnologiyası Giessereitechnik, f casting technology 
 
Tsikl   Zyklus, n  cycle 
 
Yarım təmiz emal Vorschlichten, n  pre-finishing 
 
Yeyilmə   Verschleiß, m  wear 
 
Yırğalanma, Titrəmə Schwingungen, f  vibration 
 
Yonqar   Span, m   cut, chip  
   
Yonqar çıxarmaqla  abtragende Bearbeitung machining 
emal 
 
Yonqar qatının  Spandicke, f  thickness of chip 
qalınlığı 
 
Üçkoordinatlı frezləmə Drei-Achs-Fraesen Tree-Axis-Milling 
 
Üçölçülü  dreidimensional  three-dimensional 
 
Üsul   Verfahren, n  method 
 
Verilənlər bankı  Datenbank, f  data bank 
 
Verilənlər bazası  Datenbasis, m  data base 
 
Verilənlər daşıyıcıları Datentraeger,  f  data media 
 
Veriş   Vorschub, m  feed rate 
 
Virtual reallıq  virtuelle Realitaet virtual reality 
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Əlavə 1. Stereolitoqrafiya qurğularının parametrləri (3D Systems, ABŞ) 
 

  
SLA 250/50 

HR 

 
SLA 350 

 
SLA 5000 

 
SLA 7000 

Lazerin tipi, 
dalğa 

uzunluğu, 
gücü 

HeCd, 325 
mm, 6 mW 

Nd:YVO4, 
354,7 nm, 
160 mW 

Nd:YVO4, 
354,7 nm, 
216 mW 

Nd:YVO4, 
354,7 nm, 
800 mW 

Qatın qalınlığı, 
mm 

0,0625-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 0,0254-0,15 

İşıq şüasının 
diametri, 

mm 

0,06-0,08 0,20-0,30 0,20-0,30 0,23-0,28 
ilə 0,685-

0,838 
arasında 

İşçi 
temperaturu, 

°C 

20-26 20-26 20-26 20-26 

Qat çəkmə 
sürəti 

635 mm/s 2,54 m/s 5 m/s 2,54-9,52 
m/s 

Qurğunun 
emal dəqiqliyi, 

mm 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Z 
istiqamətində 
dəqiqlik , mm 

0,0025 0,00177 0,00177 0,001 

Hissənin maks. 
çəkisi, kq 

9,1 56,8 68,04 68,04 

Çənin həcmi, l 32,2 99,3 253,6 253,6 
İşçi sahəsi, 

mm 
250/250 

/250 
350/350 

/400 
508/508 

/584 
508/508 

/600 
Əməliyyat 

sistemi 
MS-DOS WindowsNT WindowsNT WindowsNT 

Qabarit 
ölçüləri, m 

1,24/0,69 
/1,64 

0,95/1,02/2 1,88/1,19 
/2,02 

1,88/1,22 
/2,03 

Çəkisi, kq 461 1100 1363 1455 
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Əlavə 2. Lazerlə bişirmə qurğularının parametrləri (EOS GmbH, AFR) 
 

  
EOSİNT P 396 

 
EOSİNT S 700 

 
EOSİNT M 

400 
Lazerin tipi 

 
CO2 CO2 Yb lifli diod 

Qatın 
qalınlığı, mm 

0,06-0,18 0,2  

İşıq şüası 
izinin eni, 

mm 

0,5-0,8 0,8 0,09 

İşçi 
temperaturu, 

°C 

19-29 19-29 1100 

Qat çəkmə 
sürəti, 

mm/san 

48  120  7000 

Qurğunun 
emal 

dəqiqliyi, mm 

0,1 0,3 0,1 

Z 
istiqamətində 
dəqiqlik , mm 

±0,05 ±0,05 ±0,05 

Modelin 
maks. 

ölçüsü,mm 

340/340 
/600 

380/720 
/400 

400 x 400 x 
400 

Tələb olunan 
güc, kW 

10 6 16 

İşçi sahəsi, 
mm 

350/350 
/600 

380/720 
/400 

400 x 400 x 
400 

Əməliyyat 
sistemi 

WindowsNT WindowsNT Windows 

Qabarit 
ölçüləri, m 

1,84/1,17/2,1 2,05/1,40 
/2,15 

4181  x 1613 x 
2355 

Çəkisi, kq 1060 1300 4635 
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Əlavə 3. LOM qurğularının parametrləri (Helisys Inc., ABŞ) 

 
 

 
LOM-1015 

 

 
LOM -2030 

Lazerin tipi 
 

CO2 CO2 

Qatın 
qalınlığı, mm 

0,1 0,05-0,2 

İş üsulu Plotter Plotter 
İşıq şüasının 
diametri,mm 

0,20-0,26 0,203-0,254 

İşçi 
temperaturu, 

°C 

Otaq temperaturu Otaq temperaturu 

Qat çəkmə 
sürəti,  mm/s 

130-200  130-200  

Qurğunun 
emal dəqiqliyi, 

mm 

±0,025 ±0,05 

Z 
istiqamətində 
dəqiqlik , mm 

±0,1 0,05-0,2 

Modelin maks. 
ölçüsü, mm 

250/376 
/355 

555/808 
/508 

Tələb olunan 
güc, kW 

1,5-2,5 3-5 

İşçi sahəsi, 
mm 

254/380 
/355 

559/812 
/508 

Əməliyyat 
sistemi 

WindowsNT WindowsNT 

Qabarit 
ölçüləri, m 

1,10/1,00 
/1,47 

2,08/1,47/1,42 

Çəkisi, kq 750 1250 
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Əlavə 4. FDM qurğularının parametrləri (Stratasys İnc., ABŞ) 
 

  
FDM 8000 

 
Fortus 900mc 

 
FDM Quantum 

 
X-Y 

konturunu 
çəkən başlıq 

 

Plotter Plotter MagnaDrive 

Qatın 
qalınlığı, mm 

0,1-0,7 0,178-0,33 0,1-0,7 

İşçi izin eni, 
mm 

0,3-2,5 0,25-2,5 0,3-2,5 

İşçi 
temperaturu, 

°C 

18-25 18-29 18-29 

Qurğunun 
emal dəqiqliyi, 

mm 

±0,13/±0,1 ±0,09 ±0,13 

Z 
istiqamətində 
dəqiqlik , mm 

0,1 0,01 0,1 
 

Modelin maks. 
ölçüsü, mm 

457/457 
/609 

914/609 
/914 

600/500 
/600 

Tələb olunan 
güc, kW 

1,8 3 3,2 

İşçi sahəsi, 
mm 

457/457 
/609 

914/609 
/914 

600/500 
/600 

Əməliyyat 
sistemi 

WindowsNT, 
Unix 

Windows 8, 
Unix 

WindowsNT, 
Unix 

Qabarit 
ölçüləri, m 

1,49/1,13/1,9 2,77/1,68/2,02 2,24/1,12 
/1,99 

Çəkisi, kq 392 2869 1134 
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Əlavə 5. 3D Printing qurğularının parametrləri (Z Corporation, ABŞ) 
 

  
3D Printing 

 
Qurğunun tipi 

 
Z450 3D-Printer Z850 3D-Printer 

Qatın qalınlığı, 
mm 

0,09-0,1 0,09-0,1 

İş üsulu Plotter Plotter 
İşçi 

temperaturu, °C 
18-25 18-25 

Qat cəkmə 
sürəti,  mm/min 

2-4  2-4 

Qurğunun emal 
dəqiqliyi, mm 

±0,005 ±0,005 

X/Y 
istiqamətində 

çap sıxlığı, dpi 

300x450 600x540 

Modelin maks. 
ölçüsü,mm 

203/254/203 508/381/229 

Tələb olunan 
güc, kW 

2 3 

İçşi sahəsi, mm 203/254 
/203 

119/116/162 

Əməliyyat 
sistemi 

Windows 7, Z-Print Windows 7, Z-Print 

Qabarit 
ölçüləri, m 

1,22/0,79/1,40 119/116/162 

Çəkisi, kq 179 363 
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Əlavə 6: 3D Çapetmə qurğularının parametrləri (Exone, AFR) 

  
M-Print 

 
S-Max 

 
X-Y 

konturunu 
çəkən başlıq 

Plotter Plotter 

Qatın 
qalınlığı, mm 

Min. 0,15 0,28-0,5 

Qurma izin 
eni, mm 

200 200 

İşçi 
temperaturu, 

°C 

80 25 

Qurğunun 
emal 

dəqiqliyi, mm 

0,06 0,01 

Qurma sürəti,  1 təbəqə/60 
san 

60000-85000 
cm3/saat 

Modelin 
maks. ölçüsü, 

mm 

780 × 400 × 
400 

1800 x 1000 x 
700  

Tələb olunan 
güc, kW 

 6,3 

İşçi sahəsi, 
mm 

780 × 400 × 
400 

1800 x 1000 x 
700 

İnterfeys 
formatı 

STL STL 

Qabarit 
ölçüləri, m 

1675 x 1400 x 
1855 

6900x3520x2860 

Çəkisi, kq 1000 3500 
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Əlavə 7: Kombinə edilmiş frez dəzgahı (AFR) 

DMG MORİ LASERTECH 65 

 
Texniki parametrləri 

Modeli LASERTECH 65 3D 
İşçi sahəsi, mm 735 / 650 / 560 

Təcil, m/san2 6 

Şpindelin maks. dövrlər sayı, 

1/min 

18000  

Gücü, kW 13 

Dönmə momenti, Nm 83 

Çəkisi, t 11 

Diod lazerinin gücü 2 kV 

Lazerin fokus diametri, mkm 600 

Qabarit ölçüləri, mm 4180 × 3487x3000 
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Əlavə 8. ARCAM qurğularının parametrləri (ARCAM , İsveç) 
 

  
 Arcam 
Q10plus 

 
Arcam Q20plus 

 

 
Arcam A2X 

Proses növü İsti ovuntu  
platforması 
(vakuumda) 

İsti ovuntu 
platforması 
(vakuumda) 

 

Qatın qalınlığı, 
mm 

   

Işçi izin 
daimetri, 

mkm 

100 140 250 

İşçi 
temperaturu, 

°C 

1100° 1100° 1100° 

Hər 100 mm 
uzunluğa düşən 
emal dəqiqliyi, 

mm 

±0,2  ±0,2 ±0,3 

Skanerin sürəti, 
m/s  

8000 8000 8000 

İşçi atmosfer 
(vakuum), 

mbar 

4 x 10-3 4 x 10-3 2 x 10-3 

Modelin maks. 
ölçüsü, mm 

200x200x180 350 x 380 mm 
(Ø/H) 

200 x 200 x 380 
mm 

Tələb olunan 
güc, kW 

3 3 3 

İşçi sahəsi, mm 200x200x180 350 x 380 mm 
(Ø/H) 

200 x 200 x 380 
mm 

CAD interfeysi STL   
Qabarit 

ölçüləri, mm 
1850/900/2200 2300x1300x2600 1850x900x2200 

Çəkisi, kq 1420 2900 1700 
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Əlavə 9: Yüksək sürətli frez dəzgahları (AFR) 

MIKROMAT GMBH 

 

 
 

Texniki parametrləri 
Modeli Hexapod Mikromat 6x 
İşçi sahəsi, mm 630x100x630 

Qolların sürəti, m/dəq 30  

Təcil, m/san2 10  

Şpindelin maks. 

dövrlər sayı, 1/min 

30 000  

Gücü, kW 16 

Dönmə momenti 17  

Çəkisi, t 18  

Qabarit ölçüləri, mm 6200x5400x4000 
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Əlavə 9-un davamı 

METROM GMBH 

 

 
 

Texniki parametrləri 
Modeli Pentapod P800 
İşçi sahəsi, mm 800x800x450  

Qolların sürəti, m/dəq 60  

Təcil, m/san2 12  

Şpindelin maks. 

dövrlər sayı, 1/min 

30 000 

Gücü, kW  

Dönmə momenti  

Çəkisi, t 4,5 

Qabarit ölçüləri, mm 2300x2000x2500  
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Əlavə 9-un davamı 

MIKRON GMBH 

 

 
 

Texniki parametrləri 
Modeli HSM 600 
İşçi sahəsi, mm 600x600x500 

Veriş sürəti, m/dəq 40  

Təcil, m/san2 17  

Şpindelin maks. 

dövrlər sayı, 1/min 

60 000 

Gücü, kW 8,5 

Dönmə momenti  

Çəkisi, t 10  

Qabarit ölçüləri, mm 4000x4000x2785  
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Əlavə 9-un davamı 

GEİSS AG 

 

 
 

 Texniki parametrləri 
Modeli FZ 2000x1000 
İşçi sahəsi, mm 2400x1400x890  

Veriş sürəti, m/dəq 60  

Təcil, m/san2 12  

Şpindelin maks. 

dövrlər sayı, 1/min 

40 000  

Gücü, kW 6,5  

Dönmə momenti  

Çəkisi, t 10  

Qabarit ölçüləri, mm 4000x4000x2785  
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 Əlavə 10: Elektroerrozion avadanlıqları 

KNUTH GMBH 

 
Texniki parametrləri 

Modeli EDM 400 EDM450 EDM55 

CNC 

İşçi sahəsi, mm 650x320 700x400 800x450 

Elektrodun maks. çəkisi, 

kq 

75 75 150 

Pəstahın maks. çəkisi, kq 900 1000 1350 

Cərəyan mənbəsi, kVA 8 8 8 

Erroziya sürəti, m3/dəq. 750 720 720 

Kələ-kötürlük, mkm 0,2 0,2 0,2 

Elektrodun yeyilməsi 0,3% 0,3% 0,3% 

Qabarit ölçüləri, mm 1200x1300 

x2150 

1300x1350 

x2160 

11600x1400 

x2200 
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Əlavə 10-un davamı 

CHARMILLES TECHNOLOGIES SA 

 

 
 

Texniki parametrləri 
Modeli ROBOFORM 35P 

İşçi sahəsi, mm 350x250x300 

Elektrodun maks.çəkisi, kq 50 

Pəstahın maks. çəkisi, kq 500 

Cərəyan mənbəyi, kVA 64 

Erroziya sürəti, m3/dəq.  

Kələ-kötürlük, mkm 0,2 

Maqazində elektrodların 

sayı 

54 

Qabarit ölçüləri, mm 1690x1900 

x2400 
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Əlavə 11: Koordinat ölçmə cihazalarında işlədilən toxunma elementlə-
rinin formaları 
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Əlavə 12: Koordinat ölçmə qolu ilə metal töküyün konturuna nəzarət   
 olunması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


