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Kitabda yeni məhsulun yaradılması ərəfəsində prototiplərin 
tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunaraq, onların hazırlanmasının mütərəqqi 
üsullarının prinsipləri verilmişdir. Rapid Prototyping adı altında geniş 
tətbq olunan  generativ hazırlama üsulları metal emalı sənayesində 
çalışan müəssisələrin uğurla və məhsuldar işləmələri üçün açar rolunu 
oynayır. Müasir lazer texnologiyasının və rəqəmlə idarə olunan 
sistemlərin inkişafı sayəsində bu üsulların praktikada tətbiqi mümkün 
olmuşdur. Yalnız prototiplərin hazırlanması üçün tətbiq olunan 
generativ emal üsullarının əsaslarına yiyələnməklə istehsalatda onların 
optimal tətbiq olunmasına nail olmaq olar.  

Kitab maşınqayırma texnologiyası və tökmə istehsalı üzrə təhsil alan 
tələbələr və həmçinin bu sahədə çalışan mühəndis işçiləri üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.    

 
 
Müəlliflər kitabın tərtib olunmasında verdiyi dəyərli məsləhətlərə görə 
AzTU-nun “Maşınqayırma texnologiyas”ı kafedrasının müdiri, prof., 
t.e.d. Vaqif Mövla-zadəyə öz minnətdarlıqlarını bildirirlər.   
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Ön söz 
 

Yeni istehsal proseslərinin yaradılmasını, təkmilləşdirilməsini və 
praktikada uğurlu  tətbiq edilməsini prototiplərin köməyi olmadan əldə 
etmək mümkün deyildir. 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, istər mexaniki emal istərsə də generativ, 
məhsuldarlığı yeni məhsulun tətbiq ediciləri üçün rəqabət faktoruna 
çevrilmişdir.  

Bu baxımdan müasir sürətli hazırlama üsullarının araşdırılması 
maşınqayırma üzrə tədrislə məşğul olan ali məktəblərin tədris və elmi 
istiqamətlərinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Yeni məhsulun 
layihələndirilməsi və hazırlanması problemləri Frayberq Texniki 
Universitetinin  “Konstruksiyaetmə və hazırlama texnologiyası” 
kafedrasında da bir neçə ildən bəri aparılan elmi layihələrinin tədqiqat 
mövzusu olmuşdur. Burada prototiplərin sürətli hazırlanmsının yeni 
yolları araşdırılaraq mövcud üsulları tamamlayan, töküklərin 
qəliblərinin bir-başa hazırlanması üsulu (DMM) işlənib hazırlanmışdır. 
Bu üsul praktikada öz geniş tətbiqini tapmışdır.          

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, yaxın zamanlarda prototiplərin hazırlanması 
sahəsində çalışa bilən mütəxəssislərə ehtiyac yaranacaqdır. Ona görə də 
elm və tədris müəssisələrində maşınqayırma ixtisası üzrə təhsil alan 
gənc mütəxəssislərə müasir hazırlama texnologoyaları haqqında ixtisas 
müəyyənləşdirici elmi əsasların verilməsi zəruridir.   

Bu kitabın tərtib edilməsi fikri Azərbaycan Texniki Universitetinin 
“Maşınqayırma texnologiyası” və Frayberq Texniki Universitetinin  
“Konstruksiyaetmə və hazırlama texnologiyası” kafedraları arasında 
müasir texnologiyaların tədqiqinə dair aparılan birgə elmi işlərin  
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nəticəsində yaranmışdır. AzTU-da hal hazırda maşınqayırma 
istiqamətində müasir tələblərə cavab verən yeni ixtisaslar açılmış və  bu 
sahədə tədris vəsaitləri işlənmişdir. Müəlliflər bu kitabla Almaniyada və 
eləcə də beynəlxalq sahədə müasir hazırlama texnologiyası haqqındakı 
biliklərə əsaslanaraq Azərbaycanda prototiplərin hazırlanması 
istiqamətində görülmüş işlərə daha da zənginlik gətirmək məqsədi 
daşıyırlar.   

Kitabın tərtib olunmasında göstərdiyi yardıma görə  müəlliflər 
Frayberq Texniki Universitetinin “Maşın hissələri “ kafedrasının 
doktorantı Pərviz Mövlazadəyə öz dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər.  

Oxuculardan kitab haqqında öz təklif və rəylərini müəlliflərə 
çatdırmaq xahiş olunur.  

 
 
 
  
Frayberg.      Rezo Əliyev 
Dekabr, 2004.        Bertram Hentşel 
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1. Giriş 

Müasir maşınqayırma sənayesində Rapid Manufacturing - sürətli 
hazırlama texnologiyası termini artiq özünə böyük yer tutaraq, bu 
sahədə çalışan istehsalçıların bazarda rəqabət aparmaq qabiliyyətini 
səciyyələndirən bir göstərici olmuşdur. Dünya igtisadiyyatının 
qloballaşdırılması  çeviklik, yenilik və sürətlilik kimi meyyarlarla 
ölçülən və uğurlu igtisadiyyat üçün açar rolunu oynayan rəqabətə gətirib 
çıxarmışdır. Bazarın qeyri stabil dinamikaya malik olması 
istehsalçılardan beynəlxalq rəqabətə durum gətirə bilmələri üçün 
özlərinin bu dinamikaya üyğunlaşma qabiliyyətinin artırılmasını tələb 
edir. 

Hal hazırda informasiya texnologiyası bütün bu yeniləşmələrin 
əsasında duraraq katalizator rolunu oynayır. O getdikcə istehsalın bütün  
mərhələlərinə daxil olaraq, daha da geniş vüsət alir. 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, inkişaf 
etdirilən informasiya daşıyıçıları və onların strukturu yeni- yeni emal 
metodlarının yaranmasına imkan yaradır. Xüsusən keçmişdə daha çox 
peşəkər əl əməyinə istinad edən texnoloji proseslərin (məsələn mexaniki 
emal, tökmə) tətbiqçiləri bu dəyişilikləri daha tez görüb, vaxtında tədbir 
görməlidirlər.   

Avtomobil, elektrotexnika, məişət mallarının istehsalı ilə məşğul 
olan müəssisələr son zamanlar artan rəqabət müqabilində daimi olarag 
öz məhsullarını keyfiyyətçə (konstruksiya və dizayn baxımından)  və 
kəmiyyətçə təkmilləşdirmək məcburiyyətindədirlər. Yeniləşdirilmiş 
proses məhsulun bütün həyat tsiklini - yeni məhsulun 
layihələndirilməsindən tutmuş, 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 seriya istehsalı üçün hazır 
vəziyyətə gətirilir. Ona görə də bu mərhələ yeni məhsulun bazarda 
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uğurlu olması üçün əsas pillə hesab olunur. Layihələndirmə vaxtının 
daimi olaraq   qısaldılması və məhsulun yaşama tsiklinin azalması vaxt 
faktorunu vacib amil etmişdir. Bu amillərin təsirindən getdikcə 
prototiplər bazar üçün yetişmiş məhsulun formalaşdırılmasında əsas 
köməkçi vasitə kimi daha böyük rol oynamağa başlayib. Prototiplər 
məhsulun son keyfiyyət göstəricilərinin və istismar şərtlərinin vaxtından 
əvvəl sınaqdan keçirilməsinə imkan yaradaraq layihə mərhələsində 
əlaqə yaradıcısı rolunu  oynayır.       

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

1987-ci ildə ilk dəfə olarag kompyüterden bir başa üçölçülü 
modellərin hazırlanması  mümkün olmuşdur. Modellər istənilən həndəsi 
formaya malik ola bilirlər. Daxili boşlugları, arxa səthləri və yuvaları 
problemsiz hazırlamag mümkün olmuşdur. İlk vaxtlarda bu üsulla 
hazırlanan modellərə sərf olunan vaxt 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 
xüsusu alətlərdən, formalardan və avadanlıqlardan imtina etməyə şərait 
yaratmışdır. Bu yeni üsulu ilk dəfə həyata keçirmək üçün hissənin üc 
ölçülü həndəsi forması haqqinda informasiyanı daşıyan bir kompyüter 
proqramı və bu qrafiki informasiyanı qat şəklində addım və addım 
fotopolimerləşdirmə vasitəsilə qətrandan əyani cismə çevirən qurğu 
tətbiq edilmişdir. Bu üsul  stereolitoqrafiya adlanir. Stereolitoqrafiya 
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üsulu maşınqayırmada “Modellərin sürətli hazırlanması - Rapid 
Prototyping (RP)” adi altinda tam yeni bir emal istiqamətinin 
yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Stereolitoqrafiya üsulundan əlavə 
başqa üsullar da yaradılıb təkmilləşdirilmişdir. Müxtəlif materialların 
tətbiqi prototiplərin fiziki-mexaniki xassələrinin kəskin şəkildə 
yaxşılaşdıraraq onların son keyfiyyətə çatmasına imkan yaratmışdır.  

Rəqəmli proqramla idarə (RPİ) sistemlərinin geniş inkişafı, onların 
istehsalatın bütün sahələrində tətbiq oldunduğu kimi prototiplərin 
hazırlanmasında da öz yerini tapmışdır. Məhz bunun nəticəsində yeni 
üsulların inkişafı mümkün olmüşdur. RPİ sistemlərinin texniki təminatı, 
yəni aləti işçi zonada üç koordinat boyu hərəkət etdirən qurğu ilə 
bərabər, onlarin üçölçülü təsvirə  əsaslanan informasiya təminatı da bu 
yeni emal metodlarının inkişafını və onların praktikada effektiv 
tətbiqinə səbəb olmuşdur. İnformasiya daşıyıcıları yeni məhsulun 
layihələndirilməsinin bütün mərhələləri arasında çevik qarşılıqlı 
əlaqənin olmasını təmin edirlər. Bu münasibət informasiya 
daşıyıçılarının ümumi formada olmasını tələb edir. Adətən hissənin 
layihələndirilməsi (konstruksiya) üçün ALS-lər (CATİA, ProE, 
Unugraphics) onların sonrakı mərhələdə prototipləşdirmə qurğularında 
tətbiqindən fərqlənir. Qurğularda STL-formatı tətbiq edilir. Verilənlərin 
konstruksiya mərhələsi ilə emal mərhələsi arasında itgisiz ötürülməsi 
vacibdir. Hal hazırda tətbiq olunan CAD/CAM sistemləri buna imkan 
verirlər, bu da qurğunun idarə proqramlarının qısa bir müddətdə 
hazırlanmasına imkan yaradır.            

Bütün bu göstəricilər müasir metal emalı sənayesində prototiplərin 
hazırlanmasının mütərəqqi metodlarının əhəmiyyətini kəskin şəkildə 
artıraraq onu yeni bir pilləyə çıxarmışdır. Prototiplərin əksər hallarda 
yeni məhsulun son xassələrinə malik olması, layihə mərhələsində  
çatışmamazlıqları  aradan qaldıraraq  layihə vaxtını kəskin azaltmışdır.  

Hissələrin seriyalı istehsala hazırlama vaxtını aşağı salmaq üçün, 
prototiplərin sürətli hazırlanması üsullarına əsaslanan, yeni məhsul üçün 
tökmə avadanlıqlarının sürətli hazırlama texnologiyası - Rapid Tooling-
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RT işlənmişdir. Bu avadanlıqlar verilən hissənin yüksək keyfiyyətdə və 
lazımi xassələrlə hazırlanmasına imkan verir. Prototiplərin və tökmə 
avadanlıqlarının sürətli hazırlanması hal-hazırda istehsalatda geniş 
tətbiq olunmaqdadır. Üsulların daim olaraq inkişaf etdirilməsi və yeni 
materialların tətbiqi nəticəsində prototipləri seriyalı istehsalda olduğu 
xassələrlə əldə etmək mümkündür. Bu, hər iki texnoloji imkanı özündə 
birləşdirən proses zənciri Rapd Manufacturing (RM) - sürətli hazırlama 
maşınqayırma sənayesində inkişaf göstəricisinə çevrilmişdir.  

 Bu kitabda mütərəqqi hazırlama üsullarının yeni məhsulun, o 
cümlədən mürəkkəb həndəsi formaya malik hissələrin hazırlanmasında 
rolu qeyd edilərək onların prosesin informasiya və texniki təminatına 
əsaslanan texnoloji prinsipləri göstərilmişdir. Həmçinin bu üsulların 
istehsalatda tətbiq sahələri haqqında qısa məlumat verilmişdir. 
Prototipləşdirmə qurğularının işləmə prinsipləri  nümunələr əsasında 
izah edilmişdir. Generativ prototipləşdirmə üsulunun üstünlükləri qeyd 
olunmaqla “ənənəvi emal” metodlarından olan yüksək sürətli frezləmə 
və elektroerrozion proseslərinin prototiplərin hazırlanmasında rolu 
səciyyəli şəkildə göstərilmişdir. 

Yeni məhsulun prototiplərinin sürətli hazırlanması ilə bərabər onların 
keyfiyyətini xarakterizə edən kələ-kötürlük, dəqiqlik və bərklik kimi 
qöstəricilərin də lazımi həddə olması vacibdir.  Bu göstəricilərin proses 
zamanı və prosesdən sonra nəzarət edilməsi üçün mütərəqqi ölçmə 
texnikası və texnologiyası işlənib hazırlanmışdır. Sonuncu fəsildə 
prototiplərin hazırlanmasında keyfiyyətin müasir ölçmə texnikasının 
köməyi ilə təmin olunmasının prinsipləri verilmişdir.  

Prototiplərin sürətli hazırlanma üsullarının əsasən ingilis dilli 
dövlətlərdə yarandığından və son zamanlarda beynəlxalq bazarda geniş 
yayıldıgından bu prosesi izah edən terminlər demək olar ki, yalnız 
ingilis dilində işlədilirlər. Bunu nəzərə alaraq kitabda prosesin izahı 
zamanı vacib terminlər azərbaycan dili ilə bərabər ingilis dilində də 
göstərilmişdir. Kitabın sonunda bu sahəyə aid olan vacib anlayışların  
siyahısı verilmişdir.   
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2. Sürətli hazırlama texnologiyasının müasir maşınqayırma 
sənayesində rolu 

 
Bazar iqtisadiyyatinin surətlə inkisafi masinqayirma sənayesinin 

islak mallarının sürətlə dəyişməsi (yeniləşməsi) fonunda dünya 
bazarında yenidən istiqamətlənməsinə gətirib çixartmişdir. 
Maşınqayırma sənayesi artiq əvvəlki məqsədindən fərqli olaraq, bazarda 
yalnız yeni istehsal vasitələri təklif etmək yox, həm də onların 
tətbiqindən tutmuş son məhsulun əldə olunmasına qədər butun 
dövriyyəni əhatə edən yeni, tam 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 məqsədyönlü 
dizaynın rolunun artması;  

Ø Son məhsulun sayının alıcılardan asılı olaraq fərdiləşmə 
sayəsində azalması tendensi; 

Ø Məhsulların ekologiya və utilizasiya baxımından 
layihələndirilməsinə və tətbiq olunan materiallara qoyulan 
tələblərin artması; 

Ø Məhsulun yaşama dovriyyəsinin yüksək etibarliq tələbi 
nəticəsində azalması; 

Ø Məhsulun qiymətinin getdikcə alıcıya göndərmə vaxtindan asılı 
olması və bazar iqtisadiyyatının qloballasdırılması. 

Hazırlama prosesinin təkmilləşdirilməsi (emal mərhələlərinin 
genişləndirilməsi, firmalar arasinda kooperativ olaraq yeni məhsulların 
işlənməsi və ya da simultan tədqiqat işlərinin aparılması -Simultaneous 
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& Concurrent Engineering) ilə bərabər „surətli hazırlama“ üsulları da 
yuxarıda qeyd olunan tələblərə cavab verirlər. Ilk baxımdan yeni 
məhsulun hazırlanmasına sərf olunan vaxtın azaldılması potensialını 
layihələndirmə və məhsulun funksionallığını yoxlamağa sərf olunan 
işlərinin həcminin azaldılmasında görürlər.  

Diqər tərəfdən isə bu imkan hazırlama prosesinin rasionallığında 
axtarılır. Bu usulların texniki imkanlarının inkişafı və bununla baglı yeni 
materialların tətbiqi nəticəsində üçüncü sırada psixoloji faktor kimi 
məhsulların texniki layihələndirilməsi üçün yeni dərk etmək üslubu 
yaranmışdır. Sonuncu tendens hələ yeni yaranmaq ərəfəsindədir. 
Ümumilikdə qeyd etmək olar ki, sənayedə unikal və eyni zamanda kiçik 
sayli məhsullarin hazirlanmasi ilə məşğul olan istehsal sahələri yeni bir 
texniki mərhələyə daxil olur. Bu mərhələdə muxtəlif hazirlama 
texnologiyalarında dönüş bas verir. Bu texniki „inqilab“ 

Ø tətbiq olunan materiallardan; 

Ø səthin tələb olunan keyfiyyət və dəqiqliyindən;  

Ø forma vermək imkanlarından  

kəskin şəkildə asılıdır.  
Ilkin olaraq bu dönüş polimer materialdan olan hissələrin iqtisadi 

səmərəlilik şərtləri daxilində hazırlanmasında nəzərə çarpır. Bu yenicə 
başlayıb və yaxın gələcəkdə daha da güclənəcək. Yeni 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 boyuk, halhazırda isə nəzərə çarpmayan yeniləşmə 
metalların və keramikanın emalı üçün yeni texnoloji imkanların 
açılmasında özünü büruzə verir.  
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3. Prototiplərin yeni məhsulun layihələndirilməsində  
və hazırlanmasında  rolu  

 
3.1 Yeni məhsulun göstəriciləri 
 

Maşinqayirmada „yeni məhsul“  dedikdə heç də tam yeni bir məhsul 
nəzərdə tutulmur. Burada söhbət məlum komponentlərdən təşkil 
olunmuş və müəyyən funksiyalara malik  məhsuldan gedir. Bəzən 
məhsulun yalnız formasını, ölçüsünü, rəngini və dizaynını dəyişirlər. 
Əgər məhsulun komponentlərinin materialı və işləmə prinsipi kəskin 
şəkildə dəyişilərsə, onda mövcud olan təcrübə və simulyasiya 
nəticəsində əldə olunmuş göstəricilərlə kifayətlənmək olmur. Digər 
tərəfdən çalişirlar ki, yeni məhsulu daha da tez hazırlayıb bazara 
çıxarsınlar ki, bu da yeni numayiş modellərə və prototiplərə ehtiyac 
yaradır. Son nəticədə ümumi istehsal dövriyyəsini yenidən işləmək 
lazım 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 
dərəcəsinə malik olması ilə müəyyən edilir. Burada iki  halı nəzərə 
almaq lazımdır:  
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Ø məhsul bazarda artıq mövcud olan başqa bir məhsulun 
davamçısıdır; 

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. Bu 
halda yeni məhsulun tətbiq sahələri öncə 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 
çıxarılması, bununla bağlı gəlirin artması, tam yetişmə, doyma və 
mənəvi köhnəlmə mərhələlərindən ibarətdir. Bu mərhələlərə uyğun 
olaraq yeni məhsulun layihələndirilməsindən tutmuş istehsala tətbiqinə 
qədər dövriyyəni əhatə edən texnoloji proses daim olaraq yeniləşir və 
təkmilləşir (şəkil 3.2).  

İqtisadi səmərəlilik yeni məhsulun tətbiqi nəticəsində əldə olunan 
gəlirlə çəkilən xərc arasındakı fərqlə müəyyənləşdirilir. Bu fərqi 
artırmaq üçün müəssisələr çalışırlar ki, layəhələndirmə ərəfəsində 
hazırlama texnologiyasını elə optimallaşdırsınlar ki, bütün  proses 
zənciri boyunca optimal hazırlama axınını təşkil etmək mümkün olsun.  

Alıcıların yeni məhsula münasibətinin əhəmiyyəti heç də iqtisadi 
səmərədən az deyil. Bu ümumilikdə belə izah olunur ki, yeni məhsulla 
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  məhsulun  başqa  
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Şəkil 3.2. Yeni məhsulun yaranmasında texnoloji prosesin inkişafı 
 

sahələrdən olan məhsullarla igtisadi səmərəlilik müqayisəsi aparılır 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 
informasiya daşıyıcısi kimi istifadə etmək üçün fiziki modellərin 
yaradılmasına ehtiyac yaranır. Əyani vasitələrin yaradılması son 
zamanlarda rəqəmli vizuallaşdırma texnologoyası (Digital Mockup-
DMU) ilə rəqabətdə, ancag getdikcə qarşılıqlı şəkildə inkişaf etdirilir. 
Məhsulu xarakterizə edən kompyüter verilənləri əsasında fiziki 
modellərin  yaradılması, layihələndirilməsi və hazırlanması planlarını 
işləmək mümkündür. Şəkil 3.3-də yeni məhsulun layihələndirilməsi  
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Sürətli 
hazırlama 
texnologiyası 

Məhsulun 
layihələndiril-
məsi prosesi 

Model, alət və 
nümunələrin 
hazırlanması 

İdeya 

Konstruksiya 
tapşırığı  

Tapşırığın 
təyini 

Məhsulun 
konsepləşdirilməsi 

Məhsulun 
planlaşdırılması 

Konstruksiyaetmə 

Hesablama 

Nümunənin 
hazırlanması 

Məhsulun 
təkmilləşdirilməsi 

Hazırlama 
texnologiyasının 

layihələndirilməsi 

Məhsulun 
hazırlanması 

Prototiplərin  
sürətli  
hazırlan- 
ması 

Tökmə  
avadanlıq- 
larının 
hazırlanması 

Sürətli  
hazırlama  
texnologiyası 

§ Nümayiş modelləri 
§ Dizayn modelləri 
§ Hərəkət modelləri 

§ Dizayn modelləri 
§ Hərəkət modelləri 
§ Struktur modelləri 
§ Ergonomik modellər 

§ Dizayn modelləri 
§ Funksional   
 modellər 
§ Prototiplər 
§ Nümunələr 
§ Presslər 

§ Prototiplər 
§ Nümunələr 
§ Presslər 

§ Nümunələr 
§ Presslər 

§ Məhsul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3.3. Yeni məhsulun layihələndirilməsində sürətli hazırlama   
texnologiyasının yeri  
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prosesində RP/RT/RM və Model/Prototyp/Nümunə anlayışlarının 
əlaqəsi göstərilmişdir. 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 tərtibi   
 

Yenı məhsulun layihələndirilməsində  öncə indıyə 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 təkmilləşdirilməsi, 
materiala qənaət, dizaynın dəyişdirilməsi, düyümlərdə müxtəlif 
funksiyaların kombinasiyası və s. ilə bağlı olaraq layihələndirmənin 
müxtəlif mərhələlərində həyata keçirilir. Hissənin materialı və ya 
funksionallığı dəyişdiyi halda onun işləməsi haqqında təcrübi biliklərə 
ehtiyac yaranır. Burada simulyasiyanın tətbiqi yalnız müəyyən sərhəd 
daxilində mümkündür.  Bu biliklər hər bir hissə ücün yalnız fiziki 
modellərin köməyi ilə əldə edilə bilər. RP üsullarının tətbiqi ilə bu 
modellərin layihələndirmə mərhələsində qısa bir vaxtda hazırlanması 
mümkündür. Konsept və ya da nümayiş modelləri məhsul haqqında 
ideyanın çatdırılmasına xidmət edır. Bu modellər konstruksiya haqqında 
o qədər də informasiya daşımırlar. Dizayn və hərəkət modelləri isə 
məhsulun funksionallığı haqqında daha böyük informasiya daşıyırlar. 
Bununla yeni məhsulun layihələndirilməsi prosesində işlərin daha da 
sürətli aparılmasını təmin etmək mümkündür.  Hissənin işləmə 
prinsipini və sərhəd ölcülərini araşdırmaq üçün struktur, erqonomik və 
funksional modellərdən istifadə edilir (səkıl 3.3). Bu sahədə tətbıq 
olunan prototiplərin əldə olunmasında, töküklərin seriyalı istehsalda 
tələb olunan keyfiyyətdə hazırlanması üçün avadanlıqların sürətli 
hazırlanması texnologiyasından istifadə edilir (bax: fəsıl 7). Əgər 
hazırlanan hissənın sayı kiçikdirsə və ya o, bır dəfə lazımdırsa onda bu 
üsuldan  istifadə  edilir  və  onun  tətbiqi  üçün seriyalı istehsalda olduğu  
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kimi xüsusi proses axınından istifadə edilir.  Müasir tökmə və RP 
texnologiyalarının birgə tətbiqi nəticəsində istənilən həndəsi formanın 
alınması yolları yeni məhsulun layihələndirilməsindən tutmuş onun 
istehsalına qədər tam yeni  imkanlar açır.  Ancaq burada da başqa 
üsullarda olduğu kimi üsulun texnıki və texnoloji  sərhəd şərtləri vardır. 
Buna baxmayaraq prototiplərin sürətli hazırlama üsullarının potensialı 
hələ tükənməyib və bu gələcəkdə daha yeni və fərdi texnologiyaların 
yaradılmasına şərait yaradacaq.  
 
3.3 Tökmə avadanlıqlarının sürətli hazırlanmasının əhəmiyyəti 
 

Bəzi RP üsullarının ya onların spesifik xüsusiyyətlərinə görə, ya da 
tətbiq olunan materialların xassələrinə görə son məhsul üçün birbaşa 
tətbiq edilə bilmirlər (məs. LOM, FDM).  Tətbiq olunan materialların: 
süni materialların, qara və əlvan metalların və keramikanın  xassələri 
burada böyük rol oynayır. Təbəqələrlə işləmə prinsipi RP- hissələrin adi 
üsulla hazırlananlara nisbətən başqa struktur quruluşa və bununla da 
başqa sıxlığa  və mexaniki xassələrə malik olmasına səbəb olur. Buna 
görə də RP üsulu ilə alınan hissələrdən tökmədə istifadə etmək kimi 
yeni bir üsul meydana gəlmişdir. Şəkil 3.4-də yeni məhsulun 
layihələnirilməsində məlum RP üsullarının modellərin hazırlanmasında 
tətbiq olunma imkanları göstərilmişdir.  

Süni  materialların hazırlanmasında vakuum və təzyiq altında tökmə 
geniş yayılmışdır. Bu üsullarda RP modellərindən istifadə olunur. 
Metalların 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 
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Nümayiş modelləri 
(Məhsulun 3D-cizgiləri) 

Dizayn modelləri 
(Estetik və möhkəmlik 
xassələrinin yoxlanması) 

Erqonomik modellər 
(Davranma xassələrinin 
yoxlanması) 

Funksional modellər 
Hərəkət modelləri 
Struktur modelləri 
(Məhsulun material, 
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 

layihələndirmə prosesində son keyfiyyətə yaxın xassələrə malik 
prototiplərin hazırlanması ilə ümumi proses dövrünə sərf olunan vaxtın 
azaldılmasına imkan yaratmışdır.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 3.4. Prototipləşdirmədə modellərlə sürətli hazırlama üsulları 

arasındakı əlaqə 
 
Yeni məhsulun layihələndirilməsində və hazırlanmasında tətbiq olunan  
RP üsullarının umumi siayahısı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.  
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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 frezlənəmin köməyi ilə 
hazırlama 

BPM Ballistic Particle Manufacturing Ballistik hissəciklərin köməyi ilə 
hazırlama 

BIS Beam Interference Solidification Işiq interferensiyasi ilə bərkitmə 
DSPC Direct Shell Production Casting Tökmə qəliblərin bir başa 

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 qat çəkmə 
EBM Electron Beam Melting Isiq elektronlarinin köməyi ilə 

hazirlama 
HIS Holographic Interference 

Solidification 
Holografiyanin koməyi 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 çökdürülməsinin köməyi 
ilə hazırlama 

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

qarışığından ibarət tozların 
birləşdirilməsi ilə hazırlama 

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

çap etmə 
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 çap 
etmə 

SOM Stratified Objekt Manufacturing Təbəqələri frezləməklə hazırlama 
 



Generativ hazırlama üsullarının əsasları  
  

15 

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 

Metalbasidlər 
 
-  LCVD 
- MC(PVD, 
ECD, CD) 

Bərk hal  Maye hal  Qaz hal 

4. Generativ hazırlama üsulları 

4.1 Üsulların əsasları  

Generativ hazırlama üsulları müəyyən həndəsəyə malik olan 
hissələrin lokal olaraq, addimbaaddim formasız materialdan 
qurulmasına əsaslanır. Buna hissə-hissə formalaşdirma da deyilir.  

Ilkin material kimi burada tətbiq edilən usuldan asılı olaraq məftil, 
təbəqə (bir və ya birneçə komponentli), maye və ya qaz (səkil 4.1) 
götürülə 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. 
Təbəqələrin bir-birinin uzərində qurulması nəticəsində hissənin tam 
formasi hazırlanır. Bu prinsip tətbiq olunan materialların xassələrindən 
asılı olaraq 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 
şüalarının köməyi ilə birbiri ilə birləşmək üçün həyacanlandırılır və bu 
yolla mayedən bərk hala keçid bas verir. Işıg şüalari kimi burada 

• fokuslaşdırılmış lazer şüası; 

• ultrabənövşəyi şualar; 

• istilik şuaları 

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. Sinterləmə  

Bu üsulda toz halında olan material verilmiş səth boyu nazik qat 
şəklində çəkilərək lazer şuasının 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 
qabiliyyətinə malik olan polimer və ya da aşağı temperaturda əriyən 
metal komponentlərindən istifadə edilir (bax: fəsil V).  

III. Əritməklə hazırlama  

Ilkin material (polimer, metal, keramik) yerli olaraq ərimə 
temperaturuna qədər qızdırılaraq maye hala gətirilir və sonra soyuma 
nəticəsində başqa səthlə birləşir. Əridilmiş materialın işçi sahəyə 
verilməsi müxtəlif yollarla baş verir: lent (FDM) və ya damci (3D 
Printing) şəklində (bax: fəsil V). Başqa üsullarda (SLM ) isə toz  
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Generativ hazırlama üsulları 

- SL 
- SGC 
- BİS 
- TP 
- HİS 

Fotopolimer-
ləşdirmə - SLM 

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

Əritməklə emal Sinterləmə 

- SLS 
- MPP 

- 3D Printing 
- PolyJet 
- VoxelJet 
- DSCP 
 

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

Kəsmə ilə 
hazırlama 

Çökdürməklə 
hazırlama 

- LCVD 
- MC (PVD, 
ECD, CD) 

Çapetmə 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.2. Prototipləşdirmə üsullarının klassifikasiyası 

təbəqələrinin  lazer şuası vasitəsilə ərimə temperaturuna qədər qızdırılıb 
o biri səthlərlə, qaynaqda olduğu kimi, birləşdirilməsinə əsaslanır. 
Proses zamanı istiliyin boyük hissəsi hazırlanan hissəyə keçir. Bu da 
onun fiziki-mexaniki xassələrinə mənfi təsir göstərir.  

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. 
Bərkimə 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, keramik, 
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 ardicilliqla aparılır. 
Birincisi, təbəgəni yapişdırıb 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 
yapişqanla örtülmüş olur. Lövhələr birbirinin uzərinə sixilmaqla 
yapişdırıldıqdan sonra onların konturları kəsilir. Kəsmə prosesi bıçaqla 
və ya lazerlə aparıla bilər. Bu proses üçün tipik olan LOM üsuludur 
(bax: fəsil V). Gövdənin tullanan hissəsi proses zamani kiçik kub 
şəklində xırdalanır ki, onların sonradan kənarlaşdırılması asan olsun.  
Lövhə materialı kimi kagız, metal, keramik və s. işlədilə bilər.   

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

VI. Qaz çökdürməklə hazırlama 

Bu xüsusi üsul mikro hissəciklərin hazırlanmasinda tətbiq edilir. 
Proses zamanı lazer şüası hissənin səthi boyunca hərəkət etdirilərək 
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kimyəvi reaksiya yaradir ki, bunun nəticəsində işçi zonada qaz ayrılır. 
Bu qaz soyuduqdan sonra damcılar ( məs. Al2O3) şəklində hissənin 
üzərinə hopur. Prosesi idarə etməklə verilmiş həndəsi formalı model 
əldə etmək mümkündür. Bu üsulun tətbiqi yalnız müəyyən şərtlər 
daxilində  mümkün oldüğundan geniş yayılmamişdir.  

Hıssəni generativ hazırlama üsullarının vasitəsilə əldə etmək üçün 
tətbiq edılən qurğular xüsusi idarəetmə rəqəmli proqramların köməyi ilə 
işlədilir. Proqramlar hissənin həndəsi formasi əsasinda hazirlanirlar. 
Ona gorə də  hissənin həndəsi modelinin rəgəmli təsvirini yaratmaq 
lazım gəlir. Söhbət burada fiziki cisımlərdən getdiyindən hissənin 
üçölçülü (3 Dımensıonal-3D) modelinə ehtiyac vardır. Bununla ümumi 
proses zəncirindəki ilk addim hissənin uyğun 3D modelinin CAD 
sistemində işlənməsi ilə baslayir. Həndəsi modellərin qurulması üçün 
başqa yol kompyüter tomoqrafiyasının koməyi ilə hissə təbəqə-təbəqə 
ölcülərək onun kompyüterdə həcmi modelini qurmaqdan ibarətdir.  
Üçuncü yol, „əksinə modelləşdirmə“ (Reverse Engıneering) üsulu ilə 
üçölçülü modelin əldə edilməsidir (Bu üsulun prinsipləri aşağıda ayrica 
verilmişdir). Son nəticədə alınmış verilənlər vahıd STL-formatında 
hazırlanırlar. Proses zəncirindəki, ikinci mərhələ tətbiq olunan qurğunun 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq konkret idarə proqramlarının 
hazırlanmasından ibarətdir. Məsələn, stereolıtoqrafıyada dayaq noqtələri 
olmayan elementlər üçün dayaqların hər bır təbəqə daxılində nəzərə 
alınması və 3D – Prıntıng üsulunda xüsusi dayaq materıallarının tətbiqi 
bunlara aiddirlər. Bundan əlavə qurğunun ardıcıl olaraq səlis işləməsi 
üçün informasiyanin hazırlanması da vacibdir. Ücüncü mərhələdə  hissə  
və ya hissələr düyümu hazırlanır. Sonra lazım olmayan elementlər hazır 
hissədən ayrılaraq kənarlaşdırılırlar (dayaqların ayırılması, ışlənməmis 
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 
bilərlər. 
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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 
hissələrin 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 kompyüter tomoqrafiyasıdır ( CT ) ki, burada verilən hissənin 
qatbaqat en kəsiyi rentgen şüalarının köməyi ilə toxunaraq idarəedici 
proqramların hazırlanması üçün lazımi formatda verilir. Ümumiyyətlə 
CAD sistemləri ilə CAM sistemləri  arasında informasiya axınını təmin 
etmək üçün aşağidakı formatlardan istifadə edilir: 
 
İGES - İnitial Graphics Exchange Specification 
STL  - Sterolithography Language 
VDAFS  - Verband der Automobilhersteller - Flaechenschnittstelle  
VDAİS - Verband der Automobilhersteller –IGES- Schnittstelle 
STEP  - Standard of Exchange of Product Model Data 
Model  - CATİA üçün xüsusi format 
    
Bu formatların demək olar ki, hamısı verilənlərin təsvir olunması 
formasına görə bir-birindən fərqlənirlər. Məsələn, STL-formatı hissənin 
xarici səthlərinin sonlu sayda kiçik üçbucaqlar şəklində (üçbucaglı 
trianqulyasiya) 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 
gorə də, bu formatdan yalniz hissələrin gobud təsvir olunması üçün 
istifadə edilir.  

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 
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alınması mümkün olduğundan model formatı geniş yayilmisdir. Əsasən 
CATIA -CAD sistemində işlədilir.    

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 sistəmlərinin proqram təminatının köməyi ilə yerinə 
yetirilir.  

 Əgər CAD modelin 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. Kompyüterdə qurulan səthlər dəqiq və səlis olmalıdırlar. Dəqiq 
desək, məsələn 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 
deyildir. Bu xətalar aşkar edildikdən sonra vektorun istiqamətini 
dəyişdirməklə onların aradan qaldırılması mümkündür.       

Nisbətən yeni format sayılan STEP müəyyən vaxtdır sınaq 
mərhələsindədir. Bu postprosesor həndəsi informasiyadan əlavə 
texnoloji informasiyanın (dəqiqlik, kələkötürlük haqqında verilənlər) da 
başqa sistemlərə (məs. CAM) ötürülməsinə imkan verir. Buna 
baxmayaraq indiyə kimi bu format praktikada öz geniş tətbiqini 
tapmamışdır. Bu, verilənlərin STEP formatında hazırlanmasının böyük 
əmək tutumlu olması ilə bağlıdır.     
 
 



  Generativ hazırlama üsullarnın əsasları  22 
 
4.3 Hissələrin kompyüterdə modelləşdirilməsi 
 

Sürətli hazırlamanın uğurla həyata keçirilməsi üçün 3D modelinin 
rəqəmli şəkildə hazırlanmasindan yan keçilməzdir. Bu model hazırlanan 
hissənin səthlərinin qurulması, postprosessor üçün informasiyanın 
hazırlanması və təbəqələrin hesablanması üçün tətbiq edilir. Həndəsi 
gövdənin 3D-CAD sistemlərinin köməyi ilə yaradılmasında müxtəlif 
strategiyalar tətbiq edilir. Burada iki strategiyanı fərqləndirmək 
lazımdır. Birincisi yeni ideyaya, ikincisi isə yeni məhsulun hazır 
modelinə əsaslanır.  
 
Düzünə modelləşdirmə 
 

• 2D (2D Dimensional) layihələndirmənin (adi cizgi çəkmə)  
köməyi ilə konstruksiyaetmə. 2D həndəsi model xətt, çevrə, 
müstəvi kimi həndəsi elementlərdən təşkil olunur. Birinci 
addımda hissənin kontur xətləri qurulur. Buna misal olaraq 
məftil modelləri göstərmək olar (şəkil 4.3, a). Sonra bu 
xətlərdən səthlər yaradılaraq onlar son mərhələdə bir-biri ilə 
xüsusi proqramın köməyi ilə qovuşdurularaq gövdə şəklinə 
salınırlar (şəkil 4.3, 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 birləşirdirilir (şəkil 4.4). 

 
• Verilən kompleks həndəsənin müxtəlif həcmi elementlərin 

köməyi ilə qurulması. Öncə ayrı-ayrı həndəsi elementlər 
layihələndirilərək sonradan bir-biri ilə  xüsusi programın 
köməyi ilə kəsişdirilirlər (şəkil 4.5). 
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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 
trianqulyasiya   edilərək   RP   qurğuları   üçün  STL  formatında   verilə  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 4.3. Məftil modeli və bunun əsasında yaradılmış səth 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.4. Hissənin modelinin səthlər toplusu şəklində təsviri 
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bilər. Bu halda informasiya daşıyıcısı kimi gövdənin üz qabığı və 
bununla içərisi materialla doldurulmalı olan həndəsə standart 
postprosessor üçün hazırlanır.   Tətbiq olunan RP üsulundan asılı olaraq  
qurğunun idarə sistemi bu  informasiya əsasında idarə proqramlarından 
əlavə lazım olan yerlərdə dayaqların əlavə edilməsinə də imkan yaradır 
(bax: fəsil 5).   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 4.5. Həcmi modelləşdirmə yolu ilə hissənin layihələndirilməsi 
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Əksinə modelləşdirmə 
 
Burada, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, yeni məhsulun 3D modelinin 
qurulması üçün artıq əldə olan fiziki gövdələrdən istifadə edilir. 
Hissənin 3D modelini almaq üçün o, müasir ölçmə cihazlarının köməyi 
ilə ölçülərək alınan informasiya nöqtələr çoxluğu şəklində kompyüterin 
yaddaşına ötürülür. Burada modelləşdirmə prosesi əks istiqamətdə 
aparıldığından bu “əksinə modelləşdirmə” - Reverse Engineering 
adlanır. Ölçmə strategiyasından və parametrlərindən asılı olaraq alınan 
nöqtələrin sayı çox olur (şəkil 4.6). Bu  nöqtələr çoxluğunun emal 
edilməsi böyük imkanlara malik olan kompyüterlərə ehtiyac yaradır. 
Bundan əlavə burada xüsusi programların 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 oynayan nöqtələr toplusunun qurulması üçün tətbiq edilən ölçmə 
sistemlərin işləmə prinsipləri haqqında geniş məlumat verilmişdir.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4.6. Lövhə hissədən ölçmə maşınında alınmış nöqtələr buludu [77] 
 
Ölçmə nəticəsində alımış nöqtələr bir-birilə kiçik üçbucaqlarla 
birləşdirilərək trianqulyasiya edilir. Ölçmə hissənin ayrı –ayrı 
hissələrində aparılaraq sonda bir-biri ilə qovuşdurulur və səlis səth 
şəklinə salınır. Ölçmənin xətaları 0,1 -0,5 mm arasında dəyişir.   



                     Prototiplərın sürətli hazırlanması 
 

26 

5. Prototiplərın sürətli hazırlanması (Rapid Prototyping) 

5.1. Prosesin ümumi texnoloji zənciri  
 

Rapid Prototyping üsulları yeni məhsulun ilkin prototipinin 
hazırlanması üçündür. Prototiplər dizayn,  layihələndirmə və metallik 
formaların hazırlanmasında geniş tətbiq edilir. Prototipləşdirmə üsulları 
əsasən təbəqə şəklində hazırlama texnologiyası kimi xarakterizə edilir. 
Tətbiq olunan materiallar çox sahəli olaraq metaldan tutmuş qum və 
keramikə qədər böyük bir sahəni əhatə edir [1-12].  

RP üsulunun növü lazım olan hissənin və modelin təyinatından asılı 
olaraq seçilir. Ümumi olaraq, RP üsulunun yeni məhsulun 
hazırlanmasının proses zəncirindəki 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, materialından asılı olaraq, onun hazırlanması 
üçün RP üsulu seçilir. Burada üsulun texnoloji imkanları hazırlama 
vaxtı və maya dəyəri baxımından nəzərə alınır. Bu zaman iki variant 
mümkündür: generativ və mexaniki emal üsulu. Yuxarıda geyd olunan 
meyyarlar əsasında bu iki üsuldan biri seçilir.  

CAD -
Model 

Qəlib, forma,model 
və ya hisssə 

Hazırlama Finişləmə Prototip 

   Rapid 
Prototyping  Tökmə 

prosesi  
Generativ 
texnoloji 
sistem 

Mexaniki 
emal 
metodu 

 Formalama 
 prosesi 
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RP üsulu ilə hissələri hazırlamaq üçün öncə modelin verilənləri 
hazırlanmalıdır. RP qurğuları özünəməxsus programlarla təmin 
olunduğundan, verilənlərin itgisiz emalı üçün onların 
konvertləşdirilməsi  lazımdır. Çevrilmiş verilənlər STL formatında 
xüsusi interfeysin köməyi ilə RP qurğularına ötürülür. Sonra, bunun 
əsasında hissələr bu və ya digər üsulun köməyi ilə hazırlanır.   

Generativ emal üsullarının tətbiqi ilə birbaşa prototiplər (məs. 
metallik hissələr) və ya  da onların hazırlanması üçün yardımçı rolunu 
oynayan modellər və formalar hazırlanır. Prototiplərin hazırlanmasında 
modellərdən istifadə etmək üçün əlavə bir addım – tökmə üsulu tətbiq 
edilir. RP üsulu ilə hazırlanmış qəliblər və ya formaların tətbiqi ilə bu 
mərhələdə prototiplərin töküyü hazırlanır. Burada metal və həmçinin 
plastik prototiplərin hazırlanması mümkündür. Qeyri metallardan 
hazırlanmış qəliblər bir dəfə istifadə olunduğu halda metal formalar və 
alətlər bir neçe dəfə tətbiq olunur.  

Prototipin tətbiq sahəsindən asılı olaraq hazırlanmış 
modellər/hissələr sonrakı emala üğradılır. Proses başa çatdıqdan sonra, 
öncə hissələr əlavə materiallardan, çıxıntılardan təmizlənir və sobada 
möhkəmləndirilir. Bu mərhələdə, modellərin mexaniki keyfiyyətlərini 
artırmaq məqsədilə  onların üzərinə xüsusi materialdan ibarət olan 
təbəqə çəkilir. Metaldan hazırlanmış hissələrin işçi səthləri isə mexaniki 
emal üsullarının köməyi ilə son dəqiqliyə çatdırılır.   

Generativ texnoloji sistemin əsasını təşkil edən  prototipləşdirmə 
üsullarının işləmə prinsipləri, texnologi imkanları və texniki təchizatı 
haqqında məlumatlar sonrakı bölmədə ətraflı verilmişdir. IV fəsildə 
göstərildiyi kimi RP üsulların sayı materialların və hazırlama 
strategiyalarının kombinasiyası nəticəsində onlarcadır. Ona görə də 
burada yalnız istehsalatda öz geniş tətbiqini tapmış və müəyyən qrup 
üsullar üçün aparıcı rolunu oynayan üsullar baxılmışdır.    
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5.2 Prototipləşdirmə üsulları 
 
5.2.1 Stereolitoqrafiya  - SLA 
         (Stereolithography)  
 

Stereolitoqrafiya üsulunun praktiki tətbiqi eynicinsli mayenin 
polimerləşdirmə yolu ilə bərk cismə çevirilməsinə əsaslanır. Bu üsul 
sənayedə tətbiq olunan ilk və hal-hazırda geniş yayılmış RP üsuludur. 

Fotopolimerləşmə. Adından göründüyü kimi bu proses 
fotopolimerləşməyə əsaslanir. Polimerləşmə prosesi dedikdə, mikro 
molekulların makromolekullara birləşməsindən ibarət olan zəncirvari 
proses başa düşülür. Ayrı-ayrı molekulların qarışığından ibarət mayedən 
(monomerdən) zəncirvari şəkildə bərkimiş süni material alınır. 
Monomerlər adətən karbohidrat birləşməsindən ibarətdir.  

Polimerləşmə prosesini üç mərhələyə ayırmaq olar: 
Ø Başlanğıc;  
Ø zəncirvari artma; 
Ø sonaçatma.  

Başlanğıc mərhələdə qətranda olan molekullar xaricdən verilən 
enerjinin hesabına radikal hissəciklərə bölünürlər. Bu hissəciklər, yəni 
elektronlar bir-biri ilə cütləşməyə can atırlar. Artma pilləsində 
elektronlar artiq monomerdəki cütləşmiş karbonla birləşməyə cəhd 
göstərirlər. Yeni əmələ gələn qrup başqa monomerlərlə reaksiyaya 
girərək polimer zənciri yaradır.  Sonaçatma zamani zəncirvari  proses 
dayanır.  

Sterelitoqrafiya üsulunda polimerləşmə prosesini müəyyən sahə 
daxilində aparmag lazımdır. Bunun ücün xüsusu xassəyə malik  
monomerdən istifadə edilir. Verilmiş monomerə xüsusi inisiator əlavə 
etməklə  xaricdən verilən işıq vasitəsilə polimerləşmə prosesi elə idarə 
edilir ki, yalnız işıq düşən sahədə proses gedir. Beləliklə verilmiş 
həndəsi formaya malik sahə bərkidilir.  
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Prosesi idarə etmək üçün lazer şüalarının parametrlərini bilmək 
vacibdir. Bu parameterlər şüanın təsir dərinliyi və buraxdığı izin həndəsi 
forması ilə təyin olunurlar. 
Şüanın təsir dərinliyi. Yerli polimerləşmə dərəcəsi vahid zamanda 

çəndə olan qətrana daxil olan fotonun miqdarından asılıdır. Şüanın təsir 
dərinliyi Cd aşagıdakı 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],  qətranin səthi enerjisini təsvir edən sabitdir.  

Bu parametrləri praktikada tətbiq olunan stereolitoqrafiya 
avadanlıqlarında müəyyən intervalda daxil etmək imkanı mövcuddur.  
Şüanin buraxdığı izin həndəsi forması. Lazer şüasının təsir 

dərinliyi ilə bərabər onun buraxdıgı izin eni və forması prosesin 
aparılmasında böyük rol oynayır. Bu parametr verilən şüanın yaratdığı 
səthi enerjidən yox, onun intensivliyindən asılıdır. Həndəsi formanın 
düsturunu çixartmaq üçün səthi enerjinin paylanmasının sərhəd 
şərtlərini tətbiq etmək lazımdır. Lazer şüasının polimerin səthi ilə 
görüşdüyü nöqtədə (z,y=0) intensivliyin 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.  
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Şəkil 5.2. Lazer şüasının fotopolimerin səthində  

buraxdığı izin forması  
 
İş prinsipi. Stereolitoqrafiya prosesi ultrabənövşəyi (UB) lazerinin 

vasitəsi ilə işığa həssas maye fotopolimeri bir-birinin ardınca təbəqə 
şəklində bərkidərək üçölçülü hissəni hazırlamaqdan ibarətdir. Prosesin 
prinsipial işləmə sxemi şəkil 5.3-də göstərilmişdir. Stereolitoqrafiya işçi 
sistemi monomerlə dolu çəndən, işçi sahədən, konteynerdən, Z oxu 
istiqamətində hərəkət edə bilən platformadan və həmçinin lazer 
başlığından ibarətdir. 

Verilən hissəni bu üsulla hazırlamaq üçün öncə həmin hissənin 
üçölçülü modeli kompyüterdə hazırlanır. Hissə Z oxu istiqamətində işçi 
verişin qiymətindən asılı olaraq təbəqələrə bölünür. Sonra hər bir 
təbəqədə hissənin daxili və xarici konturları müəyyənləşdirilir. Bu 
informasiyanı 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 konturuna uyğun hərəkət etdirilərək çəndəki maye 
qətranı bərkidir.  

Y 
X 

Z 

Şüanın təsir  
dərinliyi 

Şüanın izinin 
eni 
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Hərəkətli 
platforma 

Lazer 

Dayaqlar 

 Maye qətran 

Çevik güzgü 

Hissə 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şəkil 5.3. SLA prosesi 

 
Ilk təbəqənin emalına başlamamışdan əvvəl platforma üzərinə onun 

formasına uyğun bir lövhə bərkidilir. Bu lövhə sonradan hissənin 
qurğudan kənarlaşdırılması üçün vasitə rolunu oynayır. İkinci qatdan 
başlayaraq lazer şüası hissəni qat-qat tikməyə başlayır. Lazer şüası qatın 
qalınlığından asılı olaraq 0,762-9,5 m/s-ə  bərabər sürətlə hərəkət 
etdirilə bilir. 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 arasındadır. 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.    

Qeyd olunduğu kimi qatlar bir-birinin üzərində qurulur. Onların 
arasında heç bir əlaqə olmadan hissəni sərt bir gövdə şəklində 
hazırlamaq mümkün deyil. Ona görə də tikilən təbəqələri bir-birinə 
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bitişdirmək üçün lazer şüasının təsir dərinliyi elə seçilir ki, o verilmiş 
qatın qalınlığından böyük olsun. Bu fərq praktikada təxminən 0,3 mm 
həddində olur (şəkil 5.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.4.  Lazer şüasının qətranın səthinə təsiri 
 
Praktikada lazerin gücündən, şüalanma parametrlərindən, köçürmə 

sürətindən və qətranın tipindən asılı olaraq bərkidilən qatın strukturu 
müəyyən olunur. Hissəni yüksək möhkəmlikdə hazırlamaq üçün optimal 
şüalandırma strategiyasından istifadə edilir. Burada üç strategiyanı 
fərqləndirmək olar. Şəkil 5.5-də göründüyü kimi lazer şüasının ştrixləri  
horizontal oxa nisbətən 0°/60°/120° bucaq təşkil edir. Hissənin daxili 
həndəsəsindən asılı olaraq, ən yüksək möhkəmlik təmin etmək 
baxımından bu və ya diğər strixləmə forması seçilir [2].  

Proses zamanı generasiya olunan kütlə hələ kifayət qədər möhkəm 
olmur. Bu halda kutlə “jelatinlə” muqayisə oluna biləcək bir xassəyə 
malik olur. Ona görə də modelin sərbəst qalan elementləri proses 
zamanı əlavə  dayaqların koməyi ilə möhkəmləndirilir. Bu dayaqlar 
hissənin EHM-də emalı zamanı avtomatik olaraq konstruksiya edilir. 

Dayaqlar prosesin gedişində müsbət rol oynamaqla bərabər, mənfi 
təsirə    də    malikdirlər.  Onların   prosesə   əlavə   edilməsi   hissənin 

n-ci qatın qalınlığı   

Şüanın radiusu 

Bərkitmə dərinliyi 

Qalıq təsir dərinliyi n-1-ci qatın qalınlığı   

Enerji 

Qətranın səthi 
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Şəkil 5.5.  Lazer şüası ilə ştrixləmə formaları 
 

verilənlərinin həcmini artirir: əlavə material tələb olunur və sonda əl ilə 
hazır hissədən ayrilmalıdır ki, bu da əl əməyinə olan tələbatı kəskin 
artırır. Hissə tam hazır olduqdan sonra platforma çənin üstünə qaldırılır 
və artıq qalan çıxıntılardan təmizlənir. Bunun üçün hissə spirtlə yuyulur. 
Prosesdən sonra hissə hələ son möhkəmliyə malik olmadığından, o belə 
adlanan “post prosesə”, yəni son emala uğradılır. Bu zaman yarımhazır 
hissə SLA qurğusundan kənarda, xüsusi UB sobada son həddə qədər 
bərkidilir. Qurutma mərhələsi sona çatdiqdan sonra hissə çatdirma 
əməliyyatinın tətbiqi ilə e`mal edilir.  

Stereolitoqrafiya işçi sistemi ilk dəfə olaraq 1987-ci ildə Corporation 
3D-Systems (ABŞ) firması tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Hal hazırda 
Amerikanın 3D Systems firması SLA qurğularını istehsal edib, onların 
dünya bazarında satışı ilə məşğuldur (şəkil 5.6). Bu firma dünyada bu 
sahə üzrə aparıcıdır.  SLA qurğuları hissənin virtual təsvirinin qətranın 
üzərinə köçürmək üçün rəqəmli proqramlardan istifadə edir. Bunun 
üçün onlar müasir fərdi kompyüterlə inteqrasiya edilmiş idarəetmə 
sistemləri ilə təchiz olunurlar. Hissənin verilənləri SLA formatında 
tətbiq edilir. Bu nəsildən olan qurğuların texniki parametrləri əlavə 1-də 
verilmişdir. 
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Şəkil 5.6. 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, məişət texnikası istehsalı üçün əsasən 
funksional prototiplərin hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. Şəkil 5.7-
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 5.8-də 
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. Bu material baha başa gəldiyindən, hissələrin 
sayı müəyyən həddi keçdikdən sonra artıq bu üsulun tətbiqi iqtisadi 
baxımdan əlverişli olmur və başqa, daha ucuz başa gələn  
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Şəkil 5.7. Stereolitoqrafiya üsulu ilə hazırlanmış  

mühərrik bloku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.8. Su kranının başlığı 
 
prototipləşdirmə üsullarının axtarılmasına ehtiyac yaranır. Hissələrin 
optimal sayi onlarin ölçüsündən asılıdır.    

SLA üsulunun başqa çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, bu proses 
zamanı qiymətli materiallardan istifadə olunur. Bundan əlavə, hazır 
hissənin  son mərhələdə yuyulması üçün tətbiq olunan məhlullar 
(izopropanol) xüsusu saxlanma şəraiti  tələb edir. 

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

 
Laserlə sinterləmə üsulu kiçik ölçülü danəcikləri 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 toz metallurgiyasından 
məlumdur. Metallurgiyada sinterləmə üsulundan metal tozların uzun 
müddət böyük təzyiq altında yüksək temperaturda “bişirilərək “ xüsusi 
xassəli (məsaməli) material almaq üçün istifadə edilir.  
  Prototiplərin LS üsulu ilə hazırlanması klassik sinterləmənin yuxarıda 
qeyd edilən təsir vasitələrindən (təzyiq və vaxt) imtina edir. Prosesdə 
əsasən danəciklər qısa müddətdə lazer şüası ilə termiki tə`sirə məruz 
qalır. Danəciklər sərbəst şəkildə işçi lövhənin üzərində toz qatı şəklində 
yayılır. Onlar yerli olaraq əridilərək bir-biri ilə birləşdirilir. Sinterləmə 
prosesi əridilmiş hissəciklərin qatılığı və onların səthi gərginliyi ilə 
xarakterizə olunur. Bu parametrlər tətbiq olunan materialdan və 
temperaturdan asılıdır. Sinterləmə prosesi üçün demək olar ki, əridilə-
bilən və soyuduqdan sonra bərkiyən butun materiallar tətbiq edilə bilər. 

Süni materialların tətbiqi. Bu materialların ərimə temperaturunun 
(<200°) aşağı olması sinterləmə prosesinin aparılması üçün əlverişli 
şərait yaradır. Süni materialların kiçik istilikötürmə 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 5.9, a). Kristallik 
quruluşlu materiallar isə bunun əksinə olaraq öz əsas  xassələrini kiçik 
temperatur intervalında (təxminən 10°)  böyük sıçrayışla dəyişərək 
başqa bir fazaya çevrilir (şəkil 5.9, b). Bu xassələr prototiplərin sonraki 
tətbiqi üçün olduqca vacibdir. 
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Şəkil 5.9. Süni materialların fiziki xassələrinin  

sxematik təsviri (Gebhardta görə) 
     

Praktikada kristal quruluşlu materiallardan əsasən poliamid, amorf cinsli 
materiallardan isə polikarbonat və polistirol tətbiq edilir.          

Metal tozların tətbiqi. Metal tozların seçilməsi sinterləmə üçün 
hazırlanan qarışığın tərkibindən asılıdır. Bunun üçün üç növ toz 
qarışığından istifadə edilir. Birinci qarışıq çoxkomponentli polimerlə 
birləşdirilmiş metal tozlardan ibarətdir. Burada prosesin gedişi süni 
materiallardan çox da fərqlənmir. Proses zamanı polimerdən ibarət 
qabıq əridilərək metal tozlar bir-biri ilə 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 (məs. mis) hopdurulur.  
İkinci növ toz qarışığı çoxkomponentli metal-metal qarışığıdır (şəkil 5.-
10). Burada birincidən fərqli olaraq polimer əvəzinə ərimə temperaturu 
aşağı olan metal götürülür. Bu metal birləşdirici rolunu oynayır. Amma, 
bu yolla hazırlanan hissənin mexaniki xassələri praktikada tökmə yolu 
ilə alınan metal hissələrdən olduqca aşağıdır. Ona ğörə də bu prototiplər 
yalnız funksional modellər kimi istifadə edilə bilər. Üçüncü növ toz 
qarışığı saf metal tozlardır. Birbaşa istehsal şəraitində prototipləri 
istifadə etmək arzusu metalların birbaşa sinterlənməsi ideyasını ortaya 

Temperatur Temperatur 

a) Amorf cinsli a) Kristal quruluşlu  

Möhkəmlik Möhkəmlik 



                     Prototiplərın sürətli hazırlanması 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Şəkil 5.10. Çoxkomponentli tozların sinterlənməsi  

a) ilkin hal   b) sinterlənmiş hal (FHG İLT, Aachen) 
 
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.   
İş prinsipi. Lazerlə sinterləmədə 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 platformadan ibarətdir (şəkil 5.11). LS üsulu da lazerköçürmə 
prinsipinə əsaslanır. Çəndə yerləşən material işçi zonaya daxil 
edildikdən sonra xüsusi diyircəyin köməyi ilə əvvəlcədən 
proqramlaşdırılmış qalınlıqda yayılır. Yayılmış toz 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 informasiya lazer şüasının köməyi ilə 
platformanın üstündə yerləşən güzgüdən keçərək toz şəklində yayılmış 
materialın üzərinə salınır. Danəciklər lazerlə verilən əlavə enerjinin 

a) b) 

Aşağı ərimə  
temperaturlu  
komponent 

Yüksək ərimə 
temperaturlu 
komponent 

Məsamələr 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Şəkil 5.11. Lazerlə sinterləmə qurğusunun işləmə prinsipi 
 

Sonra növbəti qatı bərkitmək üçün yeni toz 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.  

İlk dəfə olaraq lazerlə sinterləmə 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 sinter 
qurğularının yaradılması üzərində işləməyə başlamışdır. EOS firması ilk 
dəfə olaraq 1992-ci ildə öz məhsulunu bazara çıxara bilmişdir. Bu andan 
hər iki firma lazerlə sinterləmə qurğularının istehsalı ilə məşğuldurlar və 
bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Avropada əsasən EOS firmasının qurğuları 
geniş yayılmışdır. Şəkil 5.12-də EOS qurğusunun umumi quruluşu 
göstərilmişdir. Bu nəsildən olan qurğuların texniki göstəriciləri əlavə 2- 
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Şəkil 5.12. EOSİN S qurğusu (EOS GmbH) 
 

də verilmişdir. EOS firması tətbiq olunan materialların mexaniki 
xassələrindən asılı  olaraq sinterləmə əməliyyatını yerinə yetirmək üçün 
üç növdə qurğu istehsal edir. 
 

EOSİNT P- süni materialların sinterlənmə qurğusu  
 

Bu sinifdən olan qurğular süni materiallardan ibarət hissələrin 
sinterlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu qurğularda əsasən 
polistiroldan istifadə edilir. Süni material kimi neylonun xüsusi növü 
sinterləmədə aşağı temperaturda əriyən komponentlə qarışdırılaraq 
tətbiq edilir. İki komponentli materialın aşağı temperaturda emal 
edilməsi, modeldə həcmi sıxılmanın qarşısını alaraq yüksək dəqiqliyi 
təmin edir. Polistirolun ucuz başa gəlməsi bu yolla hazırlanan 
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modellərin maya dəyərinin aşağı salınması üçün əlverişli şərait yaradır. 
Polistirol modellərdən sonrakı mərhələdə gips qəliblərin 
hazırlanmasında istifadə edilir. Model qipsdə batırıldıqdan sonra sobada 
bərkidilir. Bu zaman qips polistirol modelin formasını alaraq bərkiyir və 
eyni zamanda model buxarlanır. Nəticədə qips qəlibin daxili forması 
modelin xarici formasını alır. Bu yolla alınan qəlib prototipin tökmə ilə 
hazırlanmasında istifadə edilir. Bundan əlavə sinterləmə üsulu tibb 
sahəsində də  geniş tətbiq olunur. Məsələn, kompüter tomoqrafiyası ilə 
insan organının tam virtual əksi yaradıldıqdan sonra sinterləmə üsulu ilə 
ayrı-ayrı üzvlərin süni materialdan əvəzləyiciləri hazırlanır. Şəkil 5.13-
də insan kəlləsinin modeli göstərilmişdir.     

Lazerlə sinterləmə üsulu ümumiyyətlə həndəsi prototiplərin və 
funksional prototiplərin hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  Şəkil 5.13. İnsan kəlləsinin modeli (EOS GmbH) 
 
 
EOSİNT M- metalların sinterlənmə qurğusu   

                                                                     

EOSİNT M250  qurğusu yuxarıda göstərilən P tipli qurğunun 
bazasında yaradılmışdır. Bu proses üçün xüsusi olaraq aşağı 
temperaturda əriyən çoxkomponentli metal tozu – nikel və yaxud  
bürünc legiri yaradılmışdır. Proses aşağı temperaturda (<100°) 
aparıldığından gücü kiçik olan lazer başlığından istifadə olunur. 
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Hazırlanan hissənin maximal ölçüsü qurğunun işçi sahəsindən asılı 
olaraq 250x250x250 mm-ə bərabərdir. Tətbiq olunan metal 
komponentlər yüksək istilikkeçirmə xassəsinə malik olduğundan model 
proses zamanı cüzi olaraq qızır. Prosesin sonunda platforma yuxarıya 
doğru hərəkət etdirilir və hazır hissə qalıq metal tozlardan 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 hazırlamnasında tətbiq oluna bilir. Şəkil 5.14-də EOSİNT M 
qurğusunda alınmış, plastik hissələrin hazırlanmasında tətbiq edilən 
metal forma göstərilmişdir. 

Metal tozların sinterlənməsi texniki prototiplərin, alətlərin birbaşa 
hazırlanmasında istifadə edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
     
Şəkil 5.14. EOSİNT M qurğusunda alınmış metalik forma (EOS GmbH) 
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EOSİNT S- qumların sinterlənmə 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 
mühərriklərinin gövdəsini göstərmək olar. Praktikada belə hissələr 
tökmə yolu ilə alınır. Ona görə də bu tipdən olan yeni məhsullar da 
tökmə yolu ilə hazırlanmalıdırlar. Çünki, metalların yuxarıda göstərilən 
birbaşa sinterlənməsi ilə mühərrik gövdəsinin gısa bir zamanda tam 
hazırlamaq mümkün olmur. Burada yalnız söhbət tökmə üçün 
modellərin və ya qəliblərin hazırlanmasından gedir. Sterelitoqrafiya 
üsulunun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, belə böyük hissələr üçün 
süni materiallardan stabil model hazırlamaq çətindir. Ona görə də 
alternativ yol olaraq qum qəliblərin və içliklərin birbaşa sinterlənməsi 
ixtira etdirilmişdir. Bu ideya ilk dəfə olaraq tökmə hissələrin 
prototiplərinin hazırlanması ilə məşğul olan ACTech GmbH firmasında 
(Almaniya, Frayberg şəhəri) meydana gəlmişdir [1].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Şəkil 5.15. EOSİNT S 750 qurğusunun işçi sahəsinin görünüşü 
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Şəkil 5.16. Qum sinterləmə prosesinin dövriyyəsi (ACTech)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Şəkil 5.17. Sinterləmə ilə alınmış qum içlik (ACTech) 
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Bu firma EOS ilə birgə çalışaraq yeni qurğunun konseptini 
işləmişdir. Bu üsulun üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, burada başqa 
prototipləşdirmə üsullarından fərqli olaraq qum qəliblərin hazırlanması 
üçün model istifadə edilmir. Bu da prototipin maya dəyərini kəskin 
aşağı salır. Qumların birbaşa sinterlənməsi üçün yaradılmış EOSİNT S 
750 qurğusu başqa EOS qurğularına nisbətən böyük işçi sahəsinə 
malikdir: 750x380x400 mm. Şəkil 5.15-də EOS S 750 qurğusunun işçi 
sahəsi göstərilmişdir.   

Qurğunun işləmə prinsipi şəkil 5.16-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 xüsusu komponentlə qarışdırılmış qum qatışığını qat 
şəklində yayır. Sonra çən ehtiyat anbarından yüklənir. Növbəti 
mərhələdə 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 5.17).  

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

Şəkil 5.18-da nümunə kimi avtomobil mühərrikinin sorucu borusu, 
gövdəsi  və kompressor gövdəsi tətbiq olunmuş qum içlikləri ilə birlikdə 
göstərilmişdir. Bu borunun mexaniki emalı da daxil olmaqla 
hazırlanması sifarişçidən hissənin həndəsi  modelini aldıqdan sonra 10 
gün müddətində yerinə yetirilmişdir. Öncə burada göstərilən qum içlik 
hazırlanmış  və   sobada   qurudulduqdan    sonra    frezləmə    yolu    ilə  
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a) Sorucu boru  

Material: EN AC.AlSi10Mg ; Ölçüsü: 350x330x200 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Şəkil 5.18: Sinterləmənin tətbiqi ilə hazırlanmış hıssələr (ACTech)  
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hazırlanmış qum qəlibdə yerləşdirilmişdir. Tökmədən sonra alınmış 
pəstah frezləmə dəzgahında mexaniki emal edilmişdir.  

Lazerlə sinterləmə ilə alınan gəliblər və içliklər yüksək dəqiqliyə 
malikdirlər. Onlar yeni məhsulun layihələndirmə prosesində ilkin 
prototipin hazırlanması üçün ideal imkanlar yaradır. Bu üsul vasitəsilə 
demək olar ki, istənilən metal prototipin töküyü hazırlana bilir.      
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 5.2.3 Kağız təbəgəni 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 artiq hazır qatın üzərində aparılır. Yəni ilkin qat hazır olduqdan 
sonra onun üzərinə ikinci qat yapişdırılır və sonra kontur boyu kəsilir. 
Bu üsul ümumi olaraq təbəqələri birləşdirməklə hissələrin hazırlanması-
Layer Objekt Manufacturing (LOM) adlanır. Tətbiq olunan təbəqənin 
materialından asılı olaraq bu üsulu əsasən iki istiqamətə bölürlər: kağız 
və metal təbəqəni birləşdirməklə hazırlama. Bu materiallardan 
hazırlanan prototiplərin tətbiq sahəsi bir-birindən kəskin fərqləndiyindən 
və ikincinin yalnız  tökmə avadanlıqlarının hazırlanmasında istifadə 
olunduğundan, bundan sonra üsulun əsas mahiyyəti kağız təbəqələrin 
tətbiqi üzərində izah edilmişdir. Metal təbəqələrin tətbiqi ilə aparılan 
proses isə VII fəsildə verilmişdir.  
İş prinsipi. LOM üsulu da başqa RP üsulları kimi modellərin 

qatbaqat hazırlanmasına əsaslanır. Təbəqələri birləşdirməklə hissələrin 
hazırlanma prosesinin ümumi iş prinsipi şəkil 5.19-də göstərilmişdir. 
Prosesin aparılması üçün tətbiq olunan qurğu verici və yığıcı 
diyircəklərdən, lazer başlığından, işçi platformadan və qızdırıcı 
diyircəkdən ibarətdir. 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 böyük 
olmalıdır. Proses  gedişində kağız  təbəqə  330°C-ə  qədər qızdırılmış  
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a) Ümumi iş prinsipi 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
b) Bir qatın hazırlanması 
 

Şəkil 5.19. LOM prosesinin işçi sxemi 
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diyircək vasitəsilə hazırlanmış baza səthə sıxılır və yapışdırılır. Hazır 
təbəqə CO2 lazer şüasının tətbiqi ilə öncə modelin ölçüsündən təxminən 
20 mm böyük olan dördbucaqlı çərçivə kəsilir. Sonra kağız təbəqə 
modelin/hissənin verilmiş en kəsiyinə üyğun olaraq kontur boyunca 
kəsilir. Çərçivə ilə kontur arasında qalan boş səth lazerlə modelin 
ölçüsündən asılı olaraq 25x25 mm ölçüsündə dördbucaqlılara bölünür. 
Proses elə idarə edilir ki, z istiqamətindəki ölçüsündən asılı olaraq 
hazırlanan modelin ətrafında kublar əmələ gəlir. Dayaq rolunu oynayan 
bu kublar prosesin sonunda əl ilə kənarlaşdırılır (şəkil 5.20).   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.20. Hazır hissənin təmizlənməsi 
 
LOM üsulunda birdəfəyə üst-üstə yapışdırılmış 4 kağız qatının 
kəsilməsi mümkündür. Bu, prosesin sürətini artırmasına baxmayaraq, 
dəqiqliyi aşağı salır. Yüksək dəqiqlik qoyulan modellərin 
hazırlanmasında hər bir təbəqəni ayrıca kəsmək məsləhət görülür. İlkin 
enkəsik hazır olduqdan sonra işçi platforma qatın qalınlığı qədər aşağı 
endirilir və kəsilmiş kağız lenti diyircəklərin vasitəsilə emal zonasından 
uzaqlaşdırılır. Verici diyircəkdən işçi zonaya yeni kağız təbəqə daxil 
olur. İkinci təbəqə işçi diyircəyin vasitəsilə qızdırılaraq artıq emal 
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olunmuşun üzərinə yapişdirilir. Lazer başlıq növbəti qatın en kəsiyinə 
üyğun olaraq təbəqənin konturlarını kəsir (şəkil 5.19, b). Beləliklə 
proses model/hissə tam hazır olana qədər təkrarlanır.   

Təbəqə emal edildikdən sonra kağız lentin üzərində modelin 
ölçüsünə üyğun kəsilmiş çərçivələr qalır. Bu lent qalığı yığıcı diyircəkdə  
yığılır. Tətbiq olunan qurğunun ölçüsündən asılı olaraq işçi zonada 
həmişə lentin təxminən 25 cm həddində eni işlədilməmiş qalır və 
prosesin sonunda tullanır. Şəkil 5.21-də LOM qurğusunun işçi zonası 
göstərilmişdir. Burada kəsilmiş qatın işçi zonadan uzaqlaşdırılmasını 
görmək olar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.21: LOM qurğusunun işçi sahəsi 
 
Proses başa çatdiqdan sonra hazırlanmış hissə işçi zonadan götürülür 

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

  LOM üsulu 1985-ci ildə Helsys firması (ABŞ) tərəfindən ixtira 
edilərək kommersiallaşdırılmışdır. Şəkil 5.22-də Helisys firmasının 
hazırladığı ilk LOM qurğusunun ümümi görünüşü verilmişdir.  

 
 
         
 
  
 
 
 
 
 

 
Şəkil 5.22. LOM 1015 qurğusu (Helisys) 
 

Bu qurğu 381x256x356 mm ölçüdə modellərin hazırlanmasına 
imkan verir. LOM qurğularının texniki parametrləri əlavə 3-də 
göstərilmişdir. Bu qurğularda işçi programlar tərtub etmək üçün 
modelin həndəsi forması STL formatında hazırlanmalıdır. Model və ya 
hissə programlaşdırıldıqdan sonra intranet vasitəsilə qurğuya ötürülür. 
Proses başlanmamışdan əvvəl işçi programlar seçilir: x-y hərəkətlərini 
icra edən əmrlər z –istiqamətinin qiymətindən asılı olaraq qruplaşdırılır. 
İşçi proqrammlar hazırlanan hissənin həndəsi formasından asılı olaraq 
30 - 40 MB həcmində ola bilər. Birinci təbəqənin hazırlanma proqramı 
hazır olduqdan sonra proses başlayır. Bu təbəqə hazırlandığı müddətdə 
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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 RP 
üsullarından əsas fərqi ondan ibarətdir ki, burada eyni zamanda iki emal 
növü tətbiq edilir: qatla tikmə və mexaniki emal. Yalnız emal olunan 
qatın kənar hissələri kontur boyu kəsildiyindən, LOM üsulu başqa 
köçürmə üsulları (SLA, SL) ilə müqayisədə  böyük hissələrin 
hazırlanmasında müəyyən üstünlüklərə malikdir. Üsulun effektivliyi  
əsasən hazırlanan modellərin həcmindən asılıdır və texniki cəhətdən 
reallaşdırılması asantdır. Prosesin gedişi demək olar ki, materialdan asılı 
deyil. Kağız təbəqələrin tətbiqi iqtisadi cəhətdən çox əlverişlidir və 
tullantiların emalı problemsiz həyata keçirilir. Təbəqənin konturunun 
kəsilməsi üçün əsasən lazerdən istifadə edilir. Hazırlanan hissələr başqa 
üsullarla əldə olunan qeyri metal hissələrə nisbətən çox möhkəm olurlar. 
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-
mexaniki xassələrə malikdir. Kağız modellər hazırlandıqdan sonra 
xüsusu mayedə hopdurulur və beləliklə onların üzərinə bərk qat 
çəkilmiş olur. Ümumiyyətlə modellərin sonrakı emalı çox vaxt aparır və  
əmək tutumludur. Digər tərəfdən çox mürəkkəb həndəsi formalı daxili 
konturların hazırlanması çətindir. Ona görə ki, hər qatın emalından 
sonra artıq qalan qırıntılar emal zonasından kənarlaşdırılmalıdır. Bu 
əməliyyatın avtomatlaşdırılması 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 
modellərin və formaların prototiplərinin hazırlanmasında geniş tətbiq 
olunur. Dizayn modellər verilmiş həndəsi modelin əsasında birbaşa 
kağızdan hazırlanır. Hazırlanmış kağız model yeni məhsulun 
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layihələndirilməsi prosesində hissənin kompyüterdə formalaşmış virtual 
təsvirinin canlı şəkildə nümayiş etdirilməsi üçün əyani vasitə kimi 
istifadə edilir. Şəkil 5.23-də Raprotec GmbH (AFR) firmasının 
hazırladığı bir-neçə belə model verilmişdir. 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 5.23. 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 
hazırlanmış kağız modellər tökmə üçün qum qəliblərinin 
hazırlanmasında istifadə edilir. Üst qatı bərkidilmiş kağız modellər 
yetərli möhkəmliyə malik olduğundan qum qəliblərinin 
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formalaşdırılmasında  heç bir çətinlik yaratmır. Tətbiq olunan tökmə 
üsulunun növü (dəqiq tökmə, vakumda tökmə və qum qəliblərdə tökmə) 
qəliblərin hazırlanmasında böyük rol oynayır. Şəkil 5.24-də dəqiq 
tökmənin qəlibi ücün tətbiq edilən kağız modellər göstərilmişdir. Bu  
modellər neqativ formada   hazırlanır.  Sonrakı   mərhələdə onlar gips və  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 5.24. Gips formaları üçün LOM modelləri (Raprotec GmbH) 
 

ya mum formaların hazırlanmasında bir-neçə dəfə istifadə olunur. 
Bundan əlavə dəqiq tökmə zamanı kağız modellər birdəfəlik içlik kimi 
də tətbiq edilə bilər. Bu zaman proses yüksək temperaturda 
aparıldığından kagız yanır və proses başa çatdıqdan sonra tökük kagız 
külündən təmizlənir.     

Kağız modellər təxminən ağac modellərlə müqayisə edilə biləcək 
xassələrə malik olduğundan onlar tökmə sənayesində prototiplərin  
hazırlanmasında adi model kimi qəbul edilr. Üst qatı kifayət qədər emal 
edilmiş LOM modellər səth keyyfiyəti baxımından heç də ağacdan 
hazırlanmış modellərdən geri qalmır. Şəkil 5.25-də kağızdan 
düzəldilmiş içliklər və hissələr üçün formalar göstərilmişdir.    
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a) Qum içlikləri üçün LOM-formalar  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Kağızdan hazırlanmış  modellər 
 
Şəkil 5.25. Qum qəlibləri üçün modellər  (Raprotec GmbH) 
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5.2.4. Əritməklə qatçəkmə 
  (Fused Deposition Modeling)  
 

Qaynaq prosesi ilə oxşarlığı olan RP üsulu bərk materialı əridərək 
təbəqə şəklində üst-üstə birləşdirərək verilmiş modelin hazırlanmasına 
əsaslanır. Prosesin adı da ele buradan yaranıb: Fused Deposition 
Modeling (FDM) – yəni əridilmiş qatın çəkilməsi ilə modellərin 
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. 
Metalların tətbiqi isə yüksək əmək tutumlu hazırlıq işlərinin aparılması 
nəticəsində müəyyən problemlər yaradır. Püskürtmə başlığı fəzada 3 
istiqamətdə hərəkət etdirilə bildiyindən istənilən üçölçülü modelin 
hazırlanması mümkündür. Başlıqdan verilən ərimiş materialın artiq 
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 
gərginlik  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 
adlanan materialları aid etmək olar. Mum modellər adətən  dəqiq tökmə 
üsulu üçün tətbiq olunan keramik formaların hazırlanmasında istifadə 
edilir. Polietilen material yüksək forma dəqiqliyi qoyulmuş, 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 
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mənfi təsir göstərir. Prosesin başlandığı yer hissənin səthində qüsur 
şəklində aydın görünür. Bu catışmayan 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 rənği 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 
dəyişdirildikdən sonra qurğu sazlanır. Bunun üçün 20x20 mm ölçüsündə 
kiçik bir sınaq hissəsi hazırlanır.    
İş prinsipi. Prosesin aparılmasının prinsipial iş sxemi şəkil 5.26-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 olur. 

İlkin qat işçi platformanın üzərinə çəkilir. Burada da qatbaqat 
hazırlama 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 istiqamətlərində 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 
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başlanır.  Bu proses hissə tam hazır olana qədər təkrar olunur. Prosesdə 
istifadə edilən 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 5.26. FDM prosesinin sxematik təsviri 
 
Dayaq nəzərdə tutulan yerlərdə, prosesin gedişindən asılı olaraq ikinci 
ucluqdan ayrı 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 davam etdirilir. 
Ayırıcı material dayaq ilə model arasında zəif birləşmə yaradır ki, bu da 
prosesin sonunda onların bir-birindən ayrılmasını asanlaşdırır.   

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 
keyfiyyəti 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 FDM adlanirlar. Şəkil  
5.27-də  Prodigy Plus FDM qurğusunun ümumi görünüşü verilmişdir.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Şəkil 5.27. FDM 2000 qurğusu (Stratasys İnc) 
 
Bu nəsildən olan qurğuların texniki göstəricilərini əlavə 4-dən götürmək 
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 



Prototiplərın sürətli hazırlanması  
 

61 

ibarət elektromaqnit idarəetmə sisteminin köməyi ilə hərəkət etdirilir 
(şəkil 5.28). İşçi başlıq bütün lazım olan köməkçi hissələrlə birlikdə 
xüsusi yığcam blokda birləşdirilir. Bu blok maqnit sahəsinin köməyi ilə 
metallik lövhəyə sıxılır. Lövhə ilə blok arasında aerostatik (hava) 
yastığın tətbiqi ilə kiçik araboşluğu yaradılır ki, bu da mexaniki 
sürtünmənin qarşısını almış olur. Aerostatik yastıq, başlığa 
birləşdirilmiş boru vasitəsilə vurulan sixilmiş hava ilə əldə edilir. 
MagnaDrive sistemi başlığın yüksək  dəqiqlik ilə müstəvidə istənilən 
trayektoriya üzrə hərəkət etdirmək imkanına malikdir (məc. kontur  və 
ya çevrə üzrə interpolyasiya).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Şəkil 5.28. MagnaDrive idarəetmə sistemi 
  

FDM prosesinin aparılması və ümumiyyətlə bu üsul üçün tətbiq 
olunan 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 
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plastik materiallardan hazırlanır. Metal hissələr isə FDM modellərinin 
köməyi ilə tökmə üsulu ilə əldə oluna bilərlər.   

FDM üsulunun ən geniş tətbiq sahəsi məişət texnikasıdır. Burada 
qab-qacaqdan tutmuş uşaq oyuncaqlarına qədər malların prototiplərinin 
qısa bir zamanda elə layihə bürosundaca hazırlanması mümkündür 
(şəkil 5.29). Bu üsulun köməyi ilə layihəçilər yeni məhsulun 
təkmilləşdirilməsini asanlıqla həyata keçirə bilərlər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.29. Oyunçaq üçün dişliçarx ötürməsi və velosipedin prototipi 
 

Başqa bir tətbiq sahəsi sənaye məhsullarının prototiplərinin 
hazırlanmasıdır. Şəkil 5.30-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 5.30. Deşmə mişarının və açarın prototipi  
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Avtomobil sənayesində plastik hissələrin hazırlanmasında da bu üsuldan 
geniş istifadə edilir. Əsasən avtomobilin salonuna aid olan hissələrin 
ilkin modellərinin əldə olunması FDM ilə yerinə yetirilir (şəkil 5.31).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Şəkil 5.31. Plastik gövdələr 
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5.2.5 Üçölçülü çapetmə  
         (3D Printing) 
 

Prinsipcə sinterləmə ilə oxşar olan bu üsul başqa birləşdirmə metodu 
ilə işləyir və fiziki əsasına görə adi çapetməyə (plotter üsulu) 
bənzədiyindən üçölçülü çapetmə - 3D Printing adlanır. İlkin material 
kimi burada qranulatlardan və tozlardan istifadə edilir. İşçi zonaya qat 
şəklində çəkilmiş toz, xüsusi birləşdirici komponentin püskürdülməsi ilə 
bir-birinə yapışdırılır. Bu işləmə prinsipi demək olar ki, birləşdirilən 
materialın xassələrindın asılı olmadığından material seçimini 
asanlaşdırır.        
İş prinsipi. 3D Printing qurğusunun işləmə prinsipi şəkil 5.32-də 

göstərilmişdir. Qurğu işçi zonada yerləşən iki çəndən, işçi kameradan və 
bunların üzərində düzxəttli hərəkət edən çapetmə mexanizimindən 
(plotterdən) ibarətdir. Bu çənlər proses zamanı işçi zonaya toz 
verilməsinə, kamera isə əsasən prosesin aparılması, yəni hissənin 
qurulmasına xidmət edir. Hər bir çən hərəkətsiz divarlardan və Z 
istiqamətində hərəkətli lövhədən (dibdən) ibarətdir. Toz çənlərinin dibi 
hər bir yeni qat çəkilməzdən əvvəl yuxarıya hərəkət etdirilərək lazımi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil  5.32.  Üçölçülü çapetmə prosesinin işçi sxemi   
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miqdarda toz qarışığını işçi zonaya çıxarır. Sonra bu kütlə xüsusi 
diyircəyin vasitəsilə işçi platformanın üzərinə bərabər yayılır. İşçi 
kamera isə əksinə olaraq hər addımdan sonra aşağıya doğru hərəkət 
etdirilir. Proses ilkin qatın tıkilməsi ilə başlayır. Lazımi miqdarda toz 
işçi platformanın üzərinə çəkildikdən sonra başlıqdan onun üzərinə su 
əsasında hazırlanmış birləşdirici maye püskürdülür. Birləşdiricinin 
püskürdülməsi çap başlığının malik olduğu 128 ədəd ucluqların vasitəsi 
ilə eyni zamanda yerinə yetirilir. Toz hissəcikləri birləşdirici maye 
bərkidikdən sonra lokal olaraq bir-biri ilə birləşərək möhkəm təbəqə 
yaradır. Birləşdirilməmiş toz hissəcikləri isə işçi zonada qalaraq hissə 
üçün dayaq rolunu oynayırlar. Çap başlığı hissənin en kəsiyinin həndəsi 
formasına üyğun olaraq hərəkət etdirilir. Birləşdirici maye su əsasında 
hazırlandığından qurulmuş hissənin təxminən 10%-ini su təşkil edir. 
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, 
birləşdirici məhlul rəngli də ola bilər. Belə məhlullar rəngli hissələrin 
hazırlanmasında istifadə edilir. Prosesin iş prinsipi müxtəlif 
materialların tətbiqində bir çox sərbəstliyə imkan verir. Əsasən bir neçə 
toz-birləşdirici kombinasiyası mümkündür. Məsələn, qips-keramik və ya 
polimerin tətbiqini misal kimi göstərmək olar (şəkil 5.33).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Şəkil 5.33. Üçölçülü çapetmə ilə hazırlanmış model   (Z-Corporation)                                                 
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Hazırlanan qatın sıxlığı x-y istiqamətlərində 24 piksel/cm-dir. Qatın 
qalınlığı 0,1-0,25 mm arasında dəyişir. Prosesin iş prinsipinə görə 
birləşdirmə zamanı kontura yaxın olan toz hissəcikləri də hazırlanan 
qata yapışırlar və beləliklə hissənin üzərində “şeh” yaradırlar. Bu da son 
nəticədə ona gətirib çıxarır ki, hıssənin (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 
möhkəm olmadığından, onu kənarlaşdırmamışdan əvvəl elə qurğunun 
üzərindəcə şüalandırılması məsləhətdir. Bundan sonra hissə isti mumda 
hopdurulur ki, bu da hissənin dəqiqliyinin növbəti dəfə aşağı düşməsinə 
səbəb olur. Prosesin işçi prinsipindən göründüyü kimi hazırlanan 
hissənin dəqiqliyi ümumiyyətlə başqa üsullara nisbətən aşağıdır.  

Üçölçülü çapetmə üsulu ABŞ-ın “Massachusets İnstitute of 
Technology (MİT)” tərəfindən 1992-cü ildə ixtira edilmiş və 
patentləşdirilmişdir. Üsulun kommersiallaşdırılması isə əsasən Z-
Corporation firması tərəfindən yerinə yetirilir. Bu iki qurum arasında 
əldə olunmuş lisenz müqaviləsinə əsasən Z-Corporation 1997-ci ildə ilk 
dəfə Z406 qurğusunu hazırlayıb bazara çıxartmışdır. Şəkil 5.34-də bu 
nəsildən olan qurğunun ümumi görünüşü verilmişdir. Qurğunun iş 
prinsipi sadə olduğundan onun layihə bürolarında tətbiqi lazımi 
periferiyanı yaratdıqdan sonra mümkündür. Prosesin aparılması üçün 
STL formatlı verilənlərdən istifadı edilir. Konturların təbəqə-təbəqə 
hazırlanmasına və prosesin vizuallaşdırılmasına imkan yaratmaq üçün 
qurğuların idarə sistemi xüsusi programlarla təchiz olunur. Qurğularda 
əsasən “İn-Jekt” tipli çap başlıqları tətbiq edilir. Bu qurğular başqa 
prototipləşdirmə üsullarına nisbətən təxminən 5 dəfə yüksək sürətlə 
işləyirlər. Prosesin belə sürətli aparılması konturların sürətli 
hazırlanması nəticəsində mümkün olmuşdur. Toz qatının çəkilməsi bir-
neçə saniyə ərzində yerinə yetirilir. 3D Printing qurğusunun texniki 
parametrlərini əlavə 5-dən götürmək olar.  
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Bu müsbət cəhətlərlə bərabər onu da demək lazımdır ki, bu üsulla 
adətən konsept modellər hazırlanır. Bu modellərin dəqiqliyi nisbətən 
aşağı olur, çox böyük modellərin hazırlanması qurğunun işçi sahəsi 
kiçik olduğundan mümkün deyil.        

 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5.34. Z406 qurğusu 
 

Praktiki tətbiqi. Qeyd olunduğu kimi üçölçülü çapetmə üsulunda 
əsasən süni materiallardan istifadə olunur. Bunun nəticəsində hazırlanan 
hissələr (modellər) öz mexaniki xassələrinə görə istehsal şəraitində 
tətbiq olunan hissələrdən çox fərqlənirlər, yəni bir sözlə geri qalırlar. 
Ona görə də bu üsulla hazırlanan hissələr yalnız yeni məhsulun əyani 
təsvirini yaratmaq üçün (konsept modellər) tətbiq olunur. Şəkil 5.35-də 
üçölçülü çapetmə üsulunun hidravlik öturmələrin layihələndirilməsində 
tətbiqi göstərilmişdir. Bu model əsasında layihəçilər verilmiş məhsulun  
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Şəkil 5.35. Turbin komponentinin modeli (Z Corporation) 
 
həndəsi strukturunun   analizi və  ölçüləri, o   cümlədən   məhsulun   
dizaynı  kimi amilləri yoxlamaq imkanına malik olurlar. Şəkil 5.36-də 
isə bu üsulla hazırlanmış idman ayaqqabısının modeli göstərilmişdir. 
Üçölçülü çapetmə üsulunun məişət mallarının istehsalında tətbiqi əsasən 
yeni məhsulun dizaynının yoxlanmasına xidmət edir.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şəkil 5.36. İdman ayaqqabısının modeli (Z Corporation) 
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 Şəkil 5.37. Bioloji strukturun modeli (Z Corporation) 
 

Üçölçülü çapetmə üsulu biologiya sahəsində də elmi tədqiqat 
işlərinin aparılması üçün işlədilən modellərin əldə olunmasında istifadə 
olunur. İlk dəfə olaraq bu üsulla mürəkkəb molekulyar struktur süni 
materialdan model şəklində hazırlanmışdır (şəkil 5.37).   

Üçölçülü çapetmə üsulu avtomobillərin hissələrinin 
hazırlanmasından da yan keçməyib. İlkin məhsulun konsept modelinin 
hazırlanması lazım olan hallarda bu üsul geniş tətbiq tapmışdır. Şəkil 
5.38- də nümunə kimi mühərrikin blokunun süni materialdan 
hazırlanmış modeli göstərilmişdir. Əlbəttə bu model başga üsullarla 
hazırlananlardan fərqli olaraq yalnız əyani təsvir üçün istifadə oluna 
bilər. Metaldan olan avtomobil hissələrinin istehsalında üçölçülü 
çapetmə üsulu vasitəsilə qurulan modellər tökmə qəliblərinin 
hazırlanmasında tətbiq edilir. Üsulun imkanları bu sahədə məhdud 
olduğundan yalnız kiçik metal hissələrin qəliblərinin hazırlanması 
mümkündür.      

Bu üsul metallik hissələrin prototiplərinin hazırlanması üçün tökmə 
qəliblərin formalaşdırılmasında tətbiq edilir. Hazırlanmış qəlib adi qum 
qəlibləri kimi istifadə edilərək tökmə üçün hazırlanır və sonra əridilmiş 
metalla doldurulur. Metal bərkidikdən sonra qəlib dağıdılaraq metal 
hissə kənarlaşdırılır (şəkil 5.39). Qəliblərin bu üsulla başğa RP 
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üsullarına nisbətən sürətli hazırlanması mümkün olduğundan o tökmə 
avadanlığının işçi hissələrinin metaldan hazırlanmasında da geniş tətbiq 
olunur.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şəkil 5.38. Avtomobil mühərrik blokunun modeli (Z Corporation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şəkil 5.39. Metallik borunun töküyü (Z Corporation)  
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6. Prototiplərın hazırlanmasının ənənəvi üsulları - Yüksək   
sürətlı     frezləmə 

 
6.1 Prosesin texnoloji əsasları  
      

İnkişaf tarixi 
     

Son illərdə maşınqayırma texnoloğiyasında High Speed Cutting 
(HSC) kimi tanınan yüksək sürətli emal kağız üzərində mövcud olan 
nəzəriyyədən praktikada geniş tətbiq olunan bir texnologiyaya 
çevrilmişdir. 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 artdiqca kəsmə zamanı yaranan 
temperatur və qüvvə də artır. Bunun nəticəsində alətin davamlılığı aşağı 
düşür. Salomonun sınaqları isə başqa bir nəticə vermişdir, yəni kəsmə 
sürəti artdiqca 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, brünc-1600 m/dəq, mis-2850 m/dəq və 
aliminium-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 kəsmə sürətinin elə bir intervalı mövcuddur ki, 
həmin arada verilmiş materialın emalı yüksək kəsmə  temperaturuna 
görə mümkün deyil. Məsələn aliminium üçün bu interval 100-400 
m/dəq arasında dəyişirsə, bürünc üçün 200-1000 m/dəq arasında 
yerləşir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sınaqlar güllə vasitəsilə  
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Şəkil 6.1. Yüksək sürətli kəsmədə temperaturun dəyişməsi [13] 
      

verilmiş sınaq materiallarının üzərində, kəsmə prosesində alətin 
buraxdığı izə uyğun bir izin açılması ilə aparılmışdır.     

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 
birlikdə artirilması emal vaxtını azaltmağa və bununla məhsuldarlığı 
artırmağa imkan verir.  

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 
yönəlmişdir. Yüksək sürətlərdə mexaniki emala imkan verən lazımi 
texniki 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       
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Şəkil 6.2. Aliminiumun emalında kəsmə qüvvəsinin sürətdən 
   asılılığı [24] 
       

sürətlərində dəyişməsi göstərilmişdir. Laboratoriya şəraitində alınmış bu 
nəticələr göstərmişdir ki, sürətin artması ilə kəsmə qüvvəsi müəyyən bir 
qiymətə qədər 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.    

Yalnız CNC idarə sistemlərinin yaranması, yüksək tezlikli 
şpindellərin və alətlərin permanent inkişafı, həmçinin dəzgahların 
konstruksiyalarının təkmilləşdirilməsi nəticəsində HSC emalın 
praktikada tətbiqi üçün geniş imkanlar açılmışdır [14,15,37,50]. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, bu texnologiyanın mexaniki emalın müxtəlif 
növlərində (əsasən torna əməliyyatında) sınaqdan keçirilməsinə 
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baxmayaraq 60-cı illərin sonuna qədər praktikada tətbiq oluna biləcək 
səviyyədə elə bir nəticə əldə edilməmişdir. Kəsmənin yüksək sürətlərdə 
aparılması məlum olduğu zamandan, bu texnologiyanın frezləmə 
əməliyyatında daha böyük 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, spindel mühhərikləri və alətin 
bərkidilməsi üçün tərtibatlar  işçi qruplarında 41 firma istirak edirdi. 
Layihə böyük uğurla başa çatdırılmışdır. Burada görülən elmi- tədqiqat 
işlərinin nəticəsində ilk dəfə olaraq Darmtadtda TU-də yüksək sürətli 
frezləmə dəzgahının prototipi yaradılmışdır. Bu prototipin əsasında 
prosesin texnoloji əsasları müxtəlif materiallar üzərində araşdırılmış və 
praktiki parametrləri müəyyənləşdirilmişdir. Şəkil 6.3-də bu tədqiqatlar 
nəticəsində alınmış, müxtəlif materialların yüksək sürətli emalı üçün 
kəsmə sürətinin sərhədləri göstərilmişdir. Elmi-tədqiqat işlərinin 
nəticələri çoxlu sayda yazılmış dissertasiyalarda və texniki mətbuatda öz 
əksini tapmışdır [14-35].      

Hal hazırda prosesin araşdırılması, CAD/CAM/NC-
proqramlaşdırması və avadanlığın inkişafı istiqamətlərində elmi tədqiqat 
işləri davam etdirilir. Yüksək sürətli frezləmənin praktikada tətbiqi 
göstərir ki, yüksək sürətlərin tətbiqi alətin keyfiyyəti ilə bərabər 
yastıglar  və  idarəetmə  sisteminin  parametrlərindən  də  güclü  sürətdə 



Yüksək sürətli frezləmə  
 

75

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.3. Müxtəlif materiallar üçün kəsmə sürətləri 
       

asılıdır. Ona görə də tədqiqat işləri iki istiqamətdə aparılır: prosesin 
məhsuldarlığını artırmağa imkan verən texnologiyanın işlənməsi və 
kəsmə sürətinin yüxarı sərhədlərinin qaldırılmasına imkan verən 
avadanlığın inkişaf etdirilməsı.  

     Yüksək sürətli frezləmə prosesinin xüsusiyyətləri 

      Qeyd olunduğu kimi, yüksək sürətli frezləməyə məxsus olan yüksək 
məhsuldarlıq bütün HSC emalı üçün xarakterikdir. Bu sahədə ilk 
praktiki nəticələr aviasiya sənayesində legirli aliminiumun emalında 
əldə edilmişdir. Sonralar polimer materialların, 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 integral 
hissələrin, və eləcə də elektrotexnika və məişət mallarının 
hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. Sənayenin bu sahəsində tətbiq 
olunan hissələr üçün mürəkkəb həndəsi formalar, əsasən isə sərbəst 
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formalı səthlər xarakterikdir. Belə səthlər dizayn və ya hava axınını 
optimallaşdırmaq (avtomobil hissələrində) baxımından tətbiq olunur. 
Metal hissələrin emalında yüksək sürətli frezləmənin rolu, bu hıssələrin 
son dəqiqliyinə qoyulan tələblərə görə daha böyükdür. Metal hissələr 
frezləmədən sonra həmişə finiş əməliyyatına üğradılır. Hıssələrin 
mürəkkəbliyi onların avtomatlaşdırılmış finiş emalına imkan 
vermədiyindən 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 
frezləmənin effektivliyini artırmaq daim bu sahədə çalışan firmaların 
maraq dairəsində durur. Frezləmə əməliyyatında vaxtın azaldılması və 
dəqiqliyin artırılması təkçə frezləmədə effektivliyin artırılmasına yox, 
eləcə də sonrakı emala  – finişləmə əməliyyatına sərf olunan əl 
əməyinin azaldılmasına xidmət edir.  

Çökük və qabarıq sətlərin emalı səthin  mürəkkəbliyindən asılı 
olaraq 3 koordinatlı frezləmə və ya da 5 koordinatlı simultan 
frezləmənin köməyi ilə aparılır. Əyri sətləri 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 azaldılaraq 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 səthin kələ-kötürlüyü əsasən sətirlər 
arasındakı məsafədən B və alətin radiusundan R asılıdır. Bu qiymətin 
nəzəri hesablanması şəkil 6.5-də göstərilmişdir. 
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Şəkil 6.4. Silindrik səthin frezlənməsi 
 
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 
şəraiti verilmiş anda konkret kəsmə sürəti və  kəsmə qüvvəsinin 
əvəzləyicisinin istiqaməti ilə təyin olunur. Frezləmə istiqaməti (alətin 
fırlanma istiqaməti –veriş və ya verişin əksi istiqamətlərində, hərəkət 
istiqaməti – yuxarıya və ya aşağıya frezləmə) həmçinin emal dəqiqliyinə 
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.    
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   Şəkil 6.5. Sətirlər arasındakı məsafənin səthin kələ-kötürlüyünə təsiri  
              

Şəkildə təsvir edilən silindrik səth yüksək sürətli frezləmə dəzgahında 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 quvvənin 
qiyməti və istiqaməti bu əməliyyatda tətbiq olunan frezin qeyri-
sərtliyindən  asılı olaraq forma xətası yaradır. Şəkil 6.6-da emal 
olunmuş səthin 3 koordinatlı ölçmə qurğusunda alınmış forma xətasının 
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Şəkil 6.6. Texnoloji varisliyin emal dəqiqliyinə təsiri  
(frezləmə istiqaməti- verişin əksinədir) 

  
təsviri verilmişdir. Kobud emaldan sonra alınan pillələrin təsiri təmiz 
emaldan sonra səth boyunca aydın görünməkdədir. Bu onu göstərir ki, 
texnoloji varislik sistemin sərtliyindən asılı olaraq bu və ya başqa 
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formada özünü göstərir. Texnoloji varisliyin son emala təsirini proses 
üçün işlənilmiş optimal 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 
dəyişməsi 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 müşaiət 
olunur. Nəticədə, alətin hissəyə nisbətən yerdəyişməsi müxtəlif olur: sağ 
tərəfdə çox, sol tərəfdə isə az. Frezləmə istiqamətinin dəqiqliyə təsirini 
azaltmaq üçün alətin pəstaha nisbətən mailik bucağını optimallaşdırırlar. 
Bunun üçün frezləmə zamanı mailik bucağı daim idarə olunur, 5 
koordinatlı frezləmənin köməyi ilə çalışırlar ki, alət ilə pəstahın normalı 
arasındakı bucaq 15-30°-ni keçməsin.           
      

CAD/CAM/NC programlaşdırma 
        

Yüksək sürətli frezləmədə tətbiq olunan texniki avadanlıq müasir 
CNC idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunduğundan, verilən hissələrin 
emalı üçün alətin işçi trayektoriyaları rəqəmli formada təsvir 
olunmalıdır. Bu prosesin layihələndirilməsi üçün tətbiq olunan işçi 
yerlər arasında kommunikasiyanı təmin etmək baxımından da vacibdir. 
Kompyüterləşdirilmiş prosesdə frezləmə texnologiyasının işlənməsi 
hissənin CAD modeli əsasında texnoloji informasiyanın kompüterdə 
hazırlanması 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. 
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Şəkil 6.7. Yüksək sürətli frezləmə texnologiyasında informasiya axını 
      

Frezləmədən sonra CAQ sistemlərinin tətbiqi ilə keyfiyyətə nəzarət 
edilir. Hər bir etap bi-biri ilə intranet və ya internet vasitəsilə 
əlaqələndirilmiş xüsusi işçi yerlərdə yerinə yetirilir.  

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 
qovuşduqları 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 əməlıyyatının optimal layihələndirilməsi yalnız müasir 
CAD/CAM sistemlərinin köməyi ilə mümkündür. Çünki, keçmişdə 
məlum olan əl ilə NC proqramlarının işlənməsi artıq burada hissənin 
verilənlərinin həcminin kəskin şəkildə artması nəticəsində (bəzi hallarda 
bu 100 MB-ı keçir) mümkün deyil. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
müasir  kompyüter  texnikasının  yüksək  səviyyədə  inkişaf   etməsinə 
baxmayaraq CAD/CAM sistemləri frezləmə prosesinin 
layihələndirilməsində yalnız yardımçı rolunu oynayır. Proqramçının 
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Şəkil 6.8. Yüksək sürətli frezləmədən sonra əmələ gələn tipik konturlar 
     

interaktiv şəkildə dialoqda olduğu bu sistemlər alətlər və emal 
strategiyaları haqqında informasiyanı daxil etdikdən sonra alətin emal 
olunacaq səth üzrə yerdəyişməsinin trayektoriyasını hesablayır. 

Müasir kompyüterlər bu halda sadəcə olaraq riyazi əməliyyatların 
yerinə yetirilməsi üçün tətbiq edilir. Yəni bu zaman heç bir məntiqi 
əməliyyat aparılmır. Yüksək sürətli frezləmə texnologiyasının 
kompleksliyi, bu prosesə təsir edən coxsaylı amillərin qarşılıqlı və 
prosesə təsirinin riyazi modelinin olmaması, əməliyyatlar arasında 
mövcud olan texnoloji varisliyin CAD/CAM sistemlərində nəzərə 
alınmaması prosesin tam avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsinə imkan 
vermir.  Prosesin hal-hazırda mövcud olan riyazi modelləri real emal 
şəraitini tam əks etdirmədiyindən, onların CAD/CAM sistemlərində 
tətbiqi kommersiya baxımından böyük maraq doğurmur.   

Yüksək sürətli frezləmə prosesinin CAD/CAM sistemlərinin köməyi 
ilə optimal layihələndirilməsinin texnoloji xüsusiyyətləri texniki 
mətbuatda geniş şəkildə öz əksini tapmışdır [43-55].     
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  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 
gövdəsi möhkəm və titrəmələri söndürmək qabiliyyətinə malik 
materiallardan hazırlanmalı və eyni zamanda yüngül çəkiyə malik 
olmalıdır.  Bu tələblərə cavab verən HSC dəzgah konsepsiyaları emal 
şəraitindən asılı olaraq işlənilir. Emal şəraiti əsasən materialın fiziki-
mexaniki xassələri ilə xarakterizə olunur. Frezləmə dəzgahlarında baş 
hərəkət şpindelin fırlanması və stolun düzbucaqlı koordinat sistemində 
oxlar boyunca eyni zamanda irəli–geri hərəkəti nəticəsində yerinə 
yetirilir. Stolun və spindel başlığının bir birinə nisbətən sərbəstlik 
dərəcəsindən asılı olaraq 3 koordinatlı və ya 5 koordinatlı emal aparmaq 
mümkündür. Dəzgahların gövdələri adətən qaynaq olunmuş polad 
konstruksiyadan və ya da polimerbetondan hazırlanır.Yüksək sürətli 
frezləmə dəzgahlarında prosesin aparılma sürəti çox vaxt dəzgahın 
malik olduğu maksimal verişlə (məs. 60 m/dəq) yox, verişin ötürmə 
təcili ilə qiymətləndirilir. Ona görə ki, əyrixətli kontur üzrə hərəkət 
zamanı dəzgah tez-tez verişin istiqamətini dəyişməli olur. Bu zaman 
sürəti sabit saxlamaq üçün yüksək təcil lazımdır. Praktikada tətbiq 
olunan müasir ənənəvi konseptli HSC dəzgahlarının demək olar ki, heç 
biri  emal zamanı verişə qoyulmuş sərhədə çata bilmir. Tətbiq olunan 
təcili  artirmaq isə texniki məhdudiyyət nəticəsində mümkün deyil. 
Yüksək təcil texnoloji sistemdə böyük titrəmələr yaradır. Bu problemi 
aradan qaldırmaq üçün yeni konstruksiyalar işlənmişdir. Misal olaraq 
qeyri ortoqonal olan, Hexapod adlanan konsepsiyanı göstərmək olar 
(şəkil 6.9).  

Hexapod dəzgahlar  adətən sərt çərçivədən və hərəkət etdirilə bilən 
platformadan ibarətdir. Hərəkət etdirilən platformaya xüsusi tutqacın 
vasitəsilə spindel birləşdirilir və çərçivədən hərəkətli qolların köməyi ilə  
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Şəkil 6.9.Hexapod dəzgahının struktur quruluşu 

   

asılır. Hərəkətli qol xüsusi öturmə vasitəsi ilə öz uzunluğunu dəyişə 
bilir. Qolların müxtəlif üzünlüqlarını təmin eməklə, spindel dəzgahın 
işçi sahəsində xüsusi mövqeyə gətirilir. Alətin verilmiş trayektoriya üzrə 
hərəkət etdirilməsi üçün golların 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 
mümkün olmuşdur. Bu dəzgahın prototipi Almaniyada ilk dəfə olaraq 
Kemnitç Texniki Universitetinin metalkəsən dəzqahları institutu ilə 
Mikromat Firmasının birgə işi nəticəsində yaradılmışdır. Andronic 400 
idarəetmə sistemi ilə (Andron GmbH firması) təchiz olunmuş bu dəzgah 
aliminiumdan tutmuş stamp poladlarının emalına qədər böyük bir 
spektri əhatə edən materialların emalına imkan yaradır. Əlavə 6-da bu 
nəsildən olan dəzgahlar haqqında məlumat verilmişdir.    

Yüksək sürətli frezləmədə həmçinin tələb olunur ki, aləti yüksək 
dövrlərdə fırlatmaq üçün baş ötürmə lazımi spindellə təchiz olunsun. 
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Yüksək tezlikli və dəqiqliyə malik spindellərin inkişafı nəticəsində bu 
problem həll edilmişdir. İlk yüksək tezlikli elektromaqnit spindelin 
prototipi (dövrlər sayı: 35000 1/dəq) 70-ci illərin sonunda Darmstadt 
Texniki Universitetində hazırlanmışdır. Hal hazırda yırğalanma və 
elektromaqnit yastıqlarla təchiz olunmuş spindellər tətbiq olunur. 
Elektrostatik yastıqlı spindellər baha başa gəldiyinə görə praktikada 
geniş tətbiqini tapmamışdır.  

Şəkil 6.10-də elektromaqnit şpindelinin cizgisi verilmişdir. Bu 
şpindellərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, kiçik sürtünmə nəticəsində iri 
jastıqlardan istifadə etmək və böyük dövrlər sayı əldə etmək  
mümkündür. Müasir texnikanın imkanı maximal dövrlər sayı 200000 
1/dəq olan elektromaqnit şpindellərinin hazırlanmasına imkan verir. Bu 
spindellərin təhlükəsiz tətbiqini təmin etmək üçün onlar müasir izləyici 
senzorlarla təchiz olunurlar.      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Şəkil 6.10. Yüksək tezlikli elektromaqnit spindeli (Darmstadt TU-i) 
    

Göstərilən texniki imkanların tətbiqi sözsüz yeni kəsici materialların 
işlənməsi və məhsuldar alətlərin konstruksiyasının yaradılmasını tələb 
edir. Alətlər yüksək sürətli frezləmə prosesində texnoloji sitemin 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 
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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 
malikdir.  

Şəkil 6.11-də müxtəlif kəsici materialların yüksək sürətli frezləmədə 
alətin yeyilməsinə təsiri göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi 
tezkəsən alət poladı P25 və adi bərk xəlitə K05 çox kicik davamlığa 
malikdir. Digər materiallar, yəni örtük çəkilmiş bərk xəlitələr isə ən  
yüksək davamlılıq gəstərirlər. Frez alətlərinin istehsalında ən çox tətbiq 
olunan örtüklər Titannitrid (TiN), Titancarbonit (TiCN), 
Titanaliminiumnitrid (TiAN) və Titankarbiddir (TiC). Örtükçəkmə 
texnologiyasından asılı olaraq  hər bir emal şəraiti üçün optimal örtüklü 
alət hazırlamaq mümkündür [61]. Quru və bərk emal üçün adətən TiCN 
və TiALN tətbiq edilir.  TiCN  yüksək  bərkliyə  malik olduğundan bərk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.11. Poladın emalında kəsıci materialın alətin davamlığına    
   təsiri [62] 
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emalda (Hard machining), yalnız 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 grupda birləşdirmək olar:   

- silindrik barmaq frezlər ( Flat – End – Cutter ) 
- radius frezlər ( Ball – Nose – Cutter) 
- kuncləri govuşdurulmuş 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 
frezləmə əməliyyatında istifadə edilir (şəkil 6.8). Radius frezlərin 
tətbiqində yaranan əsas problem ondan ibarətdir ki, alətin mərkəzində 
kəsmə sürəti sıfıra bərabərdir. Bu ona gətirib cıxarır 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 alətlərlə kəsmə dərinliyi istiqamətində heç bir veriş 
mümkün deyil və onların tətbiqi 5 koordinatlı frez dəzgahı tələb edir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.12. Torus frezlərlə emal 
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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  
frezləmədə alətin dövrlər sayının seçilməsi çox vacibdir. Çox vaxt 
çalışırlar ki, dövrlər sayı məxsusi tezlik yerləşən intervaldan çox üzaqda 
yerləşsin. Ancaq bu problemi istehsalatda heç də həmişə tam həll etmək 
mümkün olmur. Məsələn, ştampların hazırlanmasında dərin və dar 
yüvaların frezlənməsi adətən nazik və uzun frezlərin tətbiqi ilə yerinə 
yetirilir. Alətin eninin üzünlüğüna nisbəti (1/10) ekstrem olan hallarda 
dovrlər sayı ilə məxsusi tezlik bir-birinə yaxın məsafədə yerləşir. Bu 
halda, məxsusi tezlik birbaşa həyacanlandırılmasa da, onun hormonik 
qiymətləri dovrlər tezliyinin təsirindən qüclənə bilər. Bu da alətə təsir 
edən dinamik qüvvələrin artmasına gətirib çıxarır. Belə hallar çox vaxt 
alətin spindellə birləşdiyi yerdə problemlər yaradır. Əgər bu birləşmə 
nisbətən sərt və dəqiq deyilsə, onda emal olunan səthin keyfiyyəti 
sistemdə yaranan yırğalanmanın nəticəsində korlanır. Bu baxımdan aləti 
şpindeldə birləşdirən tərtibata da xüsusi tələblər qoyulur.    

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 
bərkidici sistem integrasiya edilir. Şəkil 6-13-dən göründüyü kimi alətin 
bərkidilməsi yayların köməyi ilə, açılması isə pnevmatik olaraq yerinə 
yetirilir. Alətlə spindel arasında stabil dinamik birləşmə yaratmaq üçün 
tutqacları yüksək forma və ölçü dəqiqliyində hazırlayırlar (tutqacın 
radial vurması 1-2 mkm-ə bərabər olur).  
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Şəkil 6.13. Yüksək tezlikli spindel üçün konuslu bərkidici sistem 

        (OTTO GmbH) 
 
 

6. 2  Tətbiq sahələri 
 

Yüksək sürətli frezləmənin yüxarıda qeyd olunan texnoloji imkanları 
onun istehsalın bir çox sahələrində geniş tətbiq olunması üçün zəmin 
yaratmışdır. Prosesin üğürla həyata keçirilməsi üçün tətbiq olunan 
sahələrin, əsasən emal olunan materialların fiziki-mexaniki xassələrini 
nəzərə almaqla texnoloji parametrlərin və üyğun 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 aparılmalıdır. Buna görə də yüksək sürətli frezləmənin 
hər bir tətbiq sahəsinə üyğun texnologiya işlənmişdir. Buna misal olaraq 
prototiplərin hazırlanmasında tətbiq olunan modellərin və qum 
qəliblərin frezlənməsi texnologiyasını göstərmək olar. Bu 
texnologiyaların hər ikisinin də qum qəliblərin hazırlanmasında tətbiq 
olunmasına baxmayaraq onların oz xüsusiyyətləri 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.        
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6.2.1 Modellərin hazırlanması 
 

Hələ metal hissələrin tökmə yolu ilə hazırlama üsulu məlum olduğu 
zamandan burada tətbiq olunan qəliblərin düzəldilməsində modellərdən 
istifadə olunmağa başlanmışdır. Modellər tökmə texnologiyasından 
məlum olduğu kimi iki növdə hazırlanırlar: birdəfəlik və daimi. 
Birdəfəliyə mum və polisteroldan hazırlanmış modelləri misal 
göstərmək olar. Bu modellər bir dəfə istifadə olunduqdan sonra proses 
zamanı əriyərək buxarlanırlar. 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 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” 
istigamətində 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 
dəqiqliyini və keyfiyyətini artırmaq məqsədilə ağacların emal olunmaq 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində də böyük işlər görülmüşdür. 
Hal hazırda modellər birbaşa təbii ağacdan yox, ağacın başqa  
materiallarla qarışığından hazırlanmış süni materialdan – “ureol”dan 
hazırlanır. Ureol ağacdan fərgli 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 
hazırlanmasındakı rolunu araşdıraq. Metaldan hazırlanan prototiplər 
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əsasən tökmənin tətbiqi ilə hazırlanır. Prototiplərin sayı onun 
təyinatından asılı olaraq çox hallarda 1-6 arasında yerləşir. Yuxarıda 
qeyd olunduğu kimi, birdəfəlik modellərin tətbiqi burada yalnız dəqiq 
tökmə üsulunu çıxmaq şərti ilə demək olar ki, istifadə olunmur. Dəqiq 
tökmədə mum modellərin köməyi ilə gipsdən gəliblər 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 
generativ emalda olduğu kimi burada da qatbaqat hazırlamadan istifadə 
edilir. Yəni hissə əvvəlcədən təbəqələrə bölünür və sonra addım və 
addım frezlənir. Burada iki istiqamətdə emal mümkündür: +Z və -Z 
istiqamətlərində. Z dəzgahda alətin fırlanma oxudur. Bu emal novlərinə 
ayrılıqda baxaq.  

            

+Z istiqamətində təbəqələrin frezlənməsi  
            

Proses yüksək surətli frezləmə dəzgahında yerinə yetirilir. Verilmiş 
həssənin CAD modeli əvvəlcə kompyüterdə hissənin həndəsəsinin 
mürəkkəbliyindən asılı olaraq təbəqələrə bölünür. Təbəqənin qalınlığı 
elə seçilir ki, onun emalı adi uzunluqda olan frezlərin köməyi ilə 
problemsiz 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 
başlanılır. Bu təbəqə də hazır olduqdan sonra onun uzərində növbəti 
təbəqə qurulur.  

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 
malik modellərin emalında bu üsulun tətbiqi məhduddur. Çünki, nazik 
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divarlı qabırğalar aşağı sərtliyə malik olduğundan emal zamanı əmələ 
gələn yırğalanma nəticəsində çox vaxt sınır.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.14. Ureol modelinin +Z istigamətində frezlənməsi  
                  (Zimmermann) 

 
-Z istiqamətində təbəqələri frezləməklə hazırlama 
(Zimmermann üsulu) 
 

Bu üsulun fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, burada dəzgahın spindeli 
180° bucaq altında çevrilmiş şəkildə hissəni altdan yuxarıya doğru emal 
edir. Proses 3 koordinatlı yüksək surətli frezləmə dəzgahında aparılır. 
Dəzgaha adi komponentlərdən başqa  süni materialdan (ureol, qrafit və 
i.a.) olan lövhələr üçün maqazin və yapışdırıcı qurğu da daxildir. Bu 
üsul 1998-ci ildə Zimmermann (AFR) firması tərəfindən işlənmiş və 
patentləşdirilmişdir (şəkil 6.15).  
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Üsulun əsas məqsədi mürəkkəb konturlu modellərin hazırlanması 
zamanı ortaya çıxan problemi aradan qaldırmaqdır. Dərin və ensiz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 6.15. Ureol modelinin -Z istigamətində frezlənməsi 
 

konturların emalı ( məs. dərinliyi 200 mm, eni 5 mm olan yuva) 
texnoloji baxımdan nazik və uzun frezlərin tətbiqini tələb edir. Belə 
frezlərin HSC emalında tətbiqi isə alətin sərtliyinə gorə məhduddur, 
yəni dərin yuvaların emalı çox vaxt adi alətlərlə mümkün deyil. 
Zimmerman üsulunda isə belə konturlar təbəqələrə bölünərək 
addımbaaddım emal olunur. Beləliklə frezləmə prosesi qalınlığı 20 mm 
olan lövhələrin frezlənməsinə gətirilir. Burada tətbiq olunan qısa 
frezlərin tətbiqi prosesi yüksək sürətlərdə və sabit rejimlərdə aparmağa 
imkan verir. Proses ilkin lovhənin 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 yapışdırlır. 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 generativ emal üsullarına 
nisbətən daha dəqiq prototiplərin hazırlanmasına imkan verir.   

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

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

Yüksək sürətli frezləmənin istehsalın bir çox sahələrində uğurla 
tətbiq olunmasından sonra onun daimi olaraq yeni materialların 
emalında sınaqdan keçirilməsi böyük maraqla araşdırılır. Bu baxımdan 
frezləmənin tökmə texnologiyasında da tətbiq olunması getdikcə vüsət 
almaqdadır. Tökmə üçün köməkçi rolunu oynayan modellərin və 
qəliblərin hazırlanması yeni frezləmə texnologiyasının tətbiqi ilə daha  
da sürətləndirilmişdir.  

Məlum olduqu kimi tökmədə istifadə olunan qum qəliblər yuxarıda 
qeyd olunmuş ağac modellərin köməyi ilə hazırlanır. Prototiplərin 
hazırlanmasında 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 ondan ibarətdir ki, verilmiş qəlib, onun CAD-modeli əsasında 
əvvəlcədən formalaşdırılmış prizmatik qum blokunu frezləməklə 
hazırlanır (şəkil 6.16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Şəkil 6.16. Qum qəlibin 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 
verilənlər hazırlandıqdan sonra CAM sistemində frezləmə üçün NC 
proqramlar tərtib edilir. Proqramlaşdırma zamanı tətbiq olunan kəsmə 
parametrləri qumun emal ediləbilmə qabiliyyətini nəzərə alaraq seçilir.  

Qum qəliblərin bir başa 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 
parametrlərinin 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 frezlərdən 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 oblast  (>45°) və 
yastı oblast (<45°). Dik oblast sabit Z səviyyəli sətirləmə ilə hazırlanır. 
Yastı oblastın emalında 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 mürəkkəbliyindən 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-də DMM üsulu ilə üç etapda frezlənmiş qum qəliblərinin 
seqmenti göstərilmişdir. Bu üsul əsasən  tökük prototiplərinin hazırlan- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 6.18. DMM üsulu ilə hazırlanmış qum qəlibləri 
  

masında tətbiq olunur. ACTech firmasında bu üsulu reallaşdırmaq üçün 
GEİSS firmasının iki yüksək sürətli frezləmə dəzgahı (bax əlavə 7) 
tətbiq olunur. Bu dəzgahlar nisbətən böyük işçi sahəsinə malik 
olduğundan 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 başqa üsullarla tez və effektiv 
hazırlanması mümkün olmadığından, bu üsulun hələ ki rəqibi yoxdur. 
 



Yüksək sürətli frezləmə  
 

99

6.2.3. Qum qəliblərinin frezlənməsində tətbiq olunan alətlər  
 

Frez aləti kəsmə prosesində texnoloji sistemin komponentləri: 
dəzgah, tərtibat və pəstah arasında qapayıcı rolunu oynayır. Ona görə də 
tətbiq olunan alətin xarakteristik xüsusuyyətləri emal olunan səthə 
qoyulan tələbləri ödəmək baxımından çox vacibdir. Şəkil 6.19-da frez 
alətinin prosesin gedişinə təsir edən parametrləri göstərilmişdir.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 6.19. Frez alətinin parametrləri 

 
Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, mürəkkəb həndəsi formaya 

malik 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 
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həndəsəsindən asılı olaraq nazik frezlərin yüksək sürətli emalda tətbiqi 
çox hallarda yan keçilməzdir. Alətin çıxış uzunluğu artdıqca frezin 
sərtliyi və bunun 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 gərə 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 
məhkəmliyinə çox təsir edir. Mikrohəndəsə isə yonqarın yaranma  
prosesində böyük rol oynadığından prosesi layihələndirən zaman nəzərə 
alınmalıdır.  

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 
parametrlərininin tapılmasına imkan yaratmışdır. Ancaq bu sahədə 
günbəgün 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 
halda 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 almaq lazımdır. Bu tələblər 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

Ø Diamer /uzunluq nisbəti 1/30; 
Ø minimal çəkili; 
Ø dinamik stabil; 
Ø kiçik maya dəyərli. 

Bu tələblərə cavab vermək üçün öncə qumların frezlənməsi üçün 
lazım olan alət tipləri araşdırılmışdır. Kobud emal üçün çoxdişli frezlər,  
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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]. 
Frezlərin həndəsəsi aparılmış nəzəri-experimental tədqiqatlar 
nəticəsində 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 dinamikasını ultrasəs vasitəsilə tədqiq etdikdən 
sonra sistemi komponentlərinin hər birinin ayrılıqda məxsusi tezliyi 
təyin edilmişdir ki, bu da alətlərin tətbiqi zamanı rezonans halının 
aradan qaldırılmasına şərait yaratmışdır. 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 
parametrlər qum formaların frezlənməsində səthin keyfiyyəti ilə bərabər 
prosesin məhsuldarlığına təsir edən ən vacib amillərdəndir. 
Experimentlər nəticəsində yeyilmə, kəsən tilin həndəsəsi və səthin 
keyyfiyəti arasında asılılıq əldə edilmişdir. Sonra bu asılılığın əsasında 
alətin kəsən hissəsinin parametrləri optimallaşdırılmışdır.  
Experimentlər 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 nəticəsində sıradan çıxır. Ona qörə də bahalı 
örtük qısa bir zamanda öz maya 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. Qumların emalıında tətbiq olunan frez alətləri 
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6.3 Rapid Prototyping texnologiyasının tətbiqi haqqında 
ümumiləşdirilmiş nəticə  

 
Qabaqkı fəsillərdə təsvir edilən RP üsullarının köməyi ilə verilən 

hissənin prototipini bir neçə saat ərzində hazırlamaq mümkündür. 
Muasir rəqəmli texnologiyaya əsaslanan bu üsullar yeni məhsulun 
layihələndirilməsi vaxtını aşağı salaraq onun qısa bir zamanda bazara 
çıxarılması 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 
hazırlama 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 hazıarlanması zamanı onların birbaşa (sinterləmə 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 
birmənalı optimal texnoloji prosesin avtomatlaşdırılmış 
layihələndirilməsi mümkün deyildir. Bu tətbiq olunan üsulların sayının 
çox olması və onların xassələrinin tətbiq olunan hissənin həndəsəsindən 
və materialından asılı olaraq müxtəlif olması ilə bağlıdır. Ona gərə də 
seçmə prosesi yalnız verilən hazırlama şərtlərindən asılı olaraq fərdi 
işlənir. Burada aşağıdakı parametrləri nəzərə almaq lazımdır: 
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Ø hissənin qabarit ölçüləri; 
Ø hissənin keyfiyyəti və dəqiqliyi; 
Ø hazırlama vaxtı.  

Prototiplərin hazırlanmasında tətbiq olunan üsulların bəzi 
parammetrləri səciyyəli şəkildə cədvəl 6.1-də verimişdir. Cədvəldə 
həmçinin üsulların çatışmayan cəhətləri göstərilmişdir. Prosesin 
layihələndirilməsində bu cəhətləri nəzərə almaq lazımdır.   

Seçmə zamanı öncə RP qurğularının işçi sahələri verilən hissənin 
qabarit ölçüləri ilə müqayisə edilir. Burada ilkin həllər çoxluğu 
formalaşdırılır. 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 güçlü surətdə asılı olduğundan onu ümumi şəkildə təsvir 
etmək mümkün deyildir.       

RP texnologiyasının çatışmayan cəhətləri hazırlanan hissələrin 
səthlərinin ənənəvi üsulla hazırlananlara nisbətən kobud və texnoloji 
varislik nəticəsində pilləli olmasıdır. Buna gorə də keyfiyyətinə yüksək 
tələblər  qoyulan prototiplərin post-proses ərəfəsində 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 
edilən hissəninkindən 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 
texnologiyasının səmərəliliyi  kəskin aşağı düşür. Bu cəhətlər RP 
texnologiyasının gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.  
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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Cədvəl 6-1-in davamı 
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7.  Tökmə avadanlıqlarının sürətli hazırlama üsulları  
(Rapid Tooling)   

 
Bir çox hallarda yeni məhsulun istehsalının texnoloji hazırlığı 

ərəfəsində hissənin sınaqdan keçirilməsi üçün bir yox, bir neçə prototip 
lazım olur. Bu zaman prototiplərin birbaşa RP üsulları ilə hazırlanması 
maya dəyəri baxımından əlverişli olmur. Prototiplərin çox miqdarda və 
qısa müddətdə hazırlanması metallik press-formalardan istifadə etməklə 
tökmə üsulunun müxtəlif növlərinin tətbiqi ilə yerinə yetirilir. Bunun 
üçün Rapid Tooling- tökmə avadanlıqlarının sürətli  hazırlanması 
üsulundan istifadə edilir. Rapid Tooling üsulunun mahiyyəti RP 
üsullarını özündə əks etdirən, tökmə avadanlığının tərkib hissəsi olan 
metallik formaların hazırlanması üçün bir strategiyadan ibarətdir. 
Burada da prototiplərin hazırlanmasında istifadə edilən üsullara identik 
olan və ya da prinsipcə onlara oxşar olanlar tətbiq edilir. Metallik 
formalar birbaşa və ya köməkçi modellərdən istifadə etməklə dolayı 
yolla alınırlar.   

Tökmə avadanlığı dedikdə yalnız metalların tökülməsi üçün istifadə 
olunan kokillər deyil, həmçinin süni və metallik materialdan olan 
hissələrin hazırlanması üçün tətbiq olunan press-formalar, matrislər və 
ştamplar da başa düşülür. Bundan əlavə burada fromaların tətbiqinin 
texniki cəhətdən reallaşdırılmasına imkan verən tərtibatlar da nəzərdə 
tutulur. Rapid Manufacturing prosesində hissələr təzyiq altında 
tökməklə hazırlanır. Şəkil 7.1-də poladdan olan bir tökmə avadanlığının 
ümumi görünüşü verilmişdir.  

Tökmə avadanlığı 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 
təmin 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  itələyicinin  köməyi  ilə  matrisadan  aralanır və sonra hazır  
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 Şəkil 7.1. Plastik hissələri hazırlamaq üçün polad forma  

 
hissə işçi zonadan çıxarılır. Formanın işçi səthlərini daimi soyutmaq 
üçün o, şəkildən ğöründüyü kimi rezin borularla təzyiq altında soyuducu 
maye ilə təmin olunur.  Bu metallik formalar 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 formadan rahat çıxarılması üçün müəyyən mailliklərə 

malik olmalıdır.   
Bu tələbləri ödəmək üçün tökmə avadanlığının hazırlanmasında 

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

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

Tökmə avadanlığının hazırlanması əsasən üç addımda aparılır (şəkil 
7.2). Birinçi addımda hazırlıq işləri görülür. Burada ümumi emal 
konsepti hazırlandıqdan sonra avadanlığın hər bir komponenti (hissəsi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.2. Metallik formaların hazırlanma prosesi 
 
konstruksiya olunur və onun hazırlanması üçün texnologiya 
layihələndirilir, həmçinin prosesin idarə olunması planı işlənilir. Bu 
addimda görülən işlər ümumi prosesə sərf olunan xərcin 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 hazırlanmasına RP 
üsullarından tutmuş mexaniki emala qədər bir çox üsullar tətbiq edilir. 
Hissənin mürəkkəbliyindən asılı olaraq hazırlama üçün optimal üsul 
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seçilir. Sonuncu addimda ayrılıqda hazırlanmış hissələr yığılaraq tökmə 
avadanlığının funksionallığı yoxlanılır. Hissələr yığıldıqdan sonra çox 
zaman birləşmə yerlərində kiçik boşluqlar yaranır, hansı ki, sonradan əl 
ilə doldurularaq hamarlanır. Bu işlərin çoxu əl ilə görüldüyündən çox 
vaxt və xərc tələb edir.      

Ümumiyyətlə metallik formaların komponentləri iki üsulla 
hazırlanır: 
Ø Tökmə avadanlığının köməkçi modellərin tətbiqi ilə 

hazırlanması 
Ø Tökmə avadanlığının hissələrinin birbaşa hazırlanması 

Şəkil 7.3-də bu hazırlama yollarının reallaşdırılmasının texnoloji 
imkanları 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 avadanlığının hazırlanması 
üçün tətbiq olunan RP üsulları göstərilmişdir. 

Buradan göründüyü kimi çox miqdarda protiotipin sürətli 
hazırlanması xüsusi tökmə avadanlığının hazırlanmasına gətirilir ki, bu 
da RP üsullarının və mexaniki emalın tətbiqi  ilə həyata keçirilir. RT 
üsulu üçün xarakterik olan əlamətlərdən biri də odur ki, tökmə avadan- 

Tökmə avadanlığının 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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Cədvəl 7.1. Metal formaların hazırlanmasında tətbiq olunan üsullar 
HISSƏLƏRIN SAYI 

10-200 200-2000 2000-20000 
Stereolitoqrafiya Qətran qəliblər Metal örtük çəkməklə 
Qətran qəliblər Metal örtük çəkməklə Lazerlə sinterləmə (metal) 
 Lazerlə sinterləmə 3D Keltool 
 3D çapetmə Dəqiq tökmə 

           

lığı CAD-modelinə əsaslanan modular quruluşa malikdir. Prosesi 
layihələndirən zaman tökmə avadanlığı onun komponentlərinin texnolo-
jililiyindən asılı olaraq dekompozisiya edilərək qruplaşdırılır. Ən çətin 
emal olunanlar RP üsulu ilə, yerdə qalanlar isə mexaniki emal ilə əldə 
edilir (şəkil 7.4). Tökmə avadanlığının gövdəsinin hazırlanmasında isə 
imkan daxilində standart hissələrdən istifadə edilir. Formanın qabarit 
ölçüləri məlum olduqdan sonra qısa bir müddətdə onun gövdəsi yığılır.       

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 7.4.  Tökmə avadanlığının dekompozisiyası (appex GmbH) 
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7.1 Metal formaların dolayı yolla hazırlanması 
 

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 
zamanda hazırlamaq mümkündür. Tezəriyən materiallardan (mum, 
polisterol, polikarbonat) hazırlanan bu modellər dəqiq tökmə prosesində 
tətbiq edilməklə metallik formaların töküklərinin hazırlanması üçün 
geniş imkanlar açır. Hazırlanan prototiplərin sayının kiçik olduğu halda 
stereolitoqrafiya üsulu ilə süni materialdan hazırlanmış formaların 
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 ərimətemperaturuna malik olması ilə 
məhduddur. Ancaq bu üsulun daimi təkmillişdirilməsi nəticəsində 
hazırlanan hissələrin mexaniki xassələrinin yaxşılaşdırılması mümkün 
olmuşdur. Belə ki, stereolitoqrafiya üsulu ilə hazırlanan hissələr təzyiq 
altında tökmədə metal formalar kimi tətbiq oluna bilmişdir. Əlbəttə bu 
zaman tökmə prosesi süni materialdan olan işçi hissələrə görə lənğ 
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 
dördbucaqlı bir çərçivənin içərisinə qoyularaq üzərinə qətranla 
aliminiumun qarışığından ibarət maye tökülür. Soyuma nəticəsində 
tökülən maye 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 
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Şəkil 7.5. SLA üsulu ilə hazırlanmış forma  
(CP GmbH)  

 
ondan ibarərdir ki, hissənin həndəsəsi nisbətən sadə olmalı, yəni heç bir 
arxa səthə malik olmamalıdır ki, plastik töküyü qəlibdən asan çıxarmaq 
mümkün olsun 

Başqa bir imkan SLA üsulunun vasitəsilə tökmə avadanlığının işçi 
səthinin 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 
materialdan hazırlanmış hissənin üzərinə metaldan ibarət örtük çəkilir. 
Metallik formanın qalan hissələri isə mexaniki emal ilə hazırlanır. Şəkil 
7.5-də bu üsulla hazırlanmış metal forma təsvir edilmişdir. Burada 
avadanlığın yalnız işçi hissəsini əmələ gətirən formalar SLA ilə 
hazırlanmışdır. Bu formaları özündə birləşdirən gövdə isə frezləmənin 
köməyi ilə hazırlanmışdır.           

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 forma alınır (şəkil 7.7). Növbəti addımda bu  
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Şəkil 7.6. SLA üsulu ilə əldə olunmuş forma  

(CP GmbH) 
 
forma metal tozundan və xüsusi materialın qarışığından hazırlanmış 
kütlə ilə doldurulur. Bu yolla prototip yarımhazır şəkildə alınır. Sonra 
formaya salınmış kütlə sobada qızdırılaraq bərkidilir. Nəticədə metal ilə 
qarışdırılan kütlə buxarlanır və bərkimiş hissədə məsamələr yaranır. Bu 
məsamələri doldurmaq üçün prototip axırda misdə hopdurulur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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lazımdır. Yəni hissə nisbətən böyük layihələndirilir və proses 
nəticəsində o öz lazımi ölçüsünü alır. Metal formalar 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.  

Dolayı yolla metal formaların hazırlanması seriya qabağı hazırlıq 
işlərini aparmaq üçün tətbiq olunan bir proses kimi başa düşülməlidir. 
Bu üsulla hazırlanan hissələr prototip olaraq  qalır və seriyalı istehsalda 
tətbiq olunan hissələrdən öz fiziki-mexaniki xassələrinə görə geri 
galırlar.  
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7.2 Metal formaların birbaşa hazırlanması 
 
7.2.1 Birbaşa sinterləmə 
 

Sinterləmə üsulunun tətbiqi ilə metal formaların praktikada bir-başa 
tətbiq oluna biləcək şəkildə hazırlanması mümkündür. Bu prosesinin 
aparılmasının özəllikləri V fəsildə izah edilmişdir. Metallik formaların 
hazırlanmasında iki materialın tətbiqini qeyd etmək lazımdır: süni 
material-metal komponentli və çox komponentli metal.    

1993-cü ildə DTM firması mis-poliamid əsaslı bir materialın 
tökmədə istifadə olunan formaların hazırlanması texnologiyasını 
işləmişdir. Proses zamanı, mis toz 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 quruduluraq onun nəmişliyi minimuma endirilir. Növbəti 
addımda yarımhazır hissə sobada yüksək temperaturda qızdırılaraq 
metal hissəciklərin bir-biri ilə birləşmə prosesi başa çatdırılır. Hazır 
hissə sonda çatdırma əməliyyatına üğradılır. Bu proses saatlarla davam 
etdiyindən proses zamanı hissənin istiliyin təsirindən deformasiya 
olunması qaçılmazdır. Şəkil 7.8-də bu yolla alınmış forma və onun 
köməyi ilə alınmış plastik hissə göstərilmişdir.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Metallik formaların hazırlanmasında çoxkomponentli material kimi 
metal tozların qarışığından ibarət olan bir sistemdən istifadə edilir. 
Burada polad tozlarının birləşdirici komponent kimi tezəriyən metaldan 
istifadə edilir. Məsələn, danəvərliliyi 50 mkm olan mis-polad tozu 
qarışığını sinterləmə prosesində elə qızdırırlar ki, yalnız mis əriyir və 
bununla o polad tozları bir-biri ilə birləşdirir. Bu üsulla sıxlığı 70% olan 
polad hissənin hazırlanması mümkündür. Proses bir neçə etapda 
aparıldığından böyük əmək tutumludur. Burada da hissənin üst hissəsi 
məsaməli alınır, ona görə də, hissənin başqa materialda hopdurulması 
lazım gəlir. Proses sinterləmə qurğusunda tam aparıldığından heç bir 
post-prosesə ehtiyac qalmır.   

Metal formaların birbaşa sinterləmə texnologiyası 
Fockele&Schwarze (AFR) firması tərəfindən inkişaf etdirilərək o 
dərəcəyə çatdırılmışdır ki, polad tozlarının heç əlavə elementin iştirakı 
olmadan bir-biri ilə birləşdirilməsi 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 sinterləmə qurğusunda yüksək ərimə temperaturu  tələb olunur. 
Proses zamanı yaranan oksid təbəqəsi tozların bir-biri ilə birləşməsini 
çətinləçdirir. Yüksək temperaturda metal əriyərkən böyük damcılar 
əmələ gəlir. Bunun nəticəsində sinterlənən hissə məsaməli alınır.  

1998-ci iləd EOS GmbH firması birbaşa sinterləmə üçün xüsusi 
metal tozu işləmişdir. Bu tozlar sinterləmədən sonra polad tökük ilə 
müqayisə oluna biləcək xassəyə malik olur. Hazırlama zamanı ərimə 
prosesi optimallaşdırıldığından prototipin başqa materialda 
hopdurulmasına ehtiyac qalmır. Prosesi aparmaq üçün EOS firması M 
nəslindən olan qurğunu da təkmilləşdirmişdir. Metalların birbaşa 
sinterlənməsi üçün yaradılmış qurğu EOSİNT M250 Xtendet adlanır. 
Formanın 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 avadanlığının hazırlanmasında kağız əvəzinə metal 
lövhələrdən istifadə olunur. Metal lövhələr lazerin köməyi ilə 
kəsildikdən sonra bir-biri ilə elə qurğunun işçi sahəsindəcə birləşdirilir. 
Proses başa çatdıqdan sonra hissə işçi zonadan kənarlaşdırılır.  Lövhənin 
qalınlığı 0,18-0,8 mm arasında dəyişir. Kağız təbəqələrin emalından 
fərqli olaraq metalların kəsilməsində prosesin sürəti qatın qalınlığından 
birbaşa asılıdır (şəkil 7.10). Şəkil 7.10-dən göründüyü kimi materialın 
fiziki-mexaniki xassələri də onların lazerlə emalolunma qabiliyyətinə 
böyük təsir göstərir. Aliminiumdan olan lövhələr poladdan olanlara 
nisbətən böyük kəsmə sürətlərində emal edilə bilir.  

Forma hazır olduqdan sonra səthin həndəsəsində kəskin sıçrayışlar 
olan yerlərdə boşluglar yaranır (şəkil 7.11). Bu boşluqlar qaynaq 
vasitəsilə əlvan metalla doldurulur və sonra frezləmənin köməyi ilə 
mexaniki emal edilir. Metal formalar hazır olduqdan sonra onlar tökmə 
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0 50 100 150 200 250 300

Aliminium 0,20 mm

Aliminium 0,40 mm

Mis 0,20 mm

Aşağı legirli polad 0,18 mm

Aşağı legirli polad 0,25 mm

Austenit poladı 0,40 mm

Austenit poladı 0,50 mm

Örtük çəkilmiş  polad 0,70 mm

Austenit poladı 0,80 mm

Kəsmə sür'əti (m/dəq.)

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Şəkil 7.10. Yüksək sürətli lazerlə emalda kəsmə sürətləri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 7.11.  LOM üsulu ilə hazırlanmış forma (İWS, Dresden) 



122        Tökmə avadanlıqlarının hazırlanması 
 
avadanlığının uyğun olaraq alt və üst hissəsinin gövdəsinə mexaniki 
birləşdirilirlər.   

Aliminiumdan hazırlanan press-formalar nisbətən aşağı istilik 
davamlığına malik olduğuna görə əsasən süni materialların 
tökülməsində istifadə edilir. Poladdan hazırlanan formaları 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 formaların hazırlanmasında RP üsullarının ilə yanaşı  “ənənəvi 
emal”-a aid olan yüksək sürətli frezləmə də müasir CNC-
texnologiyasına əsaslanaraq  müəyyən rəqabət yaradır.  Bu üsulun tətbiq 
olunması verilən hissəyə qoyulan tələbatla bağlıdır. Yüksək bərklik, 
dəqiqlik və səthin keyfiyyəti tələb olunduğu hallarda yüksək sürətli 
frezləmənin tətbiq olunmasına ehtiyac artır. RP üsullarından yalnız 
tökmə avadanlığının işçi hissələri hazırlandığından frezləmənin burada 
rolu əvəzolunmazdır.  

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

Metal hissələrin tökülməsində tətbiq olunan formalar onların texniki 
təyinatına uyğun olaraq həmişə yüksək legirli poladdan hazırlanırlar. 
Təzyiq altında tökmə zamanı yaranan mexaniki-termiki yükləmələrə tab 
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gətirmək üçün bu polad növləri yüksək möhkəmliyə və bərkliyə malik 
olmalıdırlar (≈ 60 HRC, Rm=1100 MPa). Bu tökmə formaların işçi 
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 formaların səthlərinin emalında bu proses şərtləri alətin kəsici 
materialına böyük tələblər qoyur. Kəsici material yüksək özlülüyə  və 
temperaturadavamlığa 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 
alternativ olaraq örtük çəkilmiş bərk xəlitə (Hard Metal-HM) götürülə 
bilər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Şəkil 7.12. Müxtəlif kəsici materiallarının davamlığı [64] 
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Metal formaların 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 dördbuc 
formasında  olan frezlə emal olunmuşdur. Bu zaman səthdə qalan araliq 
emal payı növbəti mərhələdə alınan dəqiqliyi müəyyənləşdirir. Ən 
böyük problem isə araliq emal payının qeyri sabit olmasıdır. Kontur 
boyunca daim meyillənən emal payı təmiz frezləmədə kəsmə quvvəsinin 
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 payıının meyillənməsi nisbətən az olur ki, 
bu da təmiz frezləmədə daha stabil prosesin təmin edilməsinə imkan 
yaradır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
sərbəstlik dərəcəsidir. Alətin sərbəstlik dərəcəsindən asılı olaraq 
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üçkoordinatlı və ya da beşkoordinatlı emal tətbiq edilə bilər. Üç 
koordinatlı frezləmədə alət eyni zamanda dəzgahın yalnız üç oxu 
boyunca (X,Y, və Z) hərəkət etdirilə bilir (şəkil 7.14, a). Beş koordinatlı 
frezləmədə 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 formaların frezləmə ilə emalında üçölçülü 

frezləmənin payı 80%-i təşkil edir. Bu onunla bağlıdır ki, bunun üçün 
tətbiq olunan dəzgah aşagı sərbəstlik dərəcəsinə malik olduğundan 
yüksək sərtliyə malikdir və prosesin proqramlaşdırılması sadədəir. 
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 
qaldırılmışdır (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, alətin 
səthin əyriliyinə uyğun idarə emək imkanı başqa frez alətlərinin (torus) 
tətbiqini mümkün edir. Ancaq bu üstünlüklərə baxmayaraq 
beşkoordinatlı    frezləmədə    əlavə     sərbəstlik    dərəcəsi    dəzgahın   
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Şəkil 7.15. Metal formanın beşkoordinatlı dəzgahda  

frezlənməsi  [64]   
 

sərtliyinin  və  eyni zamanda emal dəqiqliyinin aşağı düşməsinə səbəb 
olur. Proses mürəkkəb olduğundan onun proqramlaşdırılması və tətbiq 
ediməsi yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tələb edir. Dəzgahlar isə əlavə 
texnoloji imkanlara malik olduğundan üçkoordinatlı dəzgahlara nisbətən 
təxminən 30% bahadır. Bütün bunlar əlavə xərclərlə bağlı olduğundan 
beşkoordinatlı frezləmə metal fomaların hazırlanmasında az tətbiq 
olunur. 

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 
üçkoordinatlı frezləmə dəzgahında aparılır. Dəzgahın stolu iki sərbəstlik 
dərəcəsinə malik olduğundan pəstah verilmiş bucag altında döndərərək 
saxlayır. Bununla əyrixətli konturun üçokoordinatlı frezlənməsi zamanı 
yaranan qeyri-gənaətbəxş 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. 
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Mürəkkəb həndəsəyə malik səthlərin təmiz emalı zamanı yüksək 
sürətli frezləmənin tətbiq olunmasında əsas məqsəd  səthin dəqiqliyini 
və kələ-kötürlüyünü imkan daxilində tələb olunan qiymətə 
yaxınlaşdırmaqdır. Belə ki, son mərhələdə əl əməyinə olan tələbatı 
minimuma endirmək və ya da təmiz aradan qaldırmaq mümkün olsun. 
Təmiz frezləmədən sonra alınan səthin keyfiyyəti seçilən emal 
rejimlərindən asılıdır. Vİ 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 qiymətlərinin və onların arasındakı nisbətin kələ-
kötürlüyə təsiri qrafiki təsvir edimişdir. Əgər verişin qiyməti sətirlər 
arasındakı məsafədən kiçikdirsə, onda veriş istiqamətində səth daha 
hamar alınır. Belə ki, səthin keyfiyyəti eninə və uzununa istiqamətlərdə  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.16. Emal parametrlərinin kələ-kötürlüyə təsiri  
 

müxtəlifdir. Bu arzu olunmaz hal olduğundan çalışırlar ki, hər iki 
istiqamətdə də kələ-kötürlüyün qiməti imkan daxilində eyni olsun. 



128        Tökmə avadanlıqlarının hazırlanması 
 
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. 
Göründüyü kimi Sz/B nisbətinin qiymətindən asılı olaraq səthin kələ-
kötürlüyü Rz kəskin dəyişir. Onun ölçüsü Sz/B/R parametrlərinin 
qimətləri ilə təyin olunur.       
  
 
Emal nümunələri 

Aşağıdakı şəkillərdə yüksək sürətli frezləmənin tətbiqi ilə 
hazırlanmış 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 
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Hissə: Aliminium 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 
 
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  

(Elektrik-Discarge Machining) 
 

Elektro-errozion üsulu  mexaniki emala tamamlayıcı bir üsul olub 
elektrik keçirən hissələrin hazırlanmasında tətbiq olunur. Protoiplərin 
birbaşa metaldan hazırlanmasında bu üsulun yeri əvəz olunmazdır. 
Çünki, frezləmə üsulunun tətbiqi verilən hissənin həndəsəsindən asılıdır. 
Böyük dərinlikdə (> 200 mm) yerləşən mürəkkəb konturların effektiv   
frezlənməsi alətin uzunluğunun məhdud olmasına görə və ya da dəqiqlik 
baxımından mümkün deyildir. Belə səthlərin emalını elketroerrozion 
üsulu ilə aparmaq əlverişlidir. Bu üsulun ən çox tətbiq olunduğu sahə 
dəmir tərkibli metal formaların hazırlanmasıdır.  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şəkil 7.17. Elektroerrozion emal variantları 
 

Bü iki kəsmə variantını birləşdirən 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  
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Şəkil 7.18. Elektroerrozion aşınma prosesinin fazaları 
 

bir mühitdə erroziyasına, yəni aşınmasına əsaslanır. Proses zamanı 
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).        
   
Başlanğıc fazası  

Elektrodlar – pəstah (-)  və alət (+), bir-birindən müəyyən məsafədə 
elə yerləşdirilir ki, cərəyanla təmin oldugda 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 
hissəciklərin 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 
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gazbuxarları şəklində yükləmə kanalı yaranır. Bu, proses zamanı 
yaranan qığılcım şəklində özünü büruzə verir (şəkil 7.19).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       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.                

Elektro-errozion 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.    
 
Eelktroerrozion 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 
karbonhidratların sintetik birləşmələrindən istifadə edir. Aşınma zamanı 
çıxarılan metal hissəciklər dielektrikin köməyi ilə işçi zonadan 
uzaqlaşdırıldıqdan bu məhlul daimi təmizlənməlidir. Ona görə də 
nasosla işçi zonaya daim olaraq təmizlənmiş məhlul vuruluraq dövriyyə 
yaradılır. Eyni zamanda bu qizmış məhlulun və işçi orqanların 
soyumasına da xidmət edir.  

Genaratorun vəsifəsi qurğunun 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 tənsimləmək 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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Şəkil 7.20. Elektrodla errozion qurğusunun təsviri 

 
kənarlaşdırmaq üçün alət və pəstah daimi maye dovriyyəsinə 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.    

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 etmək olur: 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, impils dövrü, alətin yuyulması intensivliyindən asılıdır. 
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Aşağıdakı cədvəldə çıxarılan materialın həcmi ilə alətin (elektrodun) 
yeyilməsi arasındakı nisbət göstərilmişdir.     
  
Cədvəl 7.1. Elektrodun yeyilməsi [78] 

Əməliyyatın növü Çixarılan 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 

materiaların 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 
pardaxlama 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 
arasında tarımlandıqdan sonra ona imulpslarla generatordan cərəyan 
ötürülür. Pəstahla məftil arasında məsafə lazımi həddə çatdıqdan sonra 
proses başlanır. Kontakt zonasındakı material çıxarıldıqdan sonra məftil 
proqramlaşdırılmış kontur boyunca CNC idarəetmə sistemi tərəfindən 
bir addım irəliyə hərəkət etdirlilr. Konik səthlərin emalında yuxarı və 
aşağı məftilötürən diyircəklər bir-birinə nisbətən döndərilə bilirlər( max. 
dönmə bucağı 30° dər.). Əgər pəstahın xarici konturi emal edilirsə onda 
məftil xaricdən tədricən pəstaha yaxınlaşdırlır. Kontur daxildən emal 
olunduğu halda isə əvvəlcə başlanğıc deşiyi açılır. Sonra bu deşikdən 
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məftil keçirilərək tarımlanır. Müasir qurğularda bu proses avtomatlaş-
dırlmış şəkildə aparılır. Proses zamanı dielektrik (ionsuzlaşdırılmış su) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.21. Məftillə errozion gurğusunun təsviri 
 
yüksək təzyiq altında işçi zonaya vurulur. Məftillə emalda demək olar 
ki, bütün elektrikkeçirən materiallar (elektrik keçirməqabiliyyətinə  ən 
azı 0,1 S/cm )  kəsilə bilərlər. Bəzi elktroerrozion qurğularının texniki 
parametrləri əlavə 7-də verilmişdir.  
    
Eelktroerrozion üsulunun tətbiqi 

EDM üsulu tökmə avadanlıqlarının və presslərin işçi hissələrinin 
hazırlanmasında 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 
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emal zonasında kəsilmiş metal qalır, hansı ki, sonra əl ilə kənarlaşdırılır. 
Şəkil 7.22-də bu üsulla hazırlanmış bir metallik forma göstərilmişdir.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Şəkil 7.22. Məftillə emal olunmuş tökmə forması (Wiedeman GmbH) 
  

Elektrodla errozion isə həcmi emala aid olub bu sahədə tətbiq oluna 
biləcək mexaniki emal üsulları ilə rəqabət aparır. Mürəkəb 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 (kicik radiuslu govuşmaların emalı, r<0,25 mm) 
ümumiyyətlə mümkün olmur. Bu halda elektro-errozion 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 konturlarlın 
qabarıq çəkildə təsvir olunmasına qətirib çıxarır ki, bu da onların 
mexaniki emalını asanlaşdırır. Elektrodların ölçüsü hal-hazırda 
qurğunun maximal işçi sahəsi ilə məhdudlaşır. Bu təxminən 1 m 
həddindədir. Elektrod hazır olduqdan sonra o qurğunun hərəkətli 
başlığında bərkidilərək işçi vəziyyətə gətirilir. Pəstah kimi prizmatik 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.23. Elektrodla emal  
 
Belə hissələrin mexaniki emalı cox əmək tutumlu olduğundan burada 
elektrodla erroziya üsulunun tətbiqi böyük effekt verir. Şəkildə, aşağıda 
hazır hissə, yuxarıda isə qrafitdən hazırlanmış elelktrod göstərilmişdir. 



140        Tökmə avadanlıqlarının hazırlanması 
 
Şəkil 7.24-də başqa bir nümunə verilmişdir. Bu hissənin misalında da 
elektrodla emalın üstünlüyünü bir daha aydın görmək olar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.24. Gövdə hissəsi (HH-Bosch GmbH) 
 

Metal formaların istər birbaşa mexaniki, istərsə də elektrod-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.   

Elektrodla emalda material çıxarılması yüksək temperatur ilə 
müşayət 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 keyyfiyətinə təsirini 
azaltmaq üçün onu sonda yüksək sürətli frezləmə ilə finiş əməliyyatına 
uğradırlar. Yəni metal formanın hazırlanmasında bu iki üsulun üstün 
cəhətlərini özündə cəmləşdirən bir texnoloji sterategiya tətbiq edilir. 
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Frezləmə ilə erroziya üsullarının 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  
frezlənərək qısa müddətdə onun kobud həndəsi forması alınır. Metal 
formaların səthlərinə qoyulan tələblərə cavab vermək üçün sonra o 
termiki emala üğradılır. Nəticədə, hissənin bərkliyi maximuma çatdırılır. 
Termiki emaldan sonra səthdə yaranan bərk qatın çıxarılmasında 
frezləmənin tətbiqi əmək tutumu və texniki imkan baxımından çətindir. 
Ona ğörə də burada elektrodla erroziya 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. Elektroerroziyadan sonra səthdə proses 
zamanı yararsız qat yaranır. Onun  qalınlığı 20 mkm,  bərkliyi isə 1000 
Hv həddində olur. Bu qatın bərkliyi formanın bərkliyindən yüksək 
olduğundan onun çıxarılması lazımdır. Buna görə də, son mərhələdə 
yüksək sürətli frezləmənin tətbiqi məqsədəuyğundur. Forma təmiz 
frezləndikdən sonra o əl ilə çatdırılır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkil 7.25. Elektroerrozion əməliyyatının frezləmə ilə kombinasiyasi  

 
Onu da geyd etmək lazımdır ki, verilən səthin tam elektrodla və ya da 
onun frezlənmə ilə kombinasiyasının tətbiq olunması  hissənin 
materialından, onun  həndəsi formasından və dəqiqliyindən asılıdır.  
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7.3 Rapid Tooling  texnologiyasının tətbiqi haqqında  

ümumiləşdirilmiş nəticə  
  

RT texnologiyasının tökmə avadanlıqların hazırlanmasında imkanları 
yalnız Rapid Prototyping üsullarının tətbiqi ilə məhdudlaşmır. Burada 
çevik CAD/CAM sistemlərinin,  RP üsullarının və CNC-
texnologiyasının rasional kombinasiyası nəticəsində gələcəkdə böyük 
məhsuldarlıq əldə etmək olar. Prosesin məhsuldarlığının artırılma 
imkanlarının yuxarı sərhəddi hazırlanan hissənin həndəsəsinin 
mürəkkəbliyi ilə təyin olunur. Müasir mexaniki emal üsullarının tətbiqi 
zamanı hazırlanan hissənin həndəsəsi əsasında verilən dəqiqliyin təmin 
edilməsi haqqında əvvəlcədən texnoloji qərar qəbul etmək olar. Çox 
mürəkkəb həndəsəyə malik formaların frezlənməsi zamanı vaxta qənaət 
etmək və dəqiqliyi artırmaq məqsədilə hissənin ümumi foması ayrı-ayrı 
elementlərə (kiçik hissələrə) bölünərək emal olunmalı və sonra bir 
avadanlıqda birləşdirilməlidir. Bundan əlavə gələcəkdə tökmə 
avadanlıqların gövdələrinin hazırlanmasında standartlaşdırılmış 
düyümlərdən istifadə etməklə böyük səmətəliliyə nail olmaq olar.  

Tökmə avadanlığının komponentlərinin hazırlanmasının proses 
zəncirinə nəzər salsaq görmək olar ki, burada müxtəlif xüsusiyyətli RP 
üsulları tətbiq edilir və onların tətbiq sahəsindən asılı olaraq müxtəlif 
effektivlik əldə edilir. Bu üsulların tətbiq olunması zamanı yaranan  
hallar ayrılıqda araşdırılmalıdır.  

Tökmə avadanlığının komponentlərinin tökmə ilə alınmasında 
verilən hissənin həndəsi formasının mürəkkəbliyindən asılı olaraq 
dəqiqliklə bağlı problemlər yaranır. Hazırlanan hissələrin filigran 
səthlərə malik olması soyuma zamanı qeyri bərabər sıxılma yaradaraq 
dəqiqliyə və prosesin etibarlığına mənfi təsir göstərir. Bu yolla alınmış 
hissəyə çəkilən xərc dəqiq tökmədə hazırlanan prototiplərin sayının çox 
olması ilə komponensasiya edilir. Prototiplərin prototip → silikon →- 
mum forma →- dəqiq tökmə yolu ilə alınmasının kritik aspektlərindən 
biri də odur ki, prototip ilə hissə arasında aralıq həndəsi formalar- 
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neqativ və ya pozitiv, hazırlamaq lazım gəlir ki, bu da dəqiqliyin təhrif 
olunmasına səbəb olur. Dəqiq tökmə zamanı yüksək dəqiqliyə malik 
olan hissəni almaq üçün bir neçə test 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 qətirib çıxarır.   

Metal formaların birbaşa hazırlanması üsulunun tətbiqi böyük 
məhsuldarlıq əldə olunmasına imkan yaratmışdır. Ancaq bu üsulun 
imkanları tətbiq olunan materiallardan asılı olaraq məhduddur. Süni 
material komponentdən ibarət metal forma, onların aşağı möhkəmliyə 
malik olması səbəbindən (Rm =160 MPa, HB = 96-100) əsasən polimer 
materiallardan olan hissələrin dəqiq tökülməsinə yarayır. Tökülən 
materialların abrazivliliyindən asılı olaraq bu formalarda 500-dən 5000-
ə qədər hissə tökülə bilər.  

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

Qeyd olunan çatışmamazlıqlara baxmayaraq RT texnologiyası tökmə 
avadanlığının ənənəvi üsullarla hazırlanması ilə müqayisədə böyük 
üstünlüklərə malikdir. Nisbətən sadə həndəsi formaya malik metallik 
formaları, onların  üçölçülü modelinin əsasında 2 həftə ərzində RT 
texnologiyasının köməyi ilə hazırlamaq mümkündür. Ənənəvi üsulla 
hazırlamada isə belə formalara 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 
hazırlanması üçün çəkilən xərc sifarişçidən tələb olunan qiymətdən artıq 
olur və nəticədə zərərlə ödənmiş olur. Bu baxımdan  prototiplərin 
hazırlanmasında keyfiyyətə nəzarətin daha intensiv aparılması lazımdır. 
Bu isə öz növbəsində istehsala çəkilən xərclərin artmasına gətirib 
çıxarır. Ona görə də burada məqsəd keyfiyətə nəzarətin rasional 
aparılmasından ibarət olmalıdır. Prototiplərin keyfiyyətinin təmin 
olunmasının özəlliklərini 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 
gətirib çıxarmışdır. Kompyüterləşdirilmiş 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 
nəticəsində keyfiyyətlə bağlı olan parametrlərin verilən qiymətdən 
sapmasına nəzarət edilib, proses zamanı düzəliş edilə bilir.  

Keyfiyyətə nəzarət 
Ø nəzarət planının işlənməsindən;  
Ø nəzarətin aparılmasından;   
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Ø və ölçmələrin nəticələrinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.  
Avtomobil sənayesində keyfiyyətin təmin olunması üçün tətbiq 

olunan keyfiyyətin avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri (Computer 
Aided Quality Assurance – CAQ sistemlər) hissənin hazırlanması 
zamanı 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 
hazırlanmasında  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 verilən 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 edlə bilir. Maşınqayırmada texnoloji 
prosesin nəzarət edilən  parametrinin qiymətlərinin 99%-i  ±3 σ 
intervalında yerləşdiyi halda deyirlər ki, qiymətlər normal paylanıb. 
Normal paylanmanın maşınqayırmada tətbiqi 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 
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çox itkiyə səbəb olduğu güman edilir. Şəkil 8.1-də bu bir valın emalı 
zamanı onun diametrinin meyillənməsinin misalında göstərilmişdir.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.1. Xətaların paylanması xəritəsi 
 

Burada göstərildiyi kimi, valın diametri onun orta qiymətindən 
meyillənmsəi 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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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 
sayılır. 1-dən böyük qiymətlərdə isə əksinə, proses stabil və etibarlı olur. 
Cp , Cpk  = 1 olduqda isə proses müsaidənin sərhəd qiymətlərindən tam 
istifadə etmiş olur. Bu halda prosesin parametrinin kiçik dəyişməsi 
hazırlanan məhsulun zay olmasına gətirib çıxarır. Prosesin  bu 
göstəricilərini əvvəlcədən bilmək olduqca vacibdir. Əsasən, bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində,  müəssisələrin başqaları ilə rəqabət aparmaq 
yolunda stabillik və etibarlıq sifarişçiləri qane edən amil sayılr. Ona 
gərə də müəssisələr öz texnoloji proseslərinin stabilliyini və etibarlığını 
təsdiq edən sertifikatların alınmasına cəhd göstərirlər. Sertifikatlaşdırma 
əsasən xüsusi firmalar tərəfindən İSO 9000-9004-ə əsasən aparılaraq 
öncə bir il müddətinə verilir. Növbəti hər ildə bu sertifikatların şərtləri 
auditorlar tərəfindən yoxlanarag onların vaxtı uzadılır. Bu serifikatlar 
istehsalçı firmalar arasında rəqabətə təsir edən və yeni müştəri 
qazanmaq yolunda əsas faktorlardan biridir. Çünki, yüksək keyfiyyət və 
dəqiqlik tələb olunan hissələri sifariş edilməzdən əvvəl müştərilər 

a) b)a) b)
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istehsalçıların vəd etdikləri keyfiyyəti onların sertifikatları əsasında 
qiymətləndirirlər.  Onu da qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyətin təmin 
olunmasında prosesin stabilliyi 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 hissəsidir.  

SPC sistemlərinin tətbiqi aşağıdakı üstünlüklərə malikdirlər: 
 
Ø Prosesə müdaxilə xətanın yaranmasından əvvəl aparılır; 
Ø Xətanı təkcə aşkar etmək yox, həm də onu vaxtında aradan 

qaldırmaq 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 
baxımından bir yox bir neçə hissəni  ölçmək lazımdır. Bu şərt isə yalnız 
seriyalı istehsalda yerinə yetirilə bilər. Prototiplərin hazırlanmasında 
hissələrin sayı çox kiçik olduğundan (1-3) statistik verilənlərin 
toplanması demək olar ki, mümkün deyil və ya da  şərti mümkündür 
[68].  
 
8.2. Prototiplərin hazırlanmasında ölçmə  
 

Qeyd olunduğu kimi prototiplərin hazırlanması prosesi özünəməxsus 
xüsusiyyətlərə malik olduğundan burada keyfiyətin təmin olunması da 
prosesin tələblərinə üyğunlaşdırılmalıdır. CAQ sistemlərinin tərkib 
hissəsi olan statistik metodlardan birbaşa istifadə etmək mümkün 
olmadığından 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 
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üçün ayrıca keyfiyyətə nəzarər strategiyası işlənməlidir. Məsələn, 
texnoloji proses layihələndirilən zaman texnoloqlar tərəfindən RP 
üsullarının texnoloji parametrləri ilə bərabər, hansı addımlarda 
sinterlənmiş hissələrin 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 texnoloji proses üçün yox hər bir prototip üçün 
yerinə yetirilir. Bu həm də prototiplərin mürəkkəb və müxtəlif 
funksional təyinata malik olması ilə bağlıdır. Bir sozlə 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, 
mərkəzlər arasındakı məsafələr, bucaglar, yivlər, dişlər kimi həndəsi  
parametrlərlə müəyyən olunurlar.  Prototiplərin hazırlanmasında isə son 
vaxtlar tətbiq olunan sərbəst formalı səthlərin ölçülməsi və 
qiymətləndirilməsi ölçmə dəqiqliyinə yüksək tələlblər qoyur. Belə ki, 
əlavə texnoloji imkanlara malik ölçmə texnikasını işləyib istehsalatda 
tətbiq etmək lazım gəlir. Aşağıda, prototiplərin hazırlanmasında qoyulan 
tələblərə cavab verən, müasir ölçmə texnologiyaları haqqında məlumat 
verilmişdir.    
  
8.3. Müasir ölçmə texnologiyaları  
 

Prototiplər mürəkkəb həndəsi formaya malik olduğundan onların 
həndəsi parametrlərinin ölçülməsi ənənəvi ölçmə cihazlarının 
ştangenpərgar, 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.  Kompyüterləşdirilmiş texnoloji 
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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 
edilir. Cihazın işləmə prinsipindən və tətbiq olunan ölçmə başlığından 
asılı olaraq, ölcmə kontaktlı və kontaksız, yəni optik olaraq aparılır.   
 
8.3.1. Kontakt ölçmə üsulu  
 
Koordinat ölcmə maşınları ( Coordinate Measuring Maschines) 
 

Bu üsulda ölçmə başlığı bir başa ölçülən səth ilə təmasda olur. 
Ölcmə, koordinat ölcmə maşınlarında (KÖM) aparılır. KÖM çevik bir 
cihaz olub səthlərin nöqtə-nöqtə toxunma üsulu ilə rəqəmli formada 
kompyüterdə 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 
nöqtələrinin 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 
ölçüsündən asılı olaraq qat-qat  çox ölçü nöqtəsi lazım gəlir. Sonra bu 
nöqtələrdən istifadə etməklə kiçik kvadratlar metodu ilə ən yaxşı üyğun 
gələn həndəsi element yaradılır. Ölçülmüş nöqtələr ilə hesablanmış 
həndəsi element (müstəvi, silindr, konus və s.) arasında maksimal 
xətalar 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 bir-başa müqayisə edilərək xətalar hesablanır. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, KÖM-da yalnız yüxarı dərəcəli xətalar (forma, 
müstəvilərin qarşılıqlı yerləşmə dəqiqliyi) ölçmək mükündür. Kiçik 
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KÖM ilə alınmış faktiki  kontur 

Nəzəri və faktiki konurların 
müqayisəsi 

Nəzəri kontur 

Ölçmə protokolunun hazırlanması 

• 
• 

• 

parametrli meyylənmələr, yəni kələ-kötürlüyə aid olanlar üçün xüsusi 
ölçmə cihazları tətbiq edilir. Prototiplərin hazırlanmasında kələ-
kötürlüyün üçölçülü ölçülməsi əhəmiyyətli olmadığından bu fəsildə 
baxılmamışdır.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.3. KÖM-da ölçmə prosesinin ardıcıllığı 
 

KÖM-ların ümumi quruluşu şəkil 8.4-də verilmişdir. Maşının 
komponentləri - yönəldicilər, ölçmə sistemi, tərtibat və CNC idarəedici 
sistem onun gövdəsində bərkidilir. Ölçmə başlığının bərkidildiyi Z oxu 
portal  olaraq  X  oxu  ilə  birlikdə  gövdə üzərində  Y  yönəldicilərinin  
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Şəkil 8.4. Koordinat ölçmə maşınının sxematik guruluşu 
 
köməyi ilə hərkətli  birləşdirilir. Yönəldicilər ilə hərəkətli hissələr 
arasında yüksək dəqiqlik təmin etmək üçün aerostatik yastıqlardan 
istifadə edilir. Qurğunun idarə edilməsi və ölçmənin nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi müasir kompyüter texnikasının köməyi ilə həyata 
keçirilir. Bu maşınların ölçmə dəqiqliyi 1 mkm həddində yerləşir.  

KÖM-lar addım ölçmə sistemləri ilə təchiz olunurlar. Optik ölçmə 
xəttkeşlərindən istifadə etməklə ölçmə ən geniş yayılmışdır. Bunun 
üçün üzərində müəyyən məsafədə ştrixlər çəkilmiş iki xəttkeş götürülür. 
Xəttkeşlər hərəkətli hissələrə bərkidilir. Verilmiş anda yerdəyişmənin 
qiymətini ölçmək üçün optik olaraq xəttkeşlərin ştrixlərinin bir-birinə 
nəzərən yerdəyişməsini ölçmək kifayət edir. Bir tərəfdən verilən işıq 
xəttkeşdən keçərək qarşı tərəfdə yerləçən 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 
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elementindən (kürə), oxdan və vericidən ibarətdir. Ölçmə prosesində 
toxunma elementi ölçülən səthlə kontakta girir. Kontakt zamanı ölçmə 
başlığındakı ox dönərək sensorda yerləşən kontaktı aralayır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.5. Toxunma başlığının işləmə prinsipi 
  
Bu,  verilən anda ölçmə başlığının uc hissəsinin KÖM-nın koordinat 
sistemindəki X,Y,Z qiymətlərinin qeyd olunması üçün siqnal göndərir 
(şəkil 8-5 b). Sonra ölçmə kürəsinin mərkəzi nöqtəsinin koordinatları 
təyin edilir və xüsusu programın köməyi ilə ölçülən hissənin toxunan 
nöqtəsindəki faktiki koordinatı hesablanır. Toxunma zamanı başlığın 
zədələnməsinin qarşısını almaq üçün toxunma quvvəsinin 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 



154                    Keyfiyyətin metroloji təmin olunması 
 
edir. Ölçmə prosesi əvvəlcədən hazırlanmış idarəetmə programına 
əsasən yerinə yetirilir. Adətən ölçmə zamanı toxunma elementi kimi 
kürə götürülür. Ancaq mürəkkəb səthlərin ölçülməsində başqa 
elementlərdən də istifadə edilə bilər (əlavə 8).  

Bundan əlavə müasir ölçmə maşınlarında çevik, dönən başlıqdan 
istifadə edilir. Bu başlıqlar çətin əldə oluna bilən səthlərin ölçülməsində 
əvvəlcədən programa 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) 
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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 
sahəsindən təcrid olunması tələb olunur. KÖM-ların yerləşdirildiyi 
otaqlarda ətraf mühitin göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.   

 
Cədvəl 8.1. Ölcmə 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 xəttlər üzrə aparılması və ölçmə nöqtələrinin 
sayı programlaşdırılır. 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 
səthində bərabər məsafədə yerləşmiş nöqtələrə toxunur.  Sonra 6 ölçmə  
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a) səthin modeli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) ölçmənin nəticəsi 

 
       Şəkil 8.7. Turbin lövhəsnin ölçülməsi 
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nöqtəsi köməkçi səthlərin üzərində tapılır. Bu nöqtələrin 
koordinatlarının əsasında kompyüterdə koordinat sistemi qurulur. 
Ölçülən səth bu koordinat sistemində yerləşdirilir. Ölçmə avtomatik 
olaraq tərtib edilmiş programa əsasən yerinə yetirilir. Toxunma elementi 
ölçmə NC programına uyğun olaraq nöqtəbənöqtə səthə toxunur. Ölçmə 
başa çatdiqdan sonra alınmış nöqtələr toplusu verilmiş CAD modeli ilə 
müqayisə edilir. Nəzəri və faktiki koordinatlar arasında fərq hesablanır 
və kompyüterdə vizual təsvir olunur. 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, duz 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 giymətləndirilir.  
  
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 
kompyüterləşdirilmiş 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 çihazlarının işlənib tətbiq olunmasına şərait yaratmışdır.    
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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 
bərkidilmiş qoldan, ölçmə başlığından və dayaq lövhəsindən ibarətdir 
(şəkil 8.8). Dayaq lövhəsi istənilən iş şəraitində üyğun gələn yerdə  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.8. Koordinat ölçmə qolu (Faro firması) 
 

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 hərəkətlərini ölçən vericilərin vasitəsilə həyata keçirilir. 
KÖQ-lar ötürmə sisteminə malik deyildir, ona görə də ölçmə əl ilə 
aparılır. Cihazın əvvəlcədən məlum və sabit uzunluqlu bəndlərə malik 
olması əsasında yerdəyişməni hesablamaq üçün dönmə zamanı Eyler 
bucaqlarının qiymətlərini ölçmək kifayət edir. Hal-hazırda bazarda təklif 
olunan ölçmə qollarının demək olar ki, hamısında müasir optik ölçmə 
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sistemləri tətbiq edilir. Bu sistemlərin oynaqlarda yerləşdirilməsi ilə 
bucaqların dəqiq ölçülməsi mümkündür.  

Qol dayag ətrafında 360° dönərək ölçmə radiusu daxilində yerləşən 
hissələrin ölçülməsinə imkan yaradır. Bu növdən olan cihazlar golun 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
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 
temperaturunun təsirini kompensasiya etmək üçün cihazlar xüsusi 
senzorlarla təchiz edilirlər. Temperaturun təsirindən yaranan 
yerdəyişmələr hesablanaraq kompensasiya edilir.    
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Prototiplərin hazırlanmasında bu sistemlər prosesə nəzarət üçün 
geniş tətbiq edilir. Şəkil 8.9-da ACTech firmasında metallik 
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 kompyüterinə göndərilir. Burada  
KÖQ-un program təminatının köməyi ilə hissənin CAD modelində 
ölçmə üçün 6 baza nöqtəsi yerləşdirilir. Sonra ölçmə başlığı əl ilə bu 
nöqtələrin hissənin üzərində verilmiş ardıcıllıqla toxunması ilə davam 
etdirilir. Baza nöqtələrinin hissənin səthində ölçüldükdən sonra onlar 
CAD modelinə inteqrasiya olunur. Bu nöqtələrin köməyi ilə sonra 
hissənin modeli xüsusi programın köməyi ilə ölçmə koordinat 
sistemində elə yerləşdirilir ki, bu nöqtələrdə faktiki koordinatların nəzəri 
koordinatlardan meyillənməsi 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 kompyüterdə 
yaddaşa verilir. Ölçmə qurtardıqdan sonra kompyüterdə hissənin səthi 
üzərində nöqtələrin paylanması və onların CAD modeldən meyillənməsi 
göstərilir. Sonra ölçmənin dəqiqliyini artırmaq üçün bu nöqtələrə ən 
kiçik kvadratlar 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 
olumasına 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- 
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si və eləçə də başqa parametrlərin qiymətləndirilməsi üçün onların 
səthinin 3D topologiyasının hazırlanmasında hal-hazırda kontaktsız 
ölçmə üsullarından geniş istifadə edilir. Optik ölçmə başlığı ilə təchiz 
olunmuş gurğular bu sahədə öz geniş tətbiqini tapmışdır.  

 Koordinat ölçmə sistemləri  çox vaxt həndəsəsi mürəkkəb olan 
səthlərin  3+2 strategiyası ilə ölçülməsinə imkan vermir. Bundan əlavə 
bu sistemlərin nisbətən ləng işləməsi və ölçülən kövrək səthlərin 
zədələnməsi təhlükəsi, ölçmə sıxlığının nisbətən böyük olması kimi 
amillər yeni və sürətli optik ölçmə texnikasının hazırlanmasına gətirib 
çıxarmışdır. Müasir şəkil çəkmə və şəkil emaletmə texnologiyasına 
əsaslanan optik ölçmə sistemləri (OÖS) verilən səthin işıq şüaları ilə 
toxunaraq ölçülməsinə əsaslanır. Burada passiv ölçmə üsullarından 
fotogrametriya 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 
üçölçülü grafiki təsvirini yaratmaq üçün (xəritələrin işlənməsi) 
geodeziyada, memarlıqda binaların layihələndirilməsində və 
gəmiqayırmada  geniş istifadə edilir.  Son zamanlar kompyüter 
texnikasının və rəqəmli şəkilçəkmə texnikasının sürətli inkişafı bu 
sahədə tətbiq olunan sistemlərin başqa sahələrdə, o cümlədən 
maşınqayırmada tətbiq edilməsinə imkan yaratmışdır [69, 70]. 
Fotoqrametriya üsulu iki ölçülü şəkillərin əsasında üçölçülü grafiki 
təsvirin yaradılmasına əsaslanır. Bu üsulun özəllikləri geodeziya 
elmində geniş izah olunmuşdur [71-75]. Ona görə də burada yalnız 
fotoqrametriyanın maşınqayırmada, əsasən isə prototiplərin 
ölçülməsində tətbiqinə baxılmışdır. 

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

QOM firması (AFR) 3D ölçmə sahəsində tətbiq olunan cihazların 
hazırlanmasında və tətbiq olunmasında aparıcı firmalardandır. Bu 
firmanın 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 8.10. Optik ölçmə cihazı (GOM GmbH) 
 

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 
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çihazın stolunda xüsusi tərtibatın köməyi ilə bərkidilir. Sistemin 
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 kompyüterin yaddaşına verilir. Bu rəqəmli aparatlar yüksək 
dəqiqliyə malik olub şəkilləri 4 milyon piksellə (piksel-şəklin ən kiçik 
həndəsi primitividir) çəkməyə imkan verir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 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 kompyüterdə bir-
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birilə qovuşdurulmasında yaranan böyük qradiyentlər problem yaradır. 
Bunu aradan qaldırmaq üçün səthlər zolaqlara bölünərək hissə-hissə 
kompyüterə köçürülür. Sonra kompyüterdə bu zolaqlar əvvəlçədən 
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 programın köməyi ilə bir-
biri ilə üçbucaqlarla birləşdirilərək trianqulyasiya edilir. Trianqulyasiya 
fəzada verilmiş nöqtələrin əsasında hamarlama ilə həndəsi səthin 
təsvirini yaratmaq üçün istifadə olunan riyazi metoddur. 
Trianquluyasiyadan sonra ölçülən səthin kompyüterdə üçölçülü grafiki 
təsviri qurulur.  

Böyük ölçülü hissələrin səthinin bir dəfəyə ölçülməsi mümkün 
olmadığından (məs. avtomobilin ümumi görünüşü) hissə elementlərə 
bölünür və ayrılca 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 
nişanlama aparılır (şəkil 8.12).  

Sonra səth bir neçə mövqedən xüsusi rəqəmli fotoaparatın köməyi ilə 
çəkilərək yaddaşa verilir. Bu aparatların adilərdən fərqi ondadır ki, 
burada fotogrametik ölçmə aparmaq üçün aparatın fokus məsafəsi və 
yaddaşına verilən şəkillərin piksellərinin koordinatlarını təyin etmək 
üçün koordinat sistemi var. Bu iki parametrin köməyi ilə çəkilən şəkillər 
əsasında nişan nöqtələrinin koordinatları hesablanır. Şəkil 8.13-də nişan 
nöqtələrinin (Pi) koordinatlarının fotogrametrik təyin edilməsi sxematik  
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    Şəkil 8.12. Nişanlamanın hazırlanması (GOM GmbH) 
 

göstərilmişdir. Şəkildə göstərilən nöqtələr üç mövqedən çəkilərək 
onların əksi aparatın fokus nöqtəsindən (Oi) keçərək  arxa müstəviyə 
(Bi) inikas edilir.  Nişan nöqtələrin Pi aparatın daxilindəki koordinatları 
və fokus məsafəsi əsasında kompyüterdə 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 müəyyənləşdirilir. Hissənin ayrı-ayrı 
elementləri ölçülən zaman onların üzərindəki nişan nöqtələri də ölçülür. 
Bu həmin elementin ölçmədən sonra fəzada nişan nötələrinə nəzərən 
yerləşdirilməsinə və eləcə də onun başqa elementlərlə 
qovuşdurulmasına kömək edir. 

Kompyüterdə qurulan səthin həqiqi ölçüsünü təyin etmək üçün 
ölçmə zamanı onun üzərinə şablon qoyulur (şəkil 8.12). Kompyüterdə 
səthin ölçüsü bu şablona əsasən korreksiya edilir.  
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Şəkil 8.13. Nişan nöqtələrinin fotogrametrik təyini 
 
Bu üsulla aparılan ölçmənin dəqiqliyi hissənin ölçüsündən asılı 

olaraq 0,1±0,4 mm arasında yerləşir.       
Verilən hissənin bu yolla alınmış rəqəmli təsviri sonra 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 hər iki verilənləri 
bir-biri ilə bağlayan ölçmə sisteminin olmadığından çox  
əməktutumludur.  

Ona qörə də ölçülən hissə ilə CAD model kompyüterdə 
avtomatlaşdırılmış şəkildə bir-birinə nəzərən elə yerləşdirilir ki, onların 
səthləri arasındakı meyillənmə minimum olsun. Mövgeləşmə 
qurtardıqdan sonra real hissənin ideal hisssədən meyillənməsinin 
qiymətləri hesablanır. Şəkilı 8.14-də ATOS sistemi ilə avtomobil 
gövdəsinin yiğmadan sonra dəqiqliyinin onun prototipinə nəzərən 
ölçülməsinin nəticələri göstərilmişdir.   
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Şəkil 8.14. Avtomobil gövdəsinin ölçülməsinin nəticəsi 
     

    Lazerlə köçürmə (Lazerscanen) 
 
Lazerlə ölçmə texnikası prosesə nəzarət zamanı  keyfiyyətin təmin 
olunmasında vacib rol oynayır. Fotogrametrik 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 
qabiliyyətindən asılıdır. Çox parıldayan səthlər işığın kəskin 
səpələnməsinə və beləliklə ölçmə kamerasına çatmamasına səbəb olur 
ki, bu da ölçməni qeyri mümkün edir. Lazer işığının verilməsi və qəbul 
edilməsi üsullarından asılı olaraq müxtəlif ölçmə texnikaları və 
texnologiyaları işlənmişdir. Ən geniş yayılmış lazerlə triangulyasiya və 
işıq yoluna sərf olunan vaxtın ölçülməsi üsullardır.  
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Şəkil 8.15. Trianqulyasiya üsulunun işləmə sxemi 

  
Lazerlə trianqulyasiya üsulunun  prinsipial sxemi şəkil 8.15-də 

göstərilmişdir. 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 
geyd olunur. Ölçmə başlığı səth boyunca hərəkrət etdirilən zaman Z 
istiqamətində səthin geyri dəqiqliyi əsasında baş verən yerdəyişmələr 
verilən lazer işığının refleksiya olunma bucağını dəyişdirir. Bunun 
nəticəsində müxtəlif vəziyyətlərdə kameranın linzasından keçən şüaların 
x istiqamətində 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.  

mm d
g
bx ∆⋅=∆ αsin
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Trianqulyasiya bucağının α qiyməti ölçmənin nəticəsini təyin edən 
vacib amillərdəndir. Böyük bucaq yalnız kiçik profil hündürlüklərini 
∆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.   

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 
(Lazerscanning) adlanır. Köçürmə üsulu ilə səthin üçölçülü 
topoqrafiyası qurulur. Qurulmuş, yəni ölçülmüş səth CAD modeli ilə 
müqayisə olunaraq 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 köməyi ilə səth boyunca xətt şəklində səpələnir. Sonra bu xətt 
şəkil 8.15-də təsvir olunmuş prinsipə əsasən CCD kamerası tərəfindən 
qeyd olunur. Xəttin səthin formasına uyğun olaraq sınması əsasında 
verilən en kəsikdəki hündürlüklərin qiymətləri hesablanır. Bu üsullda 
əsasən diod lazerlərdən istifadə edilir. Diod lazerləri öz qiymət-güc–
nisbətinə görə ilk zamanlarda yaradılmış HeNe lazerlərini hal-hazırda 
bazardan sıxışdırmışdır. Lazer trianqulyasiya üsulu müasir texnikanın 
tətbiqi nəticəsində saniyədə 100000 nöqtəni 0,0001 mm dəqiqliyində 
ölçməyə imkan verir. CCD kameraların pikseli 10/14 mkm həddindədir.  

Işıqın geriyə gayıtma vaxtı ilə ölçmə lazerin imkanlarından istifadə 
edən başqa bir ölçmə üsulu olub məsafənin təyin olunması üçün tətbiq 
edilir. Triangulyasiya üsulu ilə kiçik məsafədən ölçmələr aparıldığı 
halda bu üsulla böyük məsafələrdən ölçmək mümkündür. Verilən 
həndəsi parametri ölçmək üçün lazer işığının hissənin səthinə düşməsi 
və əks olub geriyə qayıtmasına sərf olunan vaxt ölçülür. Əldə olunan 
vaxtın əsasında işıq sürətini bilməklə işığın qət etdiyi yol hesablanır. 
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Şəkil 8.16. Trianqulyasiya üsulu ilə lazerlə ölçmə  
         (Firma SUK, AFR) 
 

Belə ölçmələrdə işıqın yola sərf etdiyi vaxt adətən çox kiçik olduğundan 
onun birbaşa qeyd edilməsi asan deyil. Ona görə də bəzən vaxtın 
ölçülməsində fazaların sürüşməsindən istifadə edilir. Şəkil 8.17-də bu 
üsulla işləyən ölçmə sistemi sxematik təsvir edimişdir. Lazer diodundan 
verilən işıq iki güzgünün köməyi ilə verilən hissənin səthinə yönəldilir. 
İşıq səthə dəydikdən sonra geriyə əks olunur. Əks olunan işıq şüaları 
yönəldici güzgülərin köməyi ilə linzaya ötürülür. İşıq şüası linzada 
cəmlənərək 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 götürülən signalla müqaisə edilir. Beləliklə işığın faza 
yerdəyişməsi təyin olunur.  Burada göstərilən lazerlə ölçmə sistemlə- 
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     Şəkil 8.17. Işıqın geriyə qayıtma vaxtınin təyini  
 

rinin hər birinin öz ölçmə xüsusiyyətləri vardır. Işıqın geriyə 
gayıtma vaxtı ilə ölçmə səthə nisbətən böyük məsafələrdə 
toxunduqdan daha kiçik (< 1mkm) intervalda yerləşən 
meyillənmələri ölçməyə imkan vermir. Trianqulyasiya üsulu ilə bu 
intervalda ölçmələr nəzəri cəhətdən mümkün 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. 
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8.4. Keyfiyyətin təmin olunması haqqında 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 aparmaq lazımdır. Prototiplər üçün texnoloji 
proseslər fərdi işləndiyi kimi ölçmə strategiyası da hər bir hissə üçün 
fərdi işlənməlidir. Hazırlanan prototiplərin həndəsəsinin mürəkkəbliyi 
burada üçölçülü ölçmənin aparılmasını tələb edir. Bunun üçün müasir 
ölçmə texnikası 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 
ölçülməsində tətbiq etmək əlverişlidir. Müasir koordinat ölçmə texnikası 
istər stasionar, istərsə də hərəkətli formada istehsal şəraitində 
yerləşdirilərək 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 
texniki 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.  

Texniki səthin əks etdirdiyi işığın qəbul edilməsi üçün əsasən iki 
üsuldan istifadə edilir. Birincisi, səthdən qayıdan işıq şualarının baxılan 
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fokus nöqtəsindən keçərək bir müstəviyə inikas nöqtələrinin 
koordinatlarının qeyd olunmasına əsaslanır. Burada hər bir səth elementi 
bir şüa ilə xarakterizə olunur. Ölçmədə fotoqrametriya üsulu ilə işləyən 
fotokameralardan istifadə edilir.  

İkinci üsul səthə verilən işıq şüasının gedib-qayıtma vaxtının 
ölçülməsinə əsaslanır. Bu üsul birincidən fərqli olaraq böyük məsafədən 
ölçmələrdə istifadə edilir. Belə ki, işığın böyük sürətə malik olması 
nəticəsində qısa məsafəyə sərf olunan vaxt çox kiçik olur və onun qeyd 
olunması texniki cəhətdən çox çətindir. Ona görə də optik ölçmə 
üsullarının tətbiqi zamanı bu amilləri nəzərə almaq lazımdır. Yalnız 
mütərəqqi ölçmə texnikasının tətbiqi ilə bahalı prototipləşdirmə 
avadanlıqlarından məhsuldar istifadə etməklə keyfiyyətli prototiplərin 
hazırlanmsını təmin etmək olar.                    
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RP texnologiyasına aid bəzi internet ünvanları 

www.2objet.com  
www.3dsystems.com  
www.aaroflex.com  
www.actech.de 
www.advproto.com 
www.apppex.com 
www.advtek.com 
www.afit.co.jp  
www.alphaform.de 
www.bmtec.com 
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.denken-eng.co.jp  
www.dsmsomos.com  
www.ennex.com  
www.envisiontec.de  
www.ems-usa.com 
www.eos-gmbh.de 
www.fockeleundschwarze.de  
www.formus.com 
www.generis.de  
www.gilmore-engineers.com 
www.hanser.de/zeitschriften/index.asp?fz=fw 
www.HRTechnology.com  
www.kinergy.com.sg 

http://www.2objet.com
http://www.3dsystems.com
http://www.aaroflex.com
http://www.actech.de
http://www.advproto.com
http://www.apppex.com
http://www.advtek.com
http://www.afit.co.jp
http://www.alphaform.de
http://www.bmtec.com
http://www.boxford.co.uk
http://www.cad.ru
http://www.camlem.com
http://www.cmet.co.jp
http://www.cp-gmbh.de
http://www.cubictechnologies.com
http://www.cubital.com
http://www.delcam.ru
http://www.denken-eng.co.jp
http://www.dsmsomos.com
http://www.ennex.com
http://www.envisiontec.de
http://www.ems-usa.com
http://www.eos-gmbh.de
http://www.fockeleundschwarze.de
http://www.formus.com
http://www.generis.de
http://www.gilmore-engineers.com
http://www.hanser.de/zeitschriften/index.asp?fz=fw
http://www.HRTechnology.com
http://www.kinergy.com.sg
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www.kiracorp.co.jp 
www.laser.ru/rapid/index.htm 
www.lboro.ac.uk/departments/mm/research/rapid-manufacturing 
www.manglermusler.de 
www.materialise.be  
www.memgen.com  
www.microTEC-D.com  
www.namirp.ru. 
www.onprinting.com  
www.optomec.com 
www.osp.ru 
www.padtinc.com 
www.pom.net  
www.prometal-rt.com 
www.rapid-tooling-speedpart.de 
www.raprotec.de  
www.rpt.de 
www.sandersdesign.com 
www.sapr.ru 
www.schroff.com  
www.solidimension.com  
www.soligen.com 
www.solid-scape.com  
www.sonypt.com 
www.stereolithographie.de 
www.stratasys.com 
www.solver.ru 
www.urapid.de 
www.zeiss.com 
www.faro.com 
www.gom.com 
www.leica.com 
laz.htwm.de/ 

http://www.kiracorp.co.jp
http://www.laser.ru/rapid/index.htm
http://www.lboro.ac.uk/departments/mm/research/rapid-manufacturing
http://www.manglermusler.de
http://www.materialise.be
http://www.memgen.com
http://www.microTEC-D.com
http://www.namirp.ru
http://www.onprinting.com
http://www.optomec.com
http://www.osp.ru
http://www.padtinc.com
http://www.pom.net
http://www.prometal-rt.com
http://www.rapid-tooling-speedpart.de
http://www.raprotec.de
http://www.rpt.de
http://www.sandersdesign.com
http://www.sapr.ru
http://www.schroff.com
http://www.solidimension.com
http://www.soligen.com
http://www.solid-scape.com
http://www.sonypt.com
http://www.stereolithographie.de
http://www.stratasys.com
http://www.solver.ru
http://www.urapid.de
http://www.zeiss.com
http://www.faro.com
http://www.gom.com
http://www.leica.com
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www.renishaw.com 
www.uni-ulm.de/ilm 
www.uni-stuttgart.de/ito/Forschung/3d1/DSFP 
www.wenzel-cmm.com 
www.zettmess.de 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.renishaw.com
http://www.uni-ulm.de/ilm
http://www.uni-stuttgart.de/ito/Forschung/3d1/DSFP
http://www.wenzel-cmm.com
http://www.zettmess.de
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Mühüm anlayışların siyahısı 
 
Azərbaycan  Alman   İngilis 
 
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  Werkzeugzaehne,  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  Fuenf-Achs-Fraesen Fife-Axis-Milling 
 
Bərk halda emal  Hartbearbeitung,  f hard machining 
 
Bərk halda frezləmə Hartfraesen, m  hard milling 
 
Bərk halda yonma Hartdrehen, m  hard turning  
 
Bərkitmək  Aushaerten, 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  Alman   İngilis 
 
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  Arbeitsablaeufe,   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   Zuverlaessigkeit,  f reliability 
 
Əməliyyat  Arbeitsgang,  f  job 
 
Əməliyyat ardıcıllığı Operationsfolge,  f operation sequence 
 
Əmək tutumu  Aufwendungen,  f costs 
 
Ərinti   Schmelze,  f  smelt 
 
Fotogrametriya  Fotogrammetrie,  f photogrammetry 
 
Forma xətası  Formabweichung,  f shape devitation 
 
Frezləmə  Fraesen,_n  milling 
 
Funksional prototiplər funktionelle Prototypen functional prototyps 
 
Göstəricilər  Merkmale, f  charasteristic 
  
Gövdə   Körper, m  solid, body 
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Azərbaycan  Alman   İngilis 
 
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 zufaellige random  
 sistematik systematische systematic 
 
İqtisadi səmərəlilik Wirtschaftlichkeit,  f profitability 
 
Işığın idarəolunan  Verstaerkung des Lichtes  Light Amplification by  
emissiya əsasında  durch simulierte   Simultaded Emission of  
güçləndirilməsi   Emission  Radiation –Laser 
 
İstehsal   Produktion,  f  production 
 
Istehsalçı  Unternehmen, m  enterprise 
 
İstehsalın idarə olunması Produktionssteuerung, f production control 
 
Keyfiyyətə nəzarət Qualitaetskontrolle, f quality control 
 
Keyfiyyətin təmin  Qualitaetssicherung, f quality assurance  
olunması 
 
Kəsmə dərinliyi  Schnitttiefe, f  depth cut 
 
Keçid   Durchgaenge, 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  Alman   İngilis 
 
Layihələndirmə  Konstruktion,  f   design 
 
Lazer şüası  Laserstrahl,  f  lazer beam 
 
Maşınqayırma  Maschinenbau, m  mechanicaıl engineering 
 
Matrisa (forma)  Matrize,  f  mould 
 
Mexaniki xassələr Mechanische   mechanical property 

Eigenschaften  
 

Metallik qəliblər   Urmodell, n  pattern model 
(formalar) 

 
Məhsuldarlıq  Produktivitaet,  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 idarəsistemi 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  Alman   İngilis 
 
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 programla  rechnergestützte  computer numerical  
idarəetmə  numerische Steuerung  control (CNC) 
 
Rəqəmli şəkilçəkmə digitale Bildaufnahme digital image recording 
 
Sex   Werkstatt,  f  workshop 
 
Səth   Oberflaeche, f  surface 
 
Səth modeli  Flaechenmodel, n surface model 
 
Səthin tərsinə  Flaechenrückführung, 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  Alman   İngilis 
 
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. Sterelitoqrafiya 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-
0,127 

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 max. 
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. Sinterləmə qurğularının parametrləri (EOS GmbH, AFR) 
 
 

 EOSİNT M 
250 

EOSİNT P 350 EOSİNT S 
700 

Lazerin tipi 
 

CO2 CO2 CO2 

Qatın 
qalınlığı, mm 

0,05-0,1 0,1-0,2 0,2 

İşıq şüasının 
izinin eni, 

mm 

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

İşçi 
temperaturu, 

°C 

15-30 19-29 19-29 

Qat çəkmə 
sürəti 

10-100 mm/s 80 mm/s 120 mm/s 

Qurğunun 
emal 

dəqiqliyi, mm 

0,1 0,1 0,3 

Z 
istiqamətində 
dəqiqlik , mm 

±0,05 ±0,05 ±0,05 

Modelin max. 
ölçüsü,mm 

250/250 
/185 

340/340 
/600 

380/720 
/400 

Tələb olunan 
güc, kW 

max. 6 4 6 

İşçi sahəsi, 
mm 

250/250 
/185 

350/350 
/600 

380/720 
/400 

Əməliyyat 
sistemi 

WindowsNT WindowsNT WindowsNT 

Qabarit 
ölçüləri, m 

1,95/1,10 
/1,85 

1,25/1,30/2,15 2,05/1,40 
/2,15 

Çəkisi, kq 900 800 1300 
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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 
Işıq 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 

±0,05 ±0,05 

Z 
istiqamətində 
dəqiqlik , mm 

±0,1 0,05-0,2 

Modelin max. 
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 2000 FDM 8000 FDM Quantum 
X-Y 

konturunu 
çəkən başlıq 

 

Plotter Plotter MagnaDrive 

Qatın 
qalınlığı, mm 

0,1-0,7 0,1-0,7 0,1-0,7 

Işçi izin eni, 
mm 

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

İşçi 
temperaturu, 

°C 

18-25 18-25 18-29 

Qurğunun 
emal dəqiqliyi, 

mm 

±0,13 ±0,13/±0,1 ±0,13 

Z 
istiqamətində 
dəqiqlik , mm 

0,1 0,1 0,1 
 

Modelin max. 
ölçüsü, mm 

254/254 
/254 

457/457 
/609 

600/500 
/600 

Tələb olunan 
güc, kW 

1,5 1,8 3,2 

İşçi sahəsi, 
mm 

254/254 
/254 

457/457 
/609 

600/500 
/600 

Əməliyyat 
sistemi 

WindowsNT, 
Unix 

WindowsNT, 
Unix 

WindowsNT, 
Unix 

Qabarit 
ölçüləri, m 

0,60/0,92/1,15 1,49/1,13/1,9 2,24/1,12 
/1,99 

Çəkisi, kq 180 392 1134 
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Əlavə 5. 3D Printing qurğusunun parametrləri (Z Corporation, ABŞ) 
 
 

 3D Printing 
Qurğunun tipi 

 
Z402 3D-Printer 

Qatın 
qalınlığı, mm 

0,1-0,25 

İş üsulu Plotter 
İşçi 

temperaturu, 
°C 

18-25 

Qat cəkmə 
sürəti,  mm/h 

25-51  

Qurğunun 
emal dəqiqliyi, 

mm 

±0,005 

Z 
istiqamətində 
dəqiqlik , mm 

0,01 

Modelin max. 
ölçüsü,mm 

250/200 
/200 

Tələb olunan 
güc, kW 

1,5 

İçşi sahəsi, 
mm 

250/200 
/200 

Əməliyyat 
sistemi 

WindowsNT 

Qabarit 
ölçüləri, m 

920/750/1070 

Çəkisi, kq 150 
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Əlavə 6: 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  

Spindelin max. dövrlər 

sayı, 1/min 

30 000  

Gücü, kW 16 

Dönmə momenti 17  

Çəkisi, t 18  

Qabarit ölçüləri, mm 6200x5400x4000 
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Əlavə 6-nın davamı 

METROM GMBH 

 

 
 

Texniki parametrləri 
Modeli Pentapod P800 
İşçi sahəsi, mm 800x800x450  

Qolların sürəti, m/dəq 60  

Təcil, m/san2 12  

Spindelin max. dövrlər 

sayı, 1/min 

30 000 

Gücü, kW  

Dönmə momenti  

Çəkisi, t 4,5 

Qabarit ölçüləri, mm 2300x2000x2500  
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Əlavə 6-nın davamı 

MIKRON GMBH 

 

 
 

Texniki parametrləri 
Modeli HSM 600 
İşçi sahəsi, mm 600x600x500 

Veriş sürəti, m/dəq 40  

Təcil, m/san2 17  

Spindelin max. dövrlər 

sayı, 1/min 

60 000 

Gücü, kW 8,5 

Dönmə momenti  

Çəkisi, t 10  

Qabarit ölçüləri, mm 4000x4000x2785  
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Əlavə 6-nın davamı 

GEİSS AG 

 

 
 

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

Veriş sürəti, m/dəq 60  

Təcil, m/san2 12  

Spindelin max. dövrlər 

sayı, 1/min 

40 000  

Gücü, kW 6,5  

Dönmə momenti  

Çəkisi, t 10  

Qabarit ölçüləri, mm 4000x4000x2785  
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 Əlavə 7: Elektroerrozion avadanlıqları 

KNUTH GMBH 

 

 
 

Texniki parametrləri 
Modeli EDM 400 EDM450 EDM55 CNC 

İşçi sahəsi, mm 650x320 700x400 800x450 

Elektrodun max.çəkisi, kq 75 75 150 

Pəstahın max. 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 7-nin davamı 

CHARMILLES TECHNOLOGIES SA 

 

 
 

Texniki parametrləri 
Modeli ROBOFORM 35P 

İşçi sahəsi, mm 350x250x300 

Elektrodun max.çəkisi, kq 50 

Pəstahın max. çəkisi, kq 500 

Cərəyan mənbəsi, 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 8: Koordinat ölçmə cihazalarında işlədilən toxunma 

elementlərinin formaları 
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Əlavə 9: Koordinat ölçmə qolu ilə metal töküyün konturuna nəzarət   

                olunması 
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