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o cümlədən mühazirə     – 40 s. 

məşğələ     –10 s. 
 

 
Fənnin tədrisinin məqsədi 

 

Maşınların layihələndirilməsi zamanı əsas 
göstəricilər yüksək mahsuldarlıq, qənaətbəxşlilik, 
möhkəmlik, etibarlılıq, kütlənin, material tutumunun, 
qabarit ölçülərin, enerji həcminin, təmir xərclərinin və 
təmir həcminin, işçilərin əmək haqqının az olması, 
yüksək texniki resurs və avtomatlaşdırma səviyyəsi, 
xidmətin sadəliyi və təhlükəsizliyi, idarəetmənin, 
yığma və sökmənin rahatlığıdır. Bunlarla yanaşı, 
maşınlar estetik görnüşə malik olmalıdır.  

Lyihələndirilən məhsul müəyyən bir yaşam 
dövründən keçir. Əhəmiyyətli fazalara inkişaf etdirmə, 
bazara çıxarılma, satma miqdarının artması və 
məhsulun bollaşması hesabına satma miqdarının 
yenidən azalmasını nəzərə alaraq bazarın mövcud 
olma müddəti və istehsalın nizamlanması və bazardan 
geri çəkilmə aiddir.  

Mövcud məhsulun ömüruzunluğu məhdud olduğu 
üçün növbəti istehsal planlaşdırılması ilə istehsalın 



davamlığınin reallaşdırılması vaxtında həll 
olunmalıdır. Qısa ömüruzunluğunun əsas səbəbi məs. 
yeni texniki inkişaf, yeni qanuni nizamlamalar, 
dəyişən təlabatlar və həmçinin, səhf bazar siyasətidir. 

Məhsulun inkişaf etdirilməsində bütün 
lahiyələndirmə sahələri xüsusi məsuliyyət daşıyırlar, 
çünki bu iqtisadi inkişafa həlledici təsir göstərir. Belə 
ki, məhsulun cəm xərcləri ilk növbədə lahiyələndirmə 
sahələrində müəyyənləşir. Buradan da belə bir təlabat 
yaranır ki, lahiyələndirmə sahəsi fasiləsiz daimi olaraq 
maliyələşdirilməli və müasir lahiyələndirmə - 
metodiki bilikləri tətbiq edərək, müasir köməkçi 
vasitələrlə (məsələn, hesabat və cizmə proqramları, 
hesabatların tətbiqi ilə məhsul inkişaf etdirən 
sistemlər) nailiyyətli məhsul inkişafının əsaslarını 
yaratmaq lazımdır.  Buna misal olaraq praktikada daha 
çox tətbiq olunan CAX sistemləridir (CAD/CAM). 
Burada məhsulun təsviri (CAD, Computer Aided 
Design), işin planlaşdırılması (CAP, Computer Aided 
Planning), istehsal gedişi (CAM, Computer Aided 
Manufacturing) və keyfiyyətin təminatı (CAQ, 
Computer Aided Qualitz Assurance) üçün verilənlərin 
əlaqələndirilməsi başa düşülür.  

Lahiyələndirmə haqda ümumi məlumatlara nəzər 
salsaq, görərik ki, onlardan tələb olunan kriteriyalara 
sürtünmə qovşaqları əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. 
Bu baxımdan bu qovşaqların hissə funksiyası kimi 
optimal lahiyələndirilməsi sonda maşının cəm 
funksiyasına təsir göstərəcəkdir. 



 
№ Mövzunun adı Cəmi 

(saat) 
O cümlədən 

Mühazirə Məşğələ 

 Giriş. Lahiyələndirmənin əsas 
məqsədi 2 2 - 

1 
Layihələndirmənin əsasları və 
layihələndirmədə kompyuterlərin 
tətbiqi 

10 8 2 

2 
Müxtəlif təyinatlı sürtünmə 
düyünlərinin lahiyələndirilməsinin 
tribortexniki əsasları 

9 7 2 

3 
Sürtünmə düyünlərində tribotexniki 
xüsusiyyətlərinin hesablanması və 
əsaslandırılması 

12 8 4 

4 Maşın hissələrinin tribotexniki 
baxımdan layihələndirilməsi 9 7 2 

5 DYM- nin sürtünmə düyünlərinin 
lahiyələndirilməsi 3 3 - 

6 

Nəqliyyat vasitəsinin şassisinin 
aqreqatlarının, transmissiyanın və 
sükan idarəetmə mexanizminin 
tribotexniki hissələrinin 
lahiyələndirilməsi 

5 5 - 

Cəmi 50 40 10 
 
 
”Sürtünmə düyünlərinin hesablanması və 

layihələndirilməsinin əsasları” fənni üzrə 
mühazirələrin məzmunu (cəmi 50 saat). 

 
 

Giriş. Lahiyələndirmənin əsas məqsədi (2 saat). 
 
1. Layihələndirmənin əsasları və 

layihələndirmədə kompyuterlərin tətbiqi (8 
saat). 



 
1.1. Lahiyələndirmə haqda ümumi məlumat; 
1.2. Layihələndiriləcək maşın elementlərinin 

növləri; 
1.3. Lahiyələndirmənin əsasları; 
1.4. Lahiyələndirmə metodikası; 
1.5. Yeni məhsulun yaradılmasının həlli yolları; 
1.6. Layihələndiriləcək hissələrin dəyərləndirmə 

üsulları; 
1.7. Lahiyələndirmənin əsas prinsipləri;  
1.8. Lahiyələndirmə və inkişaf proseslərinə 

kompyuterlərin tətbiqi. 
 
2. Müxtəlif təyinatlı sürtünmə düyünlərinin 

lahiyələndirilməsinin tribortexniki əsasları (7 
saat). 

 
2.1. Tribosistemin həndəsi baxımdan 

optimallaşdırılmasının əsasları; 
2.2. Sürtünmə düyünlərinin elementlərinin rasional 

yüklənməsinin seçilməsi; 
2.3. Sürtünmə düyünlərinin konstruksiyasının 

optimallaşdırılması hesabına lazımi yağlama 
rejminin təminatı; 

2.4. Tribotexniki cütlərdə istilik ötürməsinin 
optimallaşdırılması hesabına sürtünmə 
düyünlərinin istismar xüsusiyyətlərinin 
yaxşılaşdırılması; 



2.5. Tribotexniki cütlərdə arzuolunmaz təsirlərdən 
qorunmasının reallaşdırılması; 

2.6. Yeyilmə baş verən tribocütlərin detallarının 
imtinasız işinin ehtimal üsulu ilə 
dəyərləndirilməsi və resurslarının 
proqnozlaşdırılması; 

2.7. Triboistemin işinin iqtisadi və ekoloji baxımdan 
dəyərləndirilməsi. 

 
3. Sürtünmə düyünlərində tribotexniki 

xüsusiyyətlərinin hesablanması və 
əsaslandırılması (8 saat). 

 
3.1. Materialın gərginlikli vəziyyəti;  
3.2. Hidrodinamikanın əsas tənlikləri.  
3.2.1. Maye və bərk cisimlər üçün enerjinin 

saxlanması qanunu. Kütlə, impuls və enerjinin 
saxlanması; 

3.2.2. Reynold tənlikləri; 
3.3. Kələ-kötürlü səth və onların kontaktı; 
3.3.1. Deformasiya və adheziya komponentləri nəzərə 

alınmaqla bərk cisimlərin sürtünməsi; 
3.3.2. Mayeli və qarışıq sürtünmə zamanı kələ - 

kötürlü səthlərin mikrohidrodinamikası; 
3.4. Temperaturun hesablanması. Sıxlığın, istilik 

keçirmə qabiliyyətinin, xüsusi istilik tutumunun 
və özlülüyün temperatur və təzyiqdən asılılığı; 

3.5. Yağın özlülüyünün hərəkət sürətindən asılılığı; 



3.6. Elastohidrodinamik tənliklər. Hidrodinamikanın 
və deformasiyanın kvazistatik və dinamik 
asılılığı; 

3.7. Yeyilmə intensivliyinə təsir edən amillər və 
yeyilmə intesivliyinin təyini; 

 
4. Maşın hissələrinin tribotexniki baxımdan 

layihələndirilməsi (7 saat). 
 
4.1. Sürüşmə yastıqları cütünün tribotexniki 

parameterlərinin hesablanması. Yeyilmə 
intensivliyinin və resursun təyini; 

4.2. Diyirlənmə yastıqlarının konstruksiyası, 
ömüruzunluğu və etibarlığı, sürtünmə və 
yeyilməyə hesablanması; 

4.3. Dişli çarx ötürməsinin parametrlərinin,  yeyilmə 
intensivliyinin və temperatur rejimlərinin 
hesablanması; 

4.4. Şlis ötürməsinin yeyilməsi və ona təsir edən 
əsas parameterlərin hesablanıb, 
dəyərləndirilməsi; 

4.5. Yiv qayka ötürməsi / hərəkətli yiv ötürməsi 
üçün tribotexniki parametrlərin hesablanması; 

4.6. Hərəkətli hissələrin kipliyinin təmin olunması; 
4.6.1. Kipkəclərin növləri və yeyilməsi; 
4.6.2. Kipkəclərin konstruksiyası və yeyilməyə 

hesablanması; 
4.7. İlişmə muftaları, funksiyası və iş fəaliyyətinin 

tribotexniki analizi; 



4.7.1. Muftaların seçilmsi üçün əsas hesabatlar; 
4.7.2. Muftaların sürtünmə momentinin təyini; 
4.7.3. Muftaların ömüruzunluğunun hesablanması. 
 
5. DYM- nin sürtünmə düyünlərinin 

lahiyələndirilməsi (3 saat). 
 
5.1. Mühərrikdə tətbiq olunan aksial və silindrik 

yastıqlarının (porşen barmağı – porşen; porşen 
barmağı – sürgüqolunun yuxarı başlığı; dirsəkli 
valın sürgüqolu boynu – sürgüqolunun aşağı 
başlığı; dirsəkli valın əsas boyunu – silindrlər 
blokunun dayaqları) lahiyələndirilməsi; 

5.2. Porşen və porşen həlqələrinin gərginlikli 
vəziyyəti və yeyilmə intensivliyinin 
hesabıanması; 

5.3. Yüksək sürətli klapan ötürmə mexanizminin 
gərginlikli vəziyyəti və yeyilmə intensivliyinin 
hesabıanması. 

 
6. Nəqliyyat vasitəsinin şassisinin aqreqatlarının, 

transmissiyanın və sükan idarəetmə 
mexanizminin tribotexniki hissələrinin 
lahiyələndirilməsi (5 saat). 

 
6.1. Transmissia hissələri, ilişmə muftası, ötürmələr 

qutusu, baş ötürücünün tribotexniki 
göstəricilərinin hesablanması; 



6.2. Sükan mexanizminin təhlükəsizliyi və buna 
təsir edən tribotexniki parametrlərin hesabi 
yolla qiymətləndirilməsi; 

6.3. Tormozlama sistemi, onun sürtünmə 
düyünlərinin tribotexniki hesabatı; 

6.4. Şin və təkərli maşınların hərəkət problemlərinin 
tribotexniki baxımdan qiymətləndirilməsi; 

6.5. Diskli tormoz qəlibində temperatur rejimləri, 
sürtünmə və yeyilmənin hesablanması.  

 
 
 
Məşğələ dərslərinin mövzuları (10 saat). 

 
1. Sürüşmə yastıqlarının triboparametrlərinin 

hesablanmasına aid məsələ həlli (2 saat); 
2. Tormozların triboloji parametrlərinin 

hesablanması və sistemin dəyərləndirilməsi (2 
saat); 

3. İlişmə müftasının friksion diskinin 
ömüruzunluğunun  hesablanması (2 saat); 

4. Sürüşmə yastıqlarının kontakt parametrlərinin, 
yeyilmə intensivliyinin və resursunun təyini (2 
saat); 

5. Planetar reduktorun şlis ötürməsinin 
ömüruzunluğunun hesablanması (2 saat).  
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