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İZAHAT VƏRƏQİ 

 
Fənnin tədrisinə ayrılan saatların miqdarı   – 75 s. 
o cümlədən mühazirə     – 60 s. 

məşğələ     –15 s. 
 

 
Fənnin tədrisinin məqsədi 

 
Məlumdur ki, maşınların siradan 

çıxmalarının 80% dən çoxu sürtünmə ilə 
əlaqədar olan yeyilmə prosesidir ki,  bunun da 
yaratdığı mənfi təsirlərin müəyyən sərhəd 
daxilində saxlanması ilə, bu günki tribologiya 
elmi məşqul olur və bu elmin alt sistemi olan 
tribotexnikanı beş əsas sahəyə bölürlər: 
 
1. Yeyilmə; 
2. Yeyilməməzlik; 
3. Sürtünən detalların etibarlıq və 

ömüruzunluğunu artırmaq üçün 
konstruktiv tədbirlər; 

4. Sürtünən detalların etibarlıq və 
ömüruzunluğunu artırmaq üçün texnoloji 
tədbirlər; 

5. Ömüruzunluğuna yeyilmənin təsirini nəzərə 
alaraq, maşınların düzgün istismarı 
istisamrı. 



 
Fənnin predmeti olan konstruktiv üsullar 

maşınların layihələndirilməsi zamanı tətbiq 
olunur və burada növbəti məsələlər həll 
olunmalıdır: 

 
- Ən yüksək yeyilməyədavamlığı nəzərə 

alaraq, mexanizmin prinsipal sxeminin 
optimal seçilməsi; 

- Açıq sürtünmə cütlərindən qapalı cütlərə 
keçmək; 

- Səthdə təzyiqin mümkün qədər azaldılması 
və bərabər paylanmasını təmin etmək; 

- Xarici sürtünmənin daxili sürtünmə ilə əvəz 
olunması; 

- Antifriksion cütlər üçün  səmərəli 
materialların seçilməsi; 

- Sürüşmə sürtünməsinin diyirlənmə 
sürtünməsi ilə əvəz olunmsı və s. 
 
Tədris proqramında magistrlər 

tribosistemin etibarlığının yüksəldilməsi 
məqsədi ilə təklif olunan konstruktiv üsulların 
riyazi-fiziki mahiyyətini öyrəndikdən sonra, 
konstruktiv tətdbirlərin səmərəli tətbiq 
olunduğu maşın və digər sistemlər haqda 
nəzəri-praktiki biliklər əldə edəcəklər.  

 
 



 
№ Mövzunun adı Cəmi 

(saat) 
O cümlədən 

Mühazirə Məşğələ 

 Giriş. Fənnin məqsədi və əsas 
məsələləri 3 3 - 

1 Tribotexniki problemlər və onların 
həlli üsulları  3 3 - 

2 Kontakt möhkəmliyi və ona 
konstruktiv amillərin təsiri 4 2 2 

3 
Tribotexniki problemlərin həllində 
konstruktiv tədbirlər və bu 
tədbirlərin tətbiqi mümkünlükləri 

21 17 4 

4 

Konkret maşın hissələrində mövcud 
olan tribotexniki problemlərin həlli 
üçün tətbiq olunan konstruktiv 
üsullar 

32 25 7 

5 

Maye/hava ilə bərk cisimlər 
arasında mövcud olan sürtünmə 
itgilərinin konstruktiv tədbirlərlə 
azaldılması və enerji itgilərinə 
qənaət 

4 2 2 

6 
İstehsal maşınlarında baş verə 
biləcək tribotexniki problemlərin 
konstruktiv həlli 

2 2 - 

7 
Təbii biostrukturların texnikada 
tətbiqi ilə tribotexniki problemlərin 
həlli 

2 2 - 

8 Mexatronikanın tribosistemdə 
təbiqi 2 2 - 

9 

Digər sahələrdə (yol tikintisi, 
binalarda, məişətdə və s.) mövcud 
ola biləcək tribotexniki problemlər 
və onların konstruktiv həlli 

2 2 - 

Cəmi 75 60 15 
 
 



”Tribotexniki problemlərin konstruktiv 
həlli üsulları” fənni üzrə mühazirələrin məzmunu 
(cəmi 60 saat). 

 
 

Giriş. Fənnin məqsədi və əsas məsələləri (3 saat). 
- Tribotexniki problemlərin texniki və iqtisadi 

nöqteyi nəzərdən qiymətləndirilməsi; 
- Tribodüyünün layihələndirilməsində 

tribotexniki tələblər. 
 

1. Tribotexniki problemlər və onların həlli 
üsulları (3 saat). 

 
1.1. Sürtünmə itgilərinin və yeyilmənin (enerji 

itgilərinin) azaldılması üsullasrı; 
1.2. Maşın elementləri və onlarda baş verə biləcək 

tribotexniki problemlər; 
1.3. Konstruktiv, texnoloji və istismar üsulları ilə 

tribosistemdə baş verə biləcək problemlərin 
aradan qaldırılması üsulları. 

 
2. Kontakt möhkəmliyi və ona konstruktiv 

amillərin təsiri. Kontakt gərginliyinin 
azaldılmasında layihələndirmə qaydaları və 
yeyilmənin azaldılması imkanları (2 saat). 

 
3. Tribotexniki problemlərin həllində konstruktiv 

tədbirlər və bu tədbirlərin tətbiqi 
mümkünlükləri (17 saat). 



 
3.1. Tribotexniki materiallar haqda ümumi məlumat; 
3.2. Friksion və antifriksion materiallar; 
3.3. Kütlənin texniki sistemin tribologiyasına təsiri; 
3.4. Sürtünmə səthlərinə düşən təzyiqin azaldılması 

yolları; 
3.5. Yağlayıcı maddənin və səthi yağlama üsulu 

üçün səmərəli konstruksiyanın seçilməsi. 
Mayeli və bərk yağlamada konstruktiv tədbirlər; 

3.6. Tribotexniki sistemə temperaturun mənfi 
təsirlərinin azaldılması üçün təklif olunan 
konstruktiv tribotexniki tədbirlər; 

3.7. Yeyilmə təsirinin azaldılması məqsədi ilə 
sürtünmə düyünlərində periodik və avtomatik 
kompensasiya; 

3.8. Elektromaqnit, hidrodinamik, hidrostatik və 
aerostatik yastıqların tətbiqi. Sürüşmə 
sürtünməsinin diyirlənmə sürtünməsi ilə əvəz 
olunması; 

3.9. Zərbə altında işləyən ötürmə mexanizmlərində 
kontakt möhkəmliyinin yüksəldilməsi üçün 
konstruktiv tədbirlər; 

3.10. İstismar şəraitindən asılı olaraq, özlərini 
avtomatik tənzimləyən konstruksiyalar; 

3.11. Yeyilən sürtünmə düyünlərinin dəyişdirilməsinə 
imkan verən konstruksiyalar; 

3.12. Dəqiq mexanizmlərdə sürtünmə düyünlərinin 
yerləşmə dəqiqliyinin yüksəldilməsi və onların 
əlavə yüklənmədən azad edilməsi ilə sürtünmə 



düyünlərinin yeyilməyə davamlığının 
yüksəldilməsi; 

3.13. Sürtünmə düyünü elementlərinin rasional 
yüklənməsinin seçilməsi. 

 
4. Konkret maşın hissələrində mövcud olan 

tribotexniki problemlərin həlli üçün tətbiq 
olunan konstruktiv üsullar (25 saat). 

 
4.1. Porşen/silindr cütünün yeyilməyə davamlığının 

yüksəldilməsi üçün konstruktiv tədbirlər; 
4.2. DYM-nin səmərəli tribotexniki 

xüsusiyyətlərinin təminatı üçün mühərriki 
normal temperaturda saxlama sistemi; 

4.3. Yumrucuq/qarşı tərəf cütündə 
triboxüsusiyyətlərin yüksəldilməsi üçün 
konstruktiv tədbirlər; 

4.4. Yastıqlarda baş verə biləcək tribotexniki 
problemlər və onların konstruktiv həlli 
mümkünlükləri; 

4.5. Qayış ötürməsində ilişmənin yüksəldilməsi və 
yeyilmənin mənfi təsirlərinin azaldılması 
məqsədi ilə tətbiq olunan konstruktiv tədbirlərin 
analizi; 

4.6. İlişmə muftasında baş verə biləcək tribotexniki 
problemlərə qarşı tətbiq olunan konstruktiv 
tədbirlər; 



4.7. Dişli çarxlarda baş verə biləcək tribotexniki 
problemlər və onların konstruktiv həlli 
mümkünlükləri; 

4.8. Ötürmələr qutusu və burada baş verə biləcək 
tribotexniki problemlərə qarşı tətbiq olunan 
konstruktiv tədbirlər; 

4.9. Tormozlama sistemində tribotexniki 
problemlər, onların ətraf mühitə təsiri və bu 
təsirlərə qarşı tədbirlər; 

4.10. Yağlama və yanacaq sistemlərində təmizləyici 
süzgəc və mexanizmlərin tətbiqi ilə abraziv 
hissəciklərin təmizlənməsi; 

4.11. Sürət maşınlarında/mərmilərdə havanın 
sürtünmə müqavimətinin azaldılması üçün 
konstruktiv tədbirlər (uçaqlarda, avtomobillərdə 
və s.); 

4.12. Sükan idarəetməsində sürtünmə itgilərinin 
azaldılması üçün tribotexniki tədbirlər. 
Kürələrin tətbiqi, gövdəyə hərəkət verməklə 
təkərlərin dönməsi və s.; 

4.13. Nəqliyyat vasitələrinin dönməsi zamanı 
sürtünmənin azaldılması üçün konstruktiv 
tədbirlərlə manevretmə qabiliyyətinin 
yüksəldilməsi;  

4.14. Təkərlə yol arasında tribotexniki problemlər, 
onların ətraf mühitə təsiri və bu təsirlərə qarşı 
tədbirlər. Virajlar. Təkərləri və oxları bloklama 
sisteminin, bucurqadların, təkərlərdə elektrik 
mühərrikinin tətbiqinin (ağır nəqliyyat 



vasitələrində) tribotexniki əhəmiyyəti. Aparan 
oxların sayının yüksəldilməsi ilə keçiciliyin 
yüksəldilməsi; 

4.15. Hava balınclı (həm quruda və həm də suda 
hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi), buzüstü 
nəqliyyat vasitələrində tribotexniki 
problemlərin həlli üçün tətbiq olunan 
konstruksiyalar. 

 
5. Maye/hava ilə bərk cisimlər arasında mövcud 

olan sürtünmə itgilərinin konstruktiv 
tədbirlərlə azaldılması və enerji itgilərinə 
qənaət. Torpeda/maye, hava/mərmi tribocütlərinin 
tədqiqi (2 saat). 

 
6. İstehsal maşınlarında baş verə biləcək 

tribotexniki problemlərin konstruktiv həlli (2 
saat). 

 
7. Təbii biostrukturların texnikada tətbiqi ilə 

tribotexniki problemlərin həlli (2 saat). Kəsici 
alətlərə biotribologiyaya əsaslanaraq səmərəli 
konstruktiv formanın verilməsi. Bioloji 
mişarformalı və istifadədə itilənən biodişlərin 
formasında hazırlanan hissələrin üstünlükləri. 

 
8. Mexatronikanın tribosistemdə təbiqi (2 saat). 

Anti bloklama tormoz sistemlərində elektronik 



nəzarət sisteminin tətbiqi. Elektromaqnit, 
hidroelektromaqnit idarəetmə sistemləri. 

 
9. Digər sahələrdə (yol tikintisi, binalarda, məişətdə 

və s.) mövcud ola biləcək tribotexniki 
problemlər və onların konstruktiv həlli (2 saat). 

 
 
 
Məşğələ dərslərinin mövzuları (15 saat). 

 
1. Kontakt gərginliyinin hesablanması və bu şəraitə 

uyğun materialın seçilməsi (2 saat); 
2. Cütlər arasında minimal yağ təbəqəsinin müxtəlif 

kontakt sahələrı üçün hesablanması və 
konstruksiyanın dəyərləndirilməsi (2 saat); 

3. Yumrucuq/qarşı tərəf cütlərinin konstruktiv 
hesablanması və tribotexniki baxımdan 
qiymətləndirilməsi (2 saat); 

4. Dişli çarxların hesablanması və kontakt 
hadisəsəsinin triboloji baxımdan konstruktiv 
dəyərləndirilməsi (2 saat); 

5. Aeroyastıqların hesablanması və konstruksiyanın 
riyazi ifadələrinin fiziki dəyərləndirilməsi (2 saat); 

6. Diyirlənmə yastıqlarında kontakt gərginliyinin 
hesablanması və onun yüksəldilməsi üçün yeni 
konstruksiyanın hesabi nəticləri ilə müqaisə (2 
saat); 



7. Avtomobilin tormoz yolunun hesablanmasına aid 
məsələ həlli və yolla təkər arasında ilişmənin 
konstruktiv dəyrləndirilməsi (3 saat). 
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