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Fənnin tədrisinə ayrılan saatların miqdarı   – 90 s. 
o cümlədən mühazirə     – 60 s. 

məşğələ     – 15 s. 
laboratoriya    – 15 s. 

 

 
Fənnin tədrisinin məqsədi 

 

Tribotexnikanın beş bölməsindən biri olan, 
sürtünən maşın hissələrinin etibarlıq və 
uzunömürlüyünü artırmaq üçün texnoloji tədbirlər, 
sürtünən cütlərdə tələb olunan xüsusiyyətlərə malik 
material və örtüklərin alınmasını əhatə edir. 
Tribotexniki avadanlıq və vasitələr fənni bu sahəyə aid 
olub, onun tədqiqat obyekti tələb olunan 
xüsusiyyətlərə malik tribotexniki səth alınması üçün, 
material, texnika və texnologiyalardır.    

Texniki hissələrin səthlərinin gərgin vəziyyətləri 
ilə əlaqədar olaraq, səth təbəqəsində tətbiq olunan 
materiala yüksək təlabatlar qoyulur. Hissələrin 
yeyilməyə davamlığının təminatı, ilkin olaraq onlarda 
nisbətən iqtisadı baxımdan səmərəli üsullarla əldə 
olunan materialların tətbiqi ilə həyata keçirilir ki, bu 
da məsələnin konstruktiv həllində öz əksini tapır. Yeni 
maşınların layihələndirilməsində və mövcud 



maşınların müasirləşdirilməsində materiallara daha da 
yüksək təlabatlar qoyulduğundan, istismar şərtlərini 
təmin edən yeni xüsusiyyətlərə malik materialların 
axtarılması tələb olunur ki, buradan da texnoloji 
tədbirlərin tətbiqi potensialı yarnır.  

İlk növbədə mütəxəsislər çalışırlar ki, materialın 
düzgün seçimi ilə tribotexniki problemin həllini 
tapsınlar. Bu mümkün olmadıqda səthləri mexaniki, 
termiki, kimyəvi, kimyəvi-termiki və s. üsullarla emal 
edib, tribotexniki xüsusiyyətlərin yüksəldilməsinə 
üstünlük verilir. Örtükçəkmə üsulu bu xüsusiyyətlərin 
artırılması üçün texnoloji xərclər baxımdan ən 
sonuncu olsa da, keyfiyyət baxımıdan ən yüksəyidir. 
Məsələn, bahalı materialların bütün hissənin həcmində 
tətbiqi material xərclərini artırır. Texnoloji üsullarla 
yalnız səthə bu cür materialların çəkilməsi, material 
xərclərini azaltsa da, texnoloji prosesin xərclərini 
artırır. Tribotexniki xüsusiyyətlərin yüksəldilməsi 
üçün çəkilən xərclər əsas olmayib, məsul hissənin 
istismarından əldə olunan səmərə də nəzərə 
alınmalıdır.  

Qeyd olunduğu kimi, texnikanın etibarlığı və 
uzunömürlülüyü, ona daxil olan hissələrin gərgin 
vəziyyətdə olan səthlərinin quruluş və 
xüsusiyyətlərindən əhəmiyyətlı dərəcədə asılıdır. Bu 
səbəbdən son zamanlar hissələrin səthlərində texnoloji 
üsullarla yeyilməyədavamlı təbəqələrin alınması ilə 
optimal gərginlik vəziyyətinin yaradılması mühim 
əhəmiyyət kəsb edir.  



                                                             
№ Mövzunun adı Cəmi 

(saat) 
O cümlədən 

Mühazirə Məşğələ Labor 

 Giriş. Fənnin məqsədi, vəzifələri və 
əhəmiyyəti 2 2 - - 

1 Tribotexniki materialların təsnifi və 
səthi qoruma təbəqələri 4 2 - 2 

2 Plastik deformasiya ilə materialların 
emalı texnikası 6 4 - 2 

3 Materialların termiki və kimyəvi-
termiki emalı. Emal sobaları 11 8 3 - 

4 Yüksək tezlikli cərəyanın tətbiqi ilə 
detalların emalı texnikası  6 2 4 - 

5 Qaz-alov üsulu ilə qaynaq texnikası 2 2 - - 

6 Elektroqövs üsulu ilə əritmə texnikası 
və texniki vasitələr 22 10 4 8 

7 Elektrokimyəvi örtükçəkmə texnikası 2 2 - - 

8 Yastıqlarda tətbiq olunan antifriksion 
örtüklər və bişirmə texnikası 2 2 - - 

9 Səthə funksional təbəqənin 
lehimlənməsi vasitələri 2 2 - - 

10 Səthə mina təbəqəsinin çəkilməsi 
texnikası  2 2 - - 

11 Mayeyə batırmaqla səthə örtükçəkmə 
texnikası və vasitələri 2 2 - - 

12 Elektron şüası ilə materialların emalı 
texnikası 2 2 - - 

13 Lazerlər. Onların iş prinsipi. Lazerlə 
emal texnikası 8 2 4 2 

14 Termomexaniki püskürtmə texnikası 
və texniki vasitələr 4 4 - - 

15 Boyama texnikası və boyalar 2 2 - - 

16 Səthə kimyəvi buxar çökdürmə 
texnikası  3 3 - - 

17 Səthə fiziki buxar çökdürmə texnikası  4 3 - 1 

18 
Birləşdirmə və örtükçəkmə 
əməliyyatlarının mexanikləşdirilməsi 
və avtomatlaşdırılması  

2 2 - - 

19 Birləşdirmə və örtükçəkmə 
əməliyyatlarında əməyin mühafizəsi  2 2 - - 

Cəmi 90 60 15 15 

 



”Tribotexniki avadanlıq və vasitələr” fənni üzrə 
mühazirələrin məzmunu (cəmi 60 saat). 

 
Giriş. Fənnin məqsədi, vəzifələri və əhəmiyyəti 

(2 saat). 
 
1. Tribotexniki materialların təsnifi və səthi 
qoruma təbəqələri (2 saat). 
 
1.1. Materialın seçilməsində sistem metodu; 
1.2. Tribotexniki materiallar; 
1.3.  Səth təbəqəsi və səthin emalı texnikası. 
 
2. Plastik deformasiya ilə materialların emalı 
texnikası (4 saat). 
 
2.1. Səthin plastik deformasiya ilə 

möhkəmləndirilməsinin aktuallığı; 
2.2. Səthin diyirlətmə üsulu ilə emalı texnikası və 

vasitələri; 
2.3. Səthin diyirlətmə və vibrodiyirlətmə üsulları ilə 

emalı texnikası və vasitələri; 
2.4. Səthin almaz hamarlama üsulu ilə emalı texnikası 

və vasitələri; 
2.5. Səthin plastik deformasiya ilə 

möhkəmləndirilməsində digər texniki vasitələr; 
2.6. Qirma axını ilə səthin emalı texnikası. 
 



3. Materialların termiki və kimyəvi-termiki emalı. 
Emal sobaları (8 saat). 
 
3.1. Poladların xassələri və termiki emalı; 
3.2. Poladların tərkibi və legirləyici elementlərin onun 

fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinə təsirləri; 
3.3. Poladların kimyəvi - termiki emalı; 
3.4. Termiki emal sobaları və vasitələri. 
 
4. Yüksək tezlikli cərəyanın tətbiqi ilə detalların 
emalı texnikası (2 saat). 
 
4.1. Yüksək tezlikli cərəyanın tətbiqi ilə detalların 

emalının aktuallığı; 
4.2. Yüksək tezlikli cərəyanla materialların emalı 

fizikası; 
4.3. Yüksək tezlikli cərəyanla materialın emal 

texnikası; 
4.4. Yüksək tezlikli induksiya generatorları. 
 
5. Qaz-alov üsulu ilə qaynaq texnikası (2 saat). 
 
6. Elektroqövs üsulu ilə əritmə texnikası (10 saat). 
 
6.1. Elektroqövs üsulunun tətbiqi potensialı; 
6.2. Elektrik qövsünün növləri və xarakteristikaları 

haqda qısa məlumat; 
6.3. Qaynaq parametrlərinin xarakteristikası; 
6.3.1. Sabit cərəyanlı enerji mənbəyi; 



6.3.2. Sabit gərginlikli enerji mənbəyi; 
6.4. Qaynaq transformatorlarının qoşulma növləri; 
6.4.1. Pilləli qoşulmalar; 
6.4.2. Mexaniki qoşma; 
6.4.3. Transduktor; 
6.5. Analoq enerji mənbəyi; 
6.6. Taktlı enerji mənbələri; 
6.6.1. Transformatordan əvvəl taktlanan enerji 

mənbəyi; 
6.6.2. Transformatordan sonra taktlanan enerji 

mənbəyi; 
6.7. Elektrik qövsü ilə əritmə üsulları; 
6.8. Əriyən çubuqşəkilli elektrodla emal texnikası 

(E-qaynağı); 
6.9. Əriməyən volfram elektrodla təsirsiz qaz 

mühitində əritmə texnikası; 
6.10. Qoruyucu qaz mühitində metal qaynağı 

texnikası; 
6.11. Qoruyucu ovuntu altında əritmə texnikası; 
6.12. Elektroqövs üsullarında  istifadə olunan örtük 

və köməkçi materiallar; 
6.12.1. Cubuqşəkilli elektrod; 
6.12.2. Massiv məvtil; 
6.12.3. Doldurulmuş məftil; 
6.12.4. Qoruyucu qazlar; 
6.12.5. Qaynaq ovuntusu. 
 
7. Elektrokimyəvi üsullarla örtükçəkmə texnikası 
(2 saat). 



 
7.1. Üsulun prinsipi və aktuallığı; 
7.2. Səthin örtükçəkmə üçün hazırlanması texnikası 

və vasitələri; 
7.3. Kimyəvi üsulla səthə örtükçökdürmə texnikası; 
7.4. Katodla çökdürmə texnikası; 
7.5. Anodla çökdürmə texnikası. 
 
8. Yastıqlarda tətbiq olunan antifriksion örtüklər 
və bişirmə texnikası (2 saat). 
 
8.1. Bişirmə üsulu ilə antifriksion materialların 

alınması texnikası və vasitələri; 
8.2. Öz – özünü yağlayan bişmiş  yastıqların 

üstünlükləri. 
 
9. Səthə funksional təbəqənin lehimlənməsi 
texnikası və vasitələri (2 saat). 
 
10. Səthə mina təbəqəsinin çəkilməsi texnikası (2 
saat).  
 
10.1. Mina təbəqəsi üçün xammalın hazırlanması 

texnikası; 
10.2. Səthə mina təbəqəsinin çəkilməsi texnikası və 

vasitələri; 
10.3. Səthə çəkilmiş mina təbəqəsinin qurudulması 

/yandırılması texnikası. 
 



11. Mayeyə batırmaqla səthə örtükçəkmə texnikası 
və vasitələri (2 saat). 
 
11.1. Əməliyyatın prinsipi, tələblər və tətbiq sahələri; 
11.2. Səthin örtükçəkməyə hazırlanması texnikası; 
11.3. Mayeyə batırmaqla səthə örtüyün çəkilməsi 

texnikası və vasitələri; 
 
12. Elektron şüası ilə materialların emalı texnikası 
(2 saat). 
 
12.1. Elektron şüası ilə detalların emalının aktuallığı; 
12.2. Elektron şüa qurğusunun quruluşu və iş prinsipi. 
 
13. Lazerlər. Onların iş prinsipi. Lazerlə emal 
texnikası (2 saat).  
 
13.1. Lazerlərin tətbiqi potensialı; 
13.2. Lazer şüalanmasının prinsipi; 
13.3. Lazerin növləri; 
13.3.1. Bərk aktiv maddəli lazerlərin quruluşu; 
13.3.2. Qaz lazerlərinin quruluşu; 
13.4. Şüanın ötürülməsi. 
 
14. Termomexaniki püskürtmə texnikası və texniki 
vasitələr (4 saat). 
 
14.1. Üsulun prinsipi, təsnifi və tətbiq sahələri; 
14.3. Səthin örtükçəkməyə hazırlanması texnikası; 



14.4. Püskürdülmüş sətin növbəti emalı texnikası; 
14.5. Termomexaniki püskürtmə texnikası; 
14.5.1. Əritmə vannası ilə püskürtmə; 
14.5.2. Elektroqövs üsulu ilə püskürtmə; 
14.5.3. Plazma püskürtmə üsulları; 
14.5.4. Soyuq qazla püskürtmə; 
14.5.5. Qaz-alov püskürtmə üsulları; 
14.5.5.1. Məftillə qaz-alov püskürtmə; 
14.5.5.2. Çubuq şəkilli məftillə qaz-alov püskürtmə; 
14.5.5.3. Ovuntu ilə qaz-alov püskürtmə; 
14.5.5.4. Plastik materilla qaz-alov püskürtmə; 
14.5.5.5. Yüksək sürətli qaz-alov püskürtmə; 
14.5.6. Lazerlə püskürmə; 
14.5.5.6. Detonasiyalı qaz-alov püskürtmə. 
 
15. Boyama texnikası və boyalar (2 saat). 
 
15.1. Boyaların tətbiqinin aktuallığı; 
15.2. Boyama texnikası; 
15.3. Boyama zamanı prosesə nəzarət və keyfiyyətin 

təminatı vasitələri. 
 
16. Səthə kimyəvi buxar çökdürmə texnikası (3 
saat). 
 
16.1. Kimyəvi buxar çökdürmə üsulunun iş prinsipi və 

tətbiqinin aktuallığı; 
16.2. Səthə örtükçəkmədə istifadə olunan reaksiya 

qazları; 



16.4. Adi kimyəvi buxar çökdürmə texnikası; 
16.5. Plazmanın tətbiqi ilə CVD texnikası; 
16.6. Hot-filament CVD texnikası.  
 
17. Səthə fiziki buxar çökdürmə texnikası (3 saat). 
 
17.1. Fiziki buxar çökdürmə üsulunun iş prinsipi və 

tətbiqi potensialı;  
17.2. PVD örtükçəkmə üsulları, səthə 

buxarlandırmaqla örtükçökdürmə texnikası; 
17.3. PVD- sputtering (qazla tozlandırma) üsulu ilə 

səthə çökdürmə texnikası; 
17.4. İonla səthə örtükçəkmə texnikası. 
 
18. Birləşdirmə və örtükçəkmə əməliyyatlarının 
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması 
texnikası (2 saat). 
 
19. Birləşdirmə və örtükçəkmə əməliyyatlarında 
əməyin mühafizəsi texnikası (2 saat). 

 
 
         



Məşğələ dərslərinin mövzuları (15 saat) 
 

1. Səthin yüksək tezlikli cərəyanla emalına aid 
məsələ həlli (2 saat); 

2. Detalların kimyəvi – termiki emalına aid məsələ 
həlli (2 saat); 

3. Qoruyucu qaz mühitində metal əritməyə aid 
məsələ həlli (2 saat);                                                              

4. Əriməyən volfram el           ektrodla təsirsiz qaz 
mühitində örtükçəkməyə aid məsələ həlli  (2 
saat); 

5. Lazerlə səth üzərinə əritməyə aid məsələ həlli 
(2 saat); 

6. Səthin yüksək tezlikli cərəyanla emalının 
Maxvell proqramı vasitəsi ilə kompyuterdə 
simulasiyası (3 saat); 

7. Lazerlə səthin emalı zamanı, səthə düşən 
enerjinin FlexPDE proqramı vasitəsi ilə 
kompyuterdə simulasiyası (2 saat); 

 
 



Laboratoriya işlərinin mövzuları (15 saat) 
 

1. Vakuum şəraitində hissələrə PVD üsulu ilə 
örtükçökdürmə qurğusunun quruluşu və iş 
prinsipi ilə tanışlıq (1 saat); 

2. Lazer qurğularının optik kvant generatorlarının 
quruluşu və əsas elementləri. Rezonator başlığı 
(2 saat); 

3. Maşın hissələrinin səthlərinin plastiki səthi 
deformasiya metodu ilə möhkəmləndirilməsi (2 
saat); 

4. ИИ5018- Sürtünmə maşınının quruluşu və iş 
prinsipi (2 saat); 

5. Qoruyucu qaz mühitində metal əritmə 
qurğusunun quruluşu və istismarı (2 saat); 

6. Qoruyucu qaz mühitində metal əritmə 
qurğusunun köməyi ilə aluminium nümunələrə 
təsirsiz qaz mühitində örtükçəkmə (2 saat); 

7. Əriməyən volfram elektrodla təsirsiz qaz 
mühitində örtükçəkmə aparatının quruluşu və iş 
prinsipi (2 saat); 

8. Əriməyən volfram elektrodla təsirsiz qaz 
mühitində çüqundan olan hissələrin əridilərək 
emalı (2 saat). 
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