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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Mürəkkəb profilli fır-

lanma səthlərinin emalında mütərəqqi emal texnologiyalarından, hib-

rid emal üsullarından geniş istifadə edilir. Texniki tərəqqi isə məmul-

ların istehsal və istismar keyfiyyətlərinin daha mütərəqqi  üsul və va-

sitələrlə, hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün şərait yaradır. 

Yeni mütərəqqi emal üsul və texnologiyaların nəzarət vasitələr-

inin işlənməsi texniki konstruksiyada, texnoloji proseslərdə təsirdə 

olan iki və çoxtərəfli əlaqələrin aşkar edilməsi və onların məqsəd-

yönlu idarə edilməsinə əsaslanmalıdır. 

Hazırda hissələrin mexaniki emalı və məmulların istismarı zamanı 

təsirdə olan əlaqələrin ümumiləşdirilmiş konsepsiyasına əsaslanaraq, 

mexaniki emal və istismar proseslərində təsirdə olan əlaqələri idarə 

etməklə, mütərəqqi emal üsullarının və texnologiyalarının, istehsal 

keyfiyyətini, keyfiyyət resursunu qiymətləndirmənin yeni üsul, vasitə 

və metodlarının işlənməsi aktual problemdir. 

Bazar iqtisadiyyatı həm daxili, həm də xarici bazarda insan fəaliy-

yətinin bütün sahələri, o cümlədən sənayenin müxtəlif sahələri üzrə 

geniş təyinatlı maşın və texniki qurğulara yeni şərtlər müəyyən edir. 

Bunlardan ən vacibi yüksək keyfiyyətli, mütərəqqi və rəqabət qabi-

liyyətinə malik məhsul istehsal və istifadə etməkdir.  

Dissertasiya işi mürəkkəb profilli fırlanma səthlərinin timsalında 

bu məsələlərin həllinə həsr olunduğundan onun mövzusu aktualdır.     

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.Tədqiqatın məqsədi məmul və 

hissələrin istehsalı və istismarı zamanı formalaşan texnoloji əlaqələrini  

idarə etməklə istehsal və istismar keyfiyyətlərinin yüksəldilməsidir.  

İşin məqsədinə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifə və məsələlərin 

həlli nəzərdə tutulur:   

1. İstehsal keyfiyyətinin formalaşmasının ümumiləşmiş konsepsi- 

yasının, sxem və sistem modelinin, mexaniki emal zamanı formala- 

şan hər bir keyfiyyət parametri üçün onunla funksional əlaqədə olan 

ümumiləşdirilmiş texnoloji əlaqələr sistemlərinin işlənməsi.   

2. Müasir RPİ dəzgahlarının aktiv nəzarət və idarəetmə sistem- 

lərinin tətbiqinə əsaslanan, istehsal keyfiyyətini bir və eyni zamanda 

bir neçə müxtəlif göstərici ilə qiymətləndirmənin yeni üsul və vasitə-
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lərinin, məmulların keyfiyyət resursunun qiymətləndirmə metodikası-

nın işlənməsi.  

3. Məmulların İSO-9000 standartlarının tələblərinə uyğun olaraq, 

istehsal və istismar keyfiyyətlərinin idarə edilmə və onlardan səmərə-

li istifadə istiqamətlərinin işlənməsi.  

4. Məmulların istismar şəraitini nəzərə almaqla ümumiləşdirilmiş 

istehsal və istismar keyfiyyətləri əlaqələri konsepsiyasının işlənməsi, 

onlar arasında funksional riyazi modelin çıxarılması, istehsal keyfiy-

yətinin yüksəldilməsinin qlobal istiqamətinin müəyyən edilməsi və 

istehsal keyfiyyətini etibarlılıq baxımından qiymətləndirmənin yeni 

meyarının işlənməsi.  

5. Həndəsi forma, ölçü texnoloji əlaqələrini idarə etməklə mürək- 

kəb konstruksiyalı səth timsalında səmərəli emal prosesinin nəzəri 

əsaslarının işlənməsi və təcrübədə sınaqdan keçirilməsi. 

6. Statik və kinematik texnoloji əlaqələri idarə etməklə mürəkkəb 

konstruksiyalı səthin nahamarlıq tələbini təmin etmənin və həmçinin 

texnoloji sistemin səmərəli sazlanmasının nəzəri əsaslarının işlənməsi 

və sinaqdan keçirilməsi.           

Tədqiqat metodları. Nəzəri tədqiqatlar maşınqayırma texnologi-

yası, metalların kəsmə nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi, analitik me-

xanikanın elmi əsasları bazasında aparılmışdır. İstehsal və istismar 

göstəricilərinin dürüstlüyü laboratoriya və istehsalat şəraitində ekspe-

rimentlərlə təsdiq edilmişdir.   

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar.  

1. İstehsal və istismar keyfiyyətlərini bir və çoxparametrli göstərici 

ilə qiymətləndirmənin yeni üsul və vasitəsi. 

2. Məmulların istehsal və istismar keyfiyyətləri əlaqələri və onlar-

ın idarə edilməsi.  

3. Həndəsi forma texnoloji əlaqələrini idarə etməklə mürəkkəb 

profilli fırlanma səthlərinin həndəsi forma dəqiqliyinin təmin edilməsi. 

4. Mexaniki emal keyfiyyətinin formalaşmasının, keyfiyyət  para- 

metri-texnoloji əlaqələrin ümumiləşdirilmiş konseptual model və sis-

temləri. 

5. Hissənin, məmulun keyfiyyətini, onların keyfiyyət resurslarını 

keyfiyyət oxu və etibarlıq göstəriciləri - mütləq və nisbi stabilliklə qiy-

mətləndirmə üsul və metodikaları.  
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6. İstehsal və istismar keyfiyyət göstəriciləri arasında funksional 

riyazi model, istismar şəraitinin təsirini nəzərə almaqla xidmət müd-

dətinin dəyişmə qanunauyğunluğu. 

7. Yeni çevrəvi-xətti ölçü zənciri, onun formalaşma mexanizmi. 

8. Fırlanma yan səthlərində novların hibrid-burulğan üsulu ilə 

kəsilməsinin nəzəri əsasları, bu istiqamətdə təcrübə və sınaqların nə-

ticələri.  

9. Həndəsi forma, ölçü və s. statik, kinematik və dinamik texnoloji 

əlaqələri idarə etməklə çıxış texnoloji parametrlərinin tələb olunan 

qiymətlərinin səmərəli təmin edilməsi.  

Tədqiqatın elmi yeniliyi.  

1. Mexaniki emal keyfiyyətinin formalaşmasının ümumiləşdirilmiş 

konsepsiyasının sxem və sistem modeli.  

2. Mexaniki emal zamanı formalaşan hər bir keyfiyyət parametri 

üçün onunla funksional əlaqədə olan texnoloji əlaqələrin ümumiləş-

dirilmiş sistemləri.  

3. Müasir RPİ dəzgahlarının aktiv nəzarət və idarəetmə sistem-

lərinin tətbiqinə əsaslanan, mexaniki emal keyfiyyətini bir və eyni 

zamanda bir neçə müxtəlif göstərici ilə qiymətləndirmənin yeni üsul 

və vasitələri.  

4. Məmulların keyfiyyət resursunu qiymətləndirmə metodikası.  

5. İSO - 9000 standartlarının tələblərinə uyğun olaraq, məmulların 

istehsal və istismar keyfiyyətlərinin idarə edilmə və onlardan səmərəli 

istifadə istiqamətləri. 

6. Məmulların istismar şəraitini nəzərə almaqla ümumiləşdirilmiş 

istehsal və istismar keyfiyyətləri əlaqələri konsepsiyası. 

7. İstehsal və istismar keyfiyyətləri əlaqələri arasında funksional 

riyazi model. 

8. İstehsal keyfiyyətinin yüksəldilməsinin qlobal istiqamətinin 

müəyyən edilməsi və istehsal keyfiyyətini etibarlılıq baxımından qiy- 

mətləndirmənin yeni meyarı və metodikası. 

9. Həndəsi forma, ölçü texnoloji əlaqələrini idarə etməklə mürək- 

kəb konstruksiyalı səth (məsələn, fırlanma səthi üzərində profilli nov) 

timsalında səmərəli emal prosesinin nəzəri əsasları. 

10. Statik və kinematik texnoloji əlaqələri idarə etməklə mürəkkəb 

konstruksiyalı səthin nahamarlıq tələbini təmin etmənin və həmçinin 
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texnoloji sistemin səmərəli sazlanmasının nəzəri əsasları. 

11. Yeni növ texnoloji ölçü zənciri-çevrəvi-xətti ölçü zənciri, onun 

formalaşma mexanizmi.  

12. Burulğan üsulu ilə novkəsmədə novun yan və dib səthlərində 

formalaşan kələ-kötürlüyün kinematik toplananının riyazi modelləri. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti.  

Nəzəri əhəmiyyət: 

1. Mexaniki emal keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş konsepsiyası- 

nın sxem və sistem modeli və keyfiyyət parametrləri texnoloji əlaqə- 

lərin ümumiləşdirilmiş sistemləri istənilən mexaniki emal növü üçün 

giriş və çıxış texnoloji parametrləri arasında funksional əlaqələrin 

müəyyən edilməsi, prosesin nəzəri əsaslarının işlənməsi üçün istiqa-

mətləndirici bazalardır.  

2. İstehsal keyfiyyətinin hər bir hissə üçün tək və çoxparametri 

qiymətləndirilməsinin yeni üsul və vasitələri keyfiyyəti qiymətləndir- 

mədə yeni istiqamət olub, məmulların eyni keyfiyyətli məsul hissə-

lərdən yığılmasının və beləliklə də onların istifadə səmərəliliyinin 

yüksəldilməsinin nəzəri əsasını təşkil edir. 

3. Keyfiyyət oxu və etibarlığın təklif olunan stabillik göstəriciləri 

məmulun keyfiyyət resursunu qiymətləndirmənin yeni nəzəri əsasları 

və metodikalarıdır. 

4. İstismar şəraitini nəzərə almaqla istehsal və istismar keyfiyyət- 

ləri arasında əlaqələrə əsaslanan riyazi model məmulların etibarlığını 

proqnozlaşdırmaq üçün etibarlıq nəzəriyyəsinə yeni əlavədir. 

5. Həndəsi və ölçü əlaqələrinin idarə edilməsi əsasında işlənmiş 

mürəkkəb konstruksiyalı nov və dişli səthlərin emal proseslərinin nə-

zəri əsasları yüksək keyfiyyətli səthin emal texnologiyasının işlənmə- 

sinə və onun çıxış parametrlərinin proqnozlaşdırılmasına imkan verir. 

6. Kinematik texnoloji əlaqələrə əsaslanan, novların yan və dib 

səthlərinin nahamarlıqlarının riyazi modelləri burulğan üsulu ilə kəsi-

lən novların səthlərinin kələ-kötürlüyünü proqnozlaşdırmanın, optimal 

kəsmə rejimi qəbul etmənin nəzəri əsaslarıdır.  

7. Aşkar edilmiş yeni, çevrəvi-xətti ölçü zənciri, onun hesablanma 

üsulu ölçü zəncirləri nəzəriyyəsinə yeni əlavədir.  
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Praktiki əhəmiyyət:  

      1. Mexaniki emal keyfiyyətinin və keyfiyyət parametrləri-texnoloji 

əlaqələrin ümumiləşdirilmiş sistem və modelləri yüksək keyfiyyəti 

tələb olunan səthlərin çıxış parametrlərinin istehsal şəraitində səmərəli 

təmin edilməsi istiqamətini, emal üsul və şəraitini təyin etmə üçün 

əsasdır. 

2. Hər bir konkret hissədə keyfiyyətin tək və çoxparametrli təyini 

üsul və vasitəsi hazırlanan hissələrin istehsal şəraitində dəst daxilində 

keyfiyyətlərini qiymətləndirməyə, onları idarə etməyə, məmulları eyni 

keyfiyyətə malik hissələrdən yığmaqla onlardan istifadə səmərəli-

liyinin yüksəldilməsinə zəmin yaradır. 

3. Fırlamna yan səthlərində kipkəç novlarının emalı üçün işlənmiş 

hibrid texnoloji prosesi istehsalatda istifadə olunan texnoloji prosesə 

nisbətən maşın vaxtının 2,5 dəfədən çox azalmasını təmin edir.  

4. İşlənmiş, novun dərinliyini ölçmə üsul və vasitəsi istehsal şəra-

itində novun dərinliyini ölçmə və qiymətləndirmə dəqiqliyinin yüksəl-

dilməsi və ölçməyə sərf olunan zamanın azalmasını təmin edir. 

5. Fırlamna yan səthlərində kipçək novlarının burulğan üsulu ilə 

kəsilməsində və dişli səthlərin pilləli iskənə ilə kəsilməsində optimal 

sazlama sxemlərinin tətbiq edilməsi ilə emal olunan səthlərin forma 

dəqiqliyi yüksəldilmişdir. 

6. Kipçək novlarının burulğan üsulu ilə kəsilməsinin tətbiqi ilə 

kranlardan istifadə səmərəliliyi yüksəldilmişdir. 

7. İşlənmiş keyfiyyəti texnoloji əlaqələr vasitəsi ilə idarə etmənin 

ümumiləşdirilmiş sistem və modellərinin tədris prosesində tətbiqi 

maşınqayırma texnologiyasının əsas qanunauyğunluqlarının, onların 

mahiyyətinin dərk olunma və mənimsənilmə prosesini asanlaşdırır. 

8. Alınmış nəticələr tədris prosesində bakalavr buraxılış işlərində, 

bu mövzu ilə əlaqədar magistr dissertasiyalarında, eləcə də laboratori-

ya və məşğələ dərslərində istifadə oluna bilər.   

Aprobasiya və tətbiqi. Dissertasiyanın əsas nəticələri aşağıdakı 

konfrans, simpozium və seminarlarda məruzə və müzakirə edilmişdir:  

• Beynəlxalq elmi-texniki və elmi-praktiki konfranslar: 

 Azərbaycan Texniki Universiteti, “Metallurgiya və metalşünaslı- 

ğın problemləri” I Beynəlxalq konfransı, Bakı, 2013; VIII, IХ, Х, ХI, 

ХII, ХIII Международной научно-технической конференции 
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«Современные методы и технологии создания и обработки 

материалов» ФТИ НАН Беларуси, Минск, 2013; 2014; 2015; 2016; 

2017; 2018. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki 

Universiteti və Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat 

İnstitutu “Ölçmə və keyfiyyət: problemlər və perspektivlər” mövzu-

sunda beynəlxalq elmi-texniki konfransı, Bakı, 2015; Baloniya təhsil 

prosesində universitet-sənaye əlaqələrinin müasir problemləri. Bey-

nəlxalq simpoziumu, Gəncə, 2016; «Maşınqayırmada intellektual 

texnologiyalar» beynəlxalq elmi-texniki konfrans, Bakı, 2016; Azər-

baycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universi-

teti və Baku Steel Company MMC. “Metallurgiya və materialşünas-

lığın problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Elmi-texniki konfransı. 

Bakı, 2017. Proceedings of the 6th International Conference on 

Control and Optimization with Industrial Applications Baku, 2018; 

“Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya" I 

Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 2019; Proceedings of the 7th 

International Conference on Control and Optimization with Industrial 

Applications Baku, 2020. 

• Respublika elmi və elmi-texniki konfranslar: 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci 

ildönümünə həsr olunmuş “Gənclər və elmi-texniki tərəqqi” mövzu-

sunda respublika elmi-texniki konfransı, Bakı, 2015.  

• Azərabaycan Texniki Universitetinin “Maşınqayırma texnolo- 

giyası” kafedrasının elmi seminarları: 2017, 2018, 2019.  

Dissertasiya işinin nəticələri Azərbaycan Texniki Universitetinin 

Elmi - Tədqiqat İşi Dövlət Qeydiyyatına malik hesabatlarda öz əksini 

tapmışdır. Bu hesabatlarda müəllif məsul icraçı kimi iştirak etmişdir.  

Tətbiqi. Dissertasiya işinin əsas nəticələri Azərbaycan Texniki 

Universitetinin “Maşınqayırma” fakültəsinin bakalavr və magistr 

hazırlığı tədris prosesində istifadə edilir. “Azneftkimyamaş” ASC-nin 

Sabunçu “Elmi İstehsalat Birliyi”-ndə istehsal prosesinə tətbiq edil-

miş; “Sabunçu Elmi İstehsalat və Maşınqayırma” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətində istehsal prosesinə tətbiq edilmiş və istismar sınaqları 

aparılmış; ARDNŞ (SOCAR)-nin “Bibiheybətnef” neft, qaz çıxarma 

sahəsində istismar prosesində sənaye sınağından keçirilmiş tətbiq 

edilmişdir.   
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Barmaq frezi ilə emal edilmiş içliklərdən yığılmış SK 50x50 

kranlarda sızma halları baş vermişlərin sayı ümumi kranların  36,7 %, 

burulğan üsulu ilə emal edilmiş içliklərə malik kranlarda isə 4,3 % 

olmuşdur. SK 50x70 kranlarında isə sızma halları baş vermiş kranlar 

ümumi kranların  21,6 %, burulğan üsulu ilə emal edilmiş içliklərə 

malik kranlarda isə 5,5 % olmuşdur. Barmaq frezi ilə emal edilmiş 

içliklərlə yığılmış kranlardakı sızma hallarının baş vermə sayı, yeni  

təklif edilmiş burulğan üsullu ilə emal edilmiş içlıklərlə yığılmış 

kranların sızma hallarının baş vermə sayından təqribən 24,3 % çoxdur.  

Dissertasiya mövzusu üzrə çap olunmuş elmi əsərlər. Disser-

tasiyanın mövzusu üzrə 59 elmi əsər (43 məqalə və 16 konfrans məru-

zələrinin tezisləri və materialları), bunlardan 14 - ü həmmüəllifsiz ola-

raq nəşr edilmiş və 1 patent alınmışdır. Ali Attestasiya Komissiyasının 

tövsiyə etdiyi beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə 

(bazalarına) daxil olan dövri elmi nəşrlərdə 15 məqalə dərc olun-

muşdur. Ümumilikdə onlardan 35 iş respublika daxilində, 24 iş isə 

xaricdə nəşr edilmişdir.  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatin adi. Azərbaycan 

Texniki Universiteti. 

Aparılan tədqiqatlarda iddiaçının şəxsi töhfəsi. İddiaçı tərəfin- 

dən tədqiqatın aktuallığı, əsas məqsədi və onlara nail olmaq üçün 

qoyulan məsələlər göstərilmiş, tədqiqatların istiqamətləri müəyyən 

olunmuş və onların içrası yerinə yetrilmişdir. Ümumiyyətlə, təqdim 

olunan dissertasiya işi iddiaçının şəxsən özünün yazdığı, müdafiə üçün 

irəli sürdüyü elmi və praktiki müddəaların və nəticələrin məcmusunu 

əhatə edən tamamlanmış elmi tədqiqat işidir. Bundan əlavə, alınan 

bütün nəticələr və tədqiqat üsulları şəxsən müəllifə məxsusdur. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 

olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi.  

Dissertasiya işinin strukturunu titul səhifəsi (451 işarə), mündəricat 

 (6484 işarə), giriş (20853 işarə), I Fəsil - (37518 işarə), II Fəsil - 

(40340 işarə), III Fəsil - (42457 işarə), IV Fəsil - (32602 işarə), V Fəsil 

- (39730 işarə),  VI Fəsil - (34171 işarə), VII Fəsil - (29542 işarə), VIII 

Fəsil - (57679 işarə), nəticə (5795 işarə), istifadə edilmiş ədəbiyyat 

siyahısı, əlavələr, ixtisarların və şərti işarələrinin siyahısı (45749 işarə) 

təşkil edir. Dissertasiya işinin ümumi həcmi 70 şəkil, 8 qrafik, 10 cəd-
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vəl, 246 adda ədəbiyyat siyahısı olmaqla mətni kompyüterdə yazılmış 

277 səhifə, şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr və ədəbiyyat siyahısı 

istisna edilməklə 350562 işarədən ibarətdir.  

İŞİN ƏSAS MƏZMUNU 

Dissertasiya işi giriş, səkkiz fəsil, istifadə edilmiş ədəbiyyat 

siyahısı və əlavələrdən ibarətdir. 

Girişdə dissertasiya mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, elmi və  

sənaye əhəmiyyətli vacib problemlərlə əlaqələri müəyyənləşdirilmiş, 

işlənmə dərəcəsi xarakterizə edilmiş, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri 

ifadə edilmiş, tədqiqat metodları təqdim edilmiş, müdafiə üçün təq-

dim olunan əsas müddəalar, tədqiqatın elmi yeniliyi, tədqiqatın nəzəri 

və praktiki əhəmiyyəti müəyyənləşdirilmiş, aprobasiya və tətbiqi, dis-

sertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı, dissertasiyanın struk-

tur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla dissertasiyanın işarə 

ilə ümumi həcmi göstərilmişdir. 

Birinci fəsildə məmulların keyfiyyətlərini idarə etməklə istehsal 

və istismar səmərəliliklərinin yüksəldilməsi məsələsinin vəziyyətinin 

təməl müddəalarına söykənən texnoloji inkişaf etmiş ölkələrin və 

postsovet məkanının, o cümlədən də Azərbaycan alimlərinin çoxsaylı 

tədqiqatlarının icmalı aparılmışdır. Maşınqayırma məmullarının is-

tehsal və istismar keyfiyyətlərinin formalaşması özəllikləri araşdırıl-

mışdır. Bu fəslin əsas nəticələri müəllifin [8, 9, 10, 14, 36, 44, 49] 

işlərində əks olunmuşdur. 

Bu tədqiqatların təhlili göstərir ki, maşınqayırma məmullarının 

keyfiyyətinin təmin edilməsi və yüksəldilməsi istiqamətində kifayət 

qədər tədqiqat işləri aparılsa və tədbirlər görülsə də, bu məsələ məmul 

istehsalının ənənəvi - daimi aktual məsələsini təşkil edir. Zaman keç-

dikcə planetimizdə əhalinin sayı artır, təbiətin insanlara bəxş etdiyi 

sərvətlər isə sürətlə azalır. Bu iki əlaqəli fenomen maşınqayırma mə-

mullarının keyfiyyətlərinin, onların etibarlılığı və istismar göstərici-

lərinin yüksəldilməsi məsələlərini ön plana çəkir. 

Maşın hissələrinin səthlərinin müxtəlif mexaniki emal üsulları ilə 

formalaşdırılmasına və həmçinin texniki konstruksiyaların istehsalına 

kifayət qədər elmi əsərlər həsr edilsə də, onların istehsal keyfiyyətləri 

və göstəriciləri sistemləşdirilməmiş, vahid bir konsepsiyada ümumi-

ləşdirilməmişdir. Bu istiqamətdə dərc edilmiş məhdud sayda elmi 
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işlərdə məmulların keyfiyyətləri ilə onun formalaşmasına təsir edən bir 

sıra texnoloji amillərin təsiri və həmçinin məmulların istifadəsi zamanı 

onların keyfiyyət göstəricilərinə istismar şəraitinin təsiri və s. nəzərdən 

qaçırılmışdır. 

Beləliklə, məmullarda keyfiyyətin formalaşdırılmasının ümumiləş- 

dirilmiş mövcud konsepsiyasının təkmilləşdirilməsinin və keyfiyyətin 

formalaşmasında iştirak edən bütün faktorların nəzərə alınması, key-

fiyyətə təsir edən amil əlaqələrinin araşdırılmasının vacib məsələ ol-

duğu nəzərə alınmalıdır. 

Mövcud tədqiqatların nəticələri əsasında vahid bir fikir formalaş-

dırılmışdır ki, keyfiyyət mürəkkəb, kompleks və həm də dinamik an-

layışdır. O, müxtəlif tədqiqatçılar tərfindən fərqli açıqlansa da, bütün 

hallarda mahiyyəti baxımından İSO standartı ilə uzlaşdırılır. 

Məmulların istehsal keyfiyyətləri dinamik xarakter daşıdığından, 

o hər zaman maşınqayırmanın aktul məsələsi olmuş və onun tədqiqi- 

nə tədqiqatçıların çoxsaylı tədqiqat işləri həsr edilmişdir. 

Məmulların istehsal keyfiyyətlərinin istismar göstəricilərinə təsiri 

də alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. İstehsalın ayrı-ayrı çıxış 

parametrləri ilə istismar göstəriciləri arasındakı geniş spektrdə funk-

sional əlaqələr aşkar edilmiş, istehsal keyfiyyətini yüksəltmə istiqa-

mətləri müəyyən edilmişdir.  

Keyfiyyətin qlobal, geniş diapozonda idarə edilməsinə tədqiqat-

çıların elmi əsərləri həsr edilmiş və keyfiyyətin ümumilikdə idarə 

olunması istiqamətində yüksək nailiyyətlər əldə olunmuşdur. 

Məmulların istehsal keyfiyyətini idarə etmək üçün ilk növbədə 

onların keyfiyyət göstəriciləri aşkar edilməli, bazarın müasir və göz-

lənilən yaxın perspektiv tələbi ilə müqayisə edilməlidir. Bunun üçün 

keyfiyyət meyarlarından və onları səciyyələndirən, qiymətləndirən 

vasitələrdən istifadə edilməlidir. Aydındır ki, keyfiyyət meyarlarına və 

keyfiyyəti qiymətləndirmə vasitələrinə qoyulan tələblər də keyfiyyətə 

qoyulan tələblər kontekstində dəyişməli və inkişaf etməli, onlara cavab 

verməli və onlarla uzlaşmalıdır. 

Məmul, onun hissələrinin və elementlərinin keyfiyyətinin qiymət-

ləndirilməsində ənənəvi nəzarət üsullarından istifadə edilir. Lakin, 

kompyüterləşmə əsrinin tələbləri isə başqadır. CAD/ CAM/ CAE sis-

temləri bu gün maşınqayırma sənayesinin bütün istehsal sahələrində 
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tətbiqini tapmışdır. Odur ki, avadanlıqların texnoloji imkanlarının, 

onların rəqəmli idarə etmə sistemlərindən istifadə etməklə, müasir 

Ümumi keyfiyyət menecmentinin (Total Quality Managment TQM) 

tələblərinə uyğun olaraq elə emal prosesinin gedişindəcə, aktiv halda 

hissənin ümumi keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin və onun üzərində  

ümumiləşdirilmiş keyfiyyət meyarlarının kəmiyyətcə qiymətinin gös-

tərilməsinin zamanı çatmışdır. Bunların mürəkkəb profilli səthlərin 

emalı timsalında araşdırılması aparılmışdır. 

Ümumiyyətlə mürəkkəb profilli fırlanma səthlərinin üzərində bu- 

rulğan üsulu ilə novların kəsilməsi üzrə aparılmış tədqiqatlar çöx 

məhduddur və onların dəqiqliyi aşağıdır. Ona görə də bu istiqamətdə 

müxtəlif xarakterli texnoloji əlaqələri nəzərə almaqla təfsilatlı təqdi-

aqtların aparılması məqsədyönlüdür. 

Beləliklə, maşınqayırma məmulları üçün səciyyəvi olan, istehsal 

keyfiyyətinin-dəqiqliyin idarə olunması, onunla etibarlılıq arasında 

əlaqələrin tədqiqi və istismar keyfiyyətini qiymətləndirmə və yüksəlt-

mə istiqamətlərinin işlənməsi yüksək aktuallığa malik məsələdir. 

İkinci fəsildə maşınqayırmada məmulun keyfiyyətinin forma-

laşdırılması prinsipləri verilmişdir. Bu fəslin əsas nəticələri müəllifin 

[8, 17, 40, 44, 52, 53, 54, 55] işlərində əks olunmuşdur.  

Məlumdur ki, texniki konstruksiyaların keyfiyyətlərinin əsası on-

ların layihələndirilməsi mərhələsində qoyulur. Məmulun istehsal key-

fiyyətinin formalaşmasında texnoloji proseslər həlledici rola malik 

olsalar da, antropoloji amillərin, ətraf mühitin ona təsiri nəzərə alın-

malıdır. Mexaniki emal və yığma zamanı təmin edilən ölçü və forma 

dəqiqlikləri, səthlərin həndəsi keyfiyyətləri və s. maşının keyfiyyət- 

inin formalaşmasında həlledici rol oynayır. 

Məmulun layihələndirilməsi, istehsalı və istismar edilməsinə çəki- 

lən xərclərin cəminin minimumluğu ondan istifadənin səmərəlilik şərt- 

dir. Məmulların istehsal keyfiyyətləri hissələrin materiallarının keyfiy- 

yəti, onların mexaniki emal  keyfiyyətləri və  yığma vahidlərinin yığıl- 

ma keyfiyyətləri ilə formalaşır. 

Hissələrin keyfiyyətini səciyyələndirən parametrləri əsasən üç 

qrupa bölmək olar: - materialın keyfiyyəti parametrləri, səth keyfiy-

yəti parametrləri və ölçü dəqiqliyi parametrləri. Hər bir məmulun 

keyfiyyəti, kompleks və dinamik anlayış olmaqla yanaşı həm də, 
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müəyyən sistemdir. Bu mürəkkəb sistem nisbətən sadə yarımsistem-

lərdən formalaşır. Odur ki, məmulların, onların hissələrinin keyfiy-

yətinin qiymərlədirilməsi, qiymətləndirmənin kompyüter sistemlərin-

dən istifadə etməklə həyata keçirilməsi üçün funksional sistematika 

metodlarından, riyazi əlaqələrdən istifadə edilməlidir. Aşağıdakı mü-

rəkkəb sistem modelinin köməyi ilə məmulun keyfiyyətini, onun hə-

yat tsiklini ifadə etmək olar:  
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burada, lK - məmulun keyfiyyətinin layihə yarımsistemi; iK - keyfiy- 

yətin istehsal yarımsistemi; isK - keyfiyyətin istismar yarımsistemi; 

−B layihə keyfiyyəti yarımsisteminə (LKY) funksional təsir edən, 

bazar tələbləri və məlumatları çoxluğu; ET - LKY funksional təsir 

edən, layihədə istifadə olunan nəticələrini elmi – tədqiqat işlərinin 

çoxluğu; T - LKY funksional təsir edən, maşınqayırma müəssisələri-

nin və uyğun məmulların istismarının təcrübələrinin istifadə olunan 

nəticələrinin çoxluğu; L - LKY funksional təsir edən, layihəçinin fərdi 

yaradıcılığını formalaşdıran qabiliyyətlər çoxluğu; iM - keyfiyyətin 

istehsal yarımsisteminə funksional təsir edən (KİYFTE) material 

parametrləri çoxluğu; iP - KİYFTE pəstahın  parametrləri çoxluğu; kE

- KİYFTE hissənin formalaşdırılmış parametrləri çoxluğu; nY - 

KİYFTE məmulun yığılmasında formalaşdırılan  parametrləri çoxlu-

ğu; S - keyfiyyətin istismar yarımsisteminə funksional təsir edən 

(KİYFTE) məmulun saxlanması ilə bağlı paramertlər çoxluğu; I - 

KİYFTE iqlimlə bağlı çoxluq; G - KİYFTE məmulun giriş para-

mertləri çoxluğu; X - KİYFTE məmula xidməti əhatə edən parame- 

trlər çoxluğu; nkji ,,, - uyğun altsistemdə funksional təsir edən, onu  

formalaşdıran parametrlərin saylarıdır. 

Beləliklə, maşınqayırma məmulunun həyat tsikli ərzində onun və 

təşkiledicilərinin bütün mərhələlər üzrə keyfiyyətlərinin müəyyən 

(layihə) və təmin (istehsal) edilməsi, onun saxlanması (istismar) ilə 

bağlı məsələlərinin həllində (1) keyfiyyət sistemi modelindən, onun  



 
 

14 

 

işdə açılmış-təfsilatlı formasından istifadə edilməlidir. 

Mövcud uyğun tədqiqat işlərindən fərqli olaraq, hissələrin keyfiy-

yətlərinin formalaşmasında pəstahların keyfiyyətlərinin birbaşa işti-

rak etdiyi göstərilmişdir. Hərçənd ki, hissələrin layihə keyfiyyətlərinin 

formalaşmasında, adətən o özünü büruzə vermir və gizli qalır. 

Mexaniki emalın bütün növlərinə şamil edilə bilən texnoloji sis-

tem əlaqələri sxematik olaraq şəkil  1-də verilmişdir. Təqdim olunmuş 

layihə və istehsal keyfiyyətlərini formalaşdıran əlaqələrdən istifadə 

etməklə keyfiyyətin layihə və istehsal yarımsisteminin modeli çıxarıl-

mışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, məmulun keyfiyyətinin layihə yarım-

sisteminin formalaşması ifadəsində göstərilmiş baza parametrlərinə 

əsaslansa da, onun da modeli iK -modelinə bənzəyir. Onların fərqi 

ondadır ki, iK -elementlərin - parametrlərin istehsal prosesi nəticəsin-

də alınmış həqiqi qiymərlərinin dəyişmə diapozonunu əks etdirdiyi 

halda, lK - demək olar ki, həmin parametrlərin layihə üzrə cizgidə 

nəzərdə tutulmuş dəyişmə intervallarını əks etdirir. 

Mexaniki emalın əsas keyfiyyət göstəricilərinin texnoloji 

əlaqələrinə ümumiləşdirilmiş halda baxılır. Mexaniki emalda 

keyfiyyət göstəricilərinin formalaşma mexanizmləri və mövcud tədqi-

qat işlərinin araşdırılması əsasında 7 keyfiyyət göstəricisi (ölçü, forma, 

yönüm, yerləşmə, vurma, səth qatının keyfiyyəti və səthin nahamarlığı  

göstəriciləri)  üçün  texnoloji  əlaqələr  ümumiləşdirilmiş şəkildə tərtib 

edilmişdir. Pəstahın səth qatının keyfiyyəti dinamik əlaqələr vasitəsi 

ilə emal ölçüsünə təsir etdiyinə baxmayaraq, onun özü statik faktor 

olduğundan statik əlaqələr qrupuna daxil edilmişdir. RPİ dəzgah-

larında emaldan alınacaq ölçünün müəyyən edilməsi, alətin müəyyən 

edilmiş ölçüyə verilməsi və veriş intiqalının idarə edilməsi əsasən 

kinematik mexanizmlər və əlaqələr vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Əlbətdə idarəetmə əlaqələrini və onlara uyğun olan digər əlaqələri 

intelektual əlaqələr qrupuna da aid etmək olardı. 

Dəzgahın həndəsi əlaqələri bəzi yönüm xarakterli ölçülərin forma- 

laşmasında təsirdə olur. Səthin həndəsi forması alətin forma və onun 

yerləşdirmə xətaları ilə əlaqəsi səthin alət ölçüsü ilə formalaşdırıldığı 

halda təsirdə olur. Həndəsi forma sazlama ölçüsü ilə yalnız mürəkkəb 

səthlərin emalında özünü biruzə verir. 
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Şəkil  1. Mexaniki emal zamanı təsirdə olan ümumiləşdirilmiş  

texnoloji əlaqələr sistemi 
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Dəzgahın həndəsi xətaları həndəsi forma dəqiqliyinə müxtəlif isti-

qamətlərdə təsir edir. Pardaq dəzgahının şpindelinin yastıqlarının ye-

yilməsi üzündən onun vurması pardaqlanan səthin eninə kəsik üzrə 

forma xətasını törədir. Emal zamanı formalaşan səthlərin həndəsi for-

ma dəqiqliyini yüksəltmə istiqamətlərindən biri texnoloji sistem ele-

mentləri arasındakı dinamik əlaqələrin  idarə olunmasına əsaslanmalı- 

dır. 

Səthin yerləşmə əlaqələri emal olunan səthin hissənin konstruk- 

siyasında yerini-mövqeyini, bir hissədə çoxsaylı eynitip səthlərin 

(məsələn, n sayda yuvanın) emalı zamanı onların qarşılıqlı vəziyyət 

dəqiqliklərini formalaşmasıdır. Novun burulğan üsulu ilə kəsilməsin-

də yerləşmə əlaqələri novun çevrələrinin oxunun keçid yuvasının oxu 

ilə biroxluluq dəqiqliyini formalaşdırır. Tərtibat ölçüsü yuvaların 

konduktor oymaqlarından istifadə etməklə deşilməsində yerləşmə 

dəqiqliyini təmin edir. Yönüm əlaqələri emal olunan səthin hissənin 

hər hansı baza elementinə nəzərən istiqamətini, yönümünü formalaş-

dırırlar. Məsələn dişli çarxlarda dişlərin istiqamət xətaları belə əlaqə-

lərin nəticəsidir. Dişin istiqamət xətası alətin hərəkət trayektoriya-

sının pəstahın oxu ilə üst-üstə düşməsinin təzahür formasıdır. 

Fırlanma yan səthlərində novların burulğan üsulu ilə kəsilməsində 

novun çevrəsinin nəzəri fırlanma səthindən sapmasının yönüm əlaqə-

ləri törədir. Novlar üçün bu əlaqələr pəstahın yerləşdirilməsi, alət və 

pəstahın elastiki deformasiyalarından yaranır. 

Vurma əlaqələri fırlanma tipli hissələrdə daxilivə xarici fırlanma 

səthlərinin və yan səthlər emalına xasdır. Dişli çarxların kəsilməsində 

dişli çənbərin yuvanın oxuna nəzərən vurması, novun burulğan üsulla 

kəsilməsində novun eyniadlı elementlərinin fırlanma səthindən 

(konus, silindr)  çevrə  boyunca  sapmalarının həndəsi vurması əsasən  

pəstahı yerləşdirmə zamanı formalaşan əlaqələrin nəticəsidir. 

Beləliklə, mexaniki emal zamanı istənilən keyfiyyət göstəricisinin 

yüksəldilməsi qeyd edilən uyğun texnoloji əlaqələrin idarə olunma-

sına əsaslanmalıdır. Keyfiyyət göstəricilərinin əlaqələrinin idarə 

olunma əhatəsinin genişliyini və həcmini təmin etmək üçün işdə  

mürəkkəb profilli səthlərin, yəni dişli səthlərin və fırlanma yan səth-

lərində nov profillərinin emalı timsalında bu əlaqələrin idarəsi mexa-

nizmləri və metodikaları reallaşdırılır. 
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Üçüncü fəsildə istehsal və istismar keyfiyyətlərinin qiymətlən-

dirilməsinin yeni üsul və vasitələri işlənmiş və keyfiyyətin kəmiyyət- 

cə qiymətləndirilməsi metodikası verilmişdir. Bu fəslin əsas nəticə- 

ləri müəllifin [8, 9, 11, 21, 32, 49] işlərində əks olunmuşdur.  

Aydındır ki, məmulların istismar göstəricilərini formalaşdıran 

onların hissə və düyümlərinin istehsal keyfiyyətləri ilə istismar göstə- 

riciləri arasında müəyyən funksional əlaqələr mövcuddur: 

         y1=F(x1, x2 . . . xi);         y2=F(x1, x2 . . . xi)                            (2) 

     Burada  y1, y2 –istismar göstəriciləri (məsələn, etibarlılıq, xidmət 

müddəti, faydalı iş əmsalı və s) parametrləri;  

           x1, x2 . . . xi –istehsal keyfiyyəti (məsələn, ölçü və səthlərin 

forma dəqiqliyi, səth keyfiyyəti və s) parametrləridir. Belə əlaqələr 

xətti, parabolik və s. ola bilər, konstruksiyanın hər hansı elementinin 

parametri, göstəricisi eyni zamanda, həm istehsal və həm də istismar 

keyfiyyətlərini səciyyələndirə bilər. 

Belə ki, n saylı məsul (məmulun etibarlılığını məhdudlaşdıran) 

hissədən ibarət olan məmulun (n-1) sayda hissəsi yüksək keyfiyyət 

həddinə, biri isə aşağı keyfiyyət həddinə yaxın hazırlana bilər. Məmul 

aşağı keyfiyyət həddinə malik hissənin iş resursunun sərfi ilə bağlı 

olaraq istismardan çıxarılır. Qalan (n-1) saylı məsul hissələrin iş 

resurslarından isə natamam istifadə olunur, hissələrin əksəriyyətinin iş 

resursundan istifadə əmsalları vahiddən kiçik qiymətlər alırlar (Kri<1). 

Məmulun, hissənin (onun səthinin və s.) malik olduğu faktiki keyfiyyət 

göstəricisinin onun normativlə nəzərdə tutulan mümkün olan ən 

yüksək uyğun keyfiyyət göstəricisinə nisbəti ədəbiyyatlarda keyfiyyət 

əmsalı adlandırılmışdır kK . 

Mexaniki emalın təmin etdiyi istehsal keyfiyyətini, məmulların is- 

tismar xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq iki variantla qiymətləndirmək 

üçün keyfiyyət əmsalının modeli çıxarılır: 

 - ölçünün müsaidə daxilində dəyişməsi ilə məmulun, hissənin key-

fiyyəti, onun təmin etdiyi istismar göstəriciləri arasında düz mütəna-

sib asılılıq təsirdədir. İstismar prosesində məmulun məsul-onun xid-

mət müddətini limitləşdirən  hissəsinin işçi səthinin ölçü yeyilməsi 

(istismar göstəricisini-xidmət müddəti ifadə edir) ilə istehsal keyfiy- 

yətini ifadə edən ölçü arasında düz mütənasib asılılıq  təsirdədir.  

-  ölçünün müsaidə daxilində dəyişməsi ilə keyfiyyət arasında asılılıq  
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parabolik asılılıq üzrə qəbul edilir. Məmulun işdən imtinasının za-

mandan asılılığının (xidmət müddətinin) eksponensial qanuna tabe 

olduğu nəzərə alınır. İlkin nəzəri tədqiqatlar göstərmişdir ki, gərilməli 

oturtmalarda da gərilmənin qiymətinin müsaidəyə uyğun olaraq ən 

böyük hədd qiymətindən ən kiçik hədd qiymətinə dəyişməsi nəticə-

sində birləşmənin ən böyük oxboyu yükgötürmə qiymətinin gərilmə-

nin qiymətindən asılılı parabolik qanunauyğunluqla dəyişir.  

Ölçü dəqiqliyinin riyazi modeli meyarının işlənməsində də isteh-

sal keyfiyyətinin-yararlılığın 1 (vahid) ilə 0,5 arasında dəyişdiyi qəbul 

edilir. Aydındır ki, məmulun istismarı prosesində onun hissələrinin 

keyfiyyətləri tədricən aşağı düşür. Beləliklə, istismar prosesinə aid 

dəqiqlik meyarının nəzəri-normativ dəyişmə intervalı [1; 0] qəbul 

edilir. 

Tutaq ki, hissələr hər hansı A nominal ölçüsü, ona təyin olunmuş T 

müsaidəsi, ei və  es hədd sapmaları üzrə hazırlanmalıdır. Əgər es sap-

masına uyğun ölçü ən yüksək, ei-ə  uyğun ölçü isə ən aşağı keyfiyyətə 

uyğundursa, onda birinci halda keyfiyyət  əmsalı 1, ikinci halda isə 0,5 

olmalıdır. Aralıq ölçülərə (x ölçüsü) malik hissələrin keyfiyyət əmsal-

ları isə 1≤ Kk≤0,5 arasında dəyişməlidir. Bu analitik ifadə edilir.  

Bir keyfiyyət parametrinin qiymətləndirilməsi qeyd olunan 

asılılığın xətt və parabolik olduğu hallarda çıxarılmışdır. 

Asılılıq parabolik qanuna tabe olduqda: 

)( xesIT

IT
Kk

−+
=                                       (3) 

ilə ifadə olunar.  

IT -ölçü üçün təyin olunmuş oturtma üzrə standart müsaidədir. 

Beləliklə, hissələrin hər hansı ölçü üzrə istehsal keyfiyyətini qiy-

mətləndirmək üçün keyfiyyət əmsalının baza riyazi modeli  çıxarıl-

mışdır (3). Bir neçə keyfiyyət parametrinin qiymətləndirilməsi anoloji 

olaraq )(xfkK =  asılılığı xətti və həmçinin parabolik xarakter daşıdığı 

hallara uyğun riyazi modelləri çıxarılmışdır.  

Hissənin səthlərindən-onların ölçülərindən hər hansı ikisi istismar 

göstəricilərini limitləşdirici olduqda və onlardan biri əhatə edən, digıri 

isə əhatə olunan səth olduğu hal üçün də hissənin istehsal keyfiyyəti 

əmsalının müəyyən edilməsinin riyazi modelləri çıxarılmışdır. 
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Əgər bu halda göstəricilərdən biri üçün )(xfKk =  asılılığı xətti, digəri 

üçün parabolik xarakter daşıyarsa, onda hissənin istehsal keyfiyyəti 

əmsalı aşağıdakı kimi olar,   

( )







−+
+







 −
+=

ITxIT

IT

IT

eix
Knk

min15,0
2

1
 .           (4) 

Hər hansı hissənin n sayda səthinin ölçü, m sayda səthin- in forma, 

k sayda səthinin isə səth keyfiyyəti istismar baxımından yüksək 

əhəmiyyət kəsb etdikdə və onlar hissənin istismar göstəricilərinə təsir 

edən parametrlər olduqda. Onların hamısı üçün yuxarı istehsal keyfiy-

yəti həddi yuxarı sapmaya uyğun olduqda ümumiləşdirilmiş halda 

hissənin keyfiyyət əmsalını müəyyən etmək üçün riyazi model verilir.  

Hər bir istehsal parametrinin məmulun, hissənin istismar göstəri-

cilərinin formalaşmasında, başqa sözlə onun istismar resursunun 

sərfində rolu-əhəmiyyətlilik dərəcəsi (4) ifadəsində nəzərə alındıqda: 
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olar. Burada, i , i və i  uyğun olaraq i  saylı ölçü,  saylı forma və 

y  saylı kələ-kötürlük göstəricilərinin hər birinin istismar resursunun 

sərfindəki payını nəzərə alan əmsaldır (və ya onun faizlə ifadəsidir). 

Məmulun istismar göstəriciləri onun n sayda hissəsinin səthlərinin 

m  sayda ölçüləri ilə məhdudlaşdığı halda, onların hamısı üçün yuxarı 

istehsal keyfiyyəti həddi yuxarı sapmaya uyğundursa və keyfiyyət 

əmsallarının parametrin qiymətlərindən asılılığı isə parabolik qanun 

üzrə dəyişdikdə istehsal keyfiyyəti əmsalı aşağıdakı ifadədən təyin 

edilir: 
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             (6)      

Sonuncu (4), (5) və (6) ifadələrini tətbiq etməklə istənilən hissə və  

məmul üçün istehsal keyfiyyəti əmsalının analitik ifadəsi alınır. 

Beləliklə, (4)...(6) ifadələri hissə və məmulların nisbi istehsal key- 

fiyyətlərini 1÷0,5 əmsalı çərçivəsində təyin etməyə imkan verir.  

Məmul və hissələrin keyfiyyət resursunu və ondan istifadəni əks 

etdirmək üçün keyfiyyət oxu təklif edilir. O, keyfiyyətin sərfini qiy-

mətləndirmək üçün də əlverişli vasitədir (Şəkil 2).  
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O, paralel iki xətli (bir xəttdə ola bilər) üfüqi oxdur. Yuxarıdakı 

xətt üzərində nəzəri-normativ keyfiyyət göstəriciləri, aşağıdakı xətt 

üzərində isə məmula (hissəyə) aid olan real keyfiyyət göstəriciləri veri-

lir. Nəzəri keyfiyyət şkalasında məmul və hissələrin normativ istehsal 

keyfiyyəti resurslarının qiymətləri-onların yol verilən hədləri verilir, 

0,5 və 1. 

 
 

Şəkil 2. Keyfiyyət oxu 

Bu zaman ox üzərində keyfiyyətin normativ diapozon, istismar 

keyfiyyətinin maksimum normativ diapozonu və istehsal keyfiyyəti- 

inin normativ diapazonu əks olunur. Onaların müqaisəsi məmulun 

nəzəri istehsal və istismar keyfiyyətlərinin müqayisə edilməsinə im-

kan verir. Şəkildə, real keyfiyyət şkalasında hər hansı məmul (hissə) 

üçün ixtiyari istehsal keyfiyyəti əmsalı (B nöqtəsi) və məmulun (his-

sənin) istismardan çıxarıldığı andakı ixtiyari (qalıq) faktiki keyfiyyət 

əmsalı (A nöqtəsi) göstərilmişdir.  

Ümumiyyətlə keyfiyyət oxu məmul və onun hissələrinin istehsal 

və istismarı ilə bağlı bir sıra keyfiyyət göstəricilərini araşdırmağa və 

idarə etməyə imkan verir.  

Keyfiyyət göstəricisinin istismar göstəricisinə təsiri araşdırılır. 

İstehsal olunan eyni adlı və təyinatlı məmulların keyfiyyətləri bir-

birindən fərqləndiyindən, təbii ki, onların istismar göstəriciləri də bir-

birindən fərqlənir və müəyyən qanunauyğunluqla dəyişir. Hesab edirik 

ki, bu qanunauyğunluq məmulun xidmət müddətini (işdən im-tinanı) 

məhdudlaşdıran keyfiyyət göstəricisinin dəyişmə qanunauy-

ğunluğundan və bu göstərici ilə işdən imtina göstəricisi (məsələn xid-

mət müddəti) arasındakı funksional əlaqənin qanunauyğunluğundan 

asılıdır.  
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Qeyd edildiyi kimi, texniki vasitə istismardan, adətən onun 

təşkiledicilərindən birinin iş (keyfiyyət) resursunun tam və ya qismən 

sərf edilməsinə görə çıxarılır. Bu zaman onun qalan təşkiledici ele-

mentləri yüksək istismar resursuna malik olur. Odur ki, hər hansı məh-

sulun etibarlılıq göstəricilərini məhdudlaşdıran hissələrin istehsal key-

fiyyəti göstəriciləri məmulun xidmət müddətini limitləşdirən istismar 

göstəricisi ilə kompleks şəkildə qiymətləndirilməli və onun əsasında 

istehsal keyfiyyəti göstəriciləri parametrik olaraq öz həllərini tapmalı-

dır. 

Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün məsələni hər hansı məmulun 

xidmət müddətini limitləşdirən, normativ xidmət müddəti və istehsal 

keyfiyyəti göstəriciləri fərqli olan iki hissə timsalında, iki variantda, 

ümumiləşdirilmiş şəkildə araşdırılır. İlk variantda hissələrdən birinin 

həm istehsal keyfiyyəti əmsalının və həm də tərəfimizdən adlandırılan 

normativ xidmət müddətinin ikinci hissənin müvafiq göstəricilərin-

dən böyük olduğu hala, ikinci variantda isə nisbətən  kiçik normativ 

xidmətinə malik hissənin nisbətən böyük istehsal keyfiyyəti əmsalına 

malik olduğu hala baxılır. 

Qeyd olunduğu kimi, eyni bir məmulun xidmət müddətini müx- 

təlif istehsal keyfiyyətlərinə və istehsal keyfiyyəti-xidmət müddətinin 

funksional əlaqələrinə ( )kKfy =  malik  olan iki hissəsi limitləşdirə 

bilər. Hissələrin keyfiyyət resurslarından istifadəni müxtəlif keyfiyyət 

əmsalı kK və normativ xidmət müddətinə nF  malik iki limitləşdirici 

hissə timsalında araşdırılmaq üçün keyfiyyət oxunun tərtibi metodika-

sından istifadə edilir. 

Bunun üçün istehsal keyfiyyətinin ox üzərində göstərilməsi 

metodikasından istifadə etməklə, xidmət müddətinin F istehsal key-

fiyyətindən, istehsal keyfiyyəti əmsalından - kK  asılılıq qrafikləri 

( )kKfF =  qurulur. Absis oxu üzərində hissələrin keyfiyyət əmsalı üzrə 

keyfiyyət göstəriciləri kK , ordinat oxu üzərində isə onların xidmət 

müddətləri F göstərilr (Qrafik 1). Tutaq ki, xidmət müddəti ilə 

keyfiyyət arasındakı asılılıq birinci hissə üçün 1 düz xətti üzrə, ikinci 

hissə üçün isə 2 düz xətti üzrə dəyişir. Yəni ( )kKfF =  funksional 

asılılığı düz mütənasib asılılıqdır (Qrafik 1).  



 
 

22 

 

 
Qrafik 1.   Məmulun hissələrinin xidmət müddətləri ilə 

       keyfiyyətləri arasında asılılıqlar 

 

Fərz edilir ki, hər hansı məmulun istismar göstəricisi - onun 

xid-mət müddətini hər hansı iki hissəsinin keyfiyyət göstəriciləri 

məhdudlaşdırır. Birinci variant üzrə bunlardan birincisi 63,011 =kK , 

ikincisi isə 84,021 =kK  istehsal keyfiyyət əmsallarına malikdirlər. Bu 

hissələr üçün normativ xidmət müddətini uyğun olaraq nF1  və nF2  

qəbul edilir, ( nn FF 21  ). Normativ xidmət müddəti kimi ( nF ), 

limitləşdirici keyfiyyət göstəricisi  1=kK  və həmçinin digər ən 

yüksək keyfiyyət göstəricilərinə - parametrlərinə malik məmulun, 

hissənin xidmət müddəti qəbul edilir. 

Qrafik 1-də 1 asılılığı ilə 63,011 =kK , 2 asılılığı ilə 

84,021 =kK  keyfiyyət əmsalına malik hissələrin xidmət müddətlə-

rinin istehsal keyfiyyətindən asılı olaraq dəyişmə qrafikləri 

)( kKfF =  göstərilmişdir. Real hissələr üçün )( kKfF =  əlaqələri 

uyğun normativ xidmət müddəti asılılıqlarından fərqlənməli, onların 

maillik bucaqları bir qədər kiçik olmalıdır.  



 
 

23 

 

 Aydındır ki, hissələrin ən böyük xidmət müddətləri ( max1F  və 

max2F ) onların mümkün olan uyğun ən yüksək istehsal keyfiyyətləri- 

nə ( 11max =kK  və =2maxkK 1) uyğun olmalıdır. Sxemdə )( kKfF =  

funksional əlaqələri düz xət qanunu ilə dəyişdiyindən xidmət 

müddətlərinin, keyfiyyət əmsalından istifadənin və s. çıxarılmasında 

həndəsi qurmadan alınan üçbucaqların oxşarlıq əlamətlərindən istifadə 

edilir. Beləliklə qrafik 1 - də birinci hissənin birinci variant üzrə istis-

mar resursu nr FF 111 63,0=  ( 63,011 =kK , yəni 63 %, 1A  nöqtəsi), 

ikinci hissəninki isə nr FF 221 84,0= 84,0( 21 =kK , yəni 84 %, 2B  

nöqtəsi) və nFnF 12  (işarələmələrdə ilk rəqəm indeksi hissəni, ikinci 

rəqəm isə variantın nömrəsini göstərir).  

        Qəbul edilmiş şərtlərə görə: 11max121max2 kk KFKF   (A 

nöqtəsi), 84,02 =kK  (B nöqtəsi, qrafik 1). Uyğun olaraq, sxemdə 

göstərildiyi kimi, birinci hissənin iş resursu rF11 , ikinci hissənin iş 

resursu isə rF21  ilə ifadə olunur. Əgər məmul istismardan 

işiş FF 2111 =  saat işlədikdən sonra çıxarılarsa, onda  birinci hissənin 

qalıq keyfiyyət resursu 13,011 =qkK  (C nöqtəsi), ikinci hissənin qalıq 

keyfiyyət resursu isə 57,021 =qkK  (D nöqtəsi) olar. 

Qrafikdə göstərildiyi kimi ikinci hissədən istifadə səmərəliliyi 

çox aşağıdır. Hətta bu hissənin qalıq keyfiyyət əmsalı, qalıq istismar 

resursu 57,021 =qkK istehsal keyfiyyət diapazonunun (0,5÷1,0) aşağı 

həddinə (0,5) yaxın keyfiyyətdə  )57,05,0(21 =qkK  hazırlanmış 

hissələrin istismar resursundan yüksəkdir. Deməli, əgər bu hissə digər 

keyfiyyət göstəriciləri üzrə həlledici dəyişikliyə məruz qalmamışdırsa, 

o, yeni istehsal olunmuş hissə kimi istifadə olunma qabiliyyətini saxla-

mış olur. 

Qrafikdə göstərilən sxemin araşdırılmasından görünür ki, ikinci 

hissənin istehsal keyfiyyətinin hətta 32,0 2 kK  olması  (M nöqtəsi) 

kifayət edərdi. Bu halda da məmul istismardan çıxarılardısa o, yenə də 

07,0 21 =qkK -ə bərabər olan  (N nöqtəsi) qalıq keyfiyyət resursuna 

malik olardı. Beləliklə məmulun həm istehsal və həm də istismarının 
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nisbətən yüksək səmərəliliyi təmin edilmiş olardı. Əlbəttə, əgər bu 

halda hissə öz təyinatını təmin etmə qabiliyyətini saxlayardısa. 

İkinci variantda isə hissələrin nominal xidmət müddətlərini 

birinci variantda olduğu kimi, uyğun olaraq, nF1  və nF2 , keyfiyyət 

göstəricilərinin isə əks qiymətlərə malik olduğunu qəbul edək. Yəni, 

tutaq ki, birinci hissənin keyfiyyət əmsalı 84,0 12 =kK , ikinci hissə-

ninki isə 63,0 22 =kK - dür (Qrafik 1): 22 12 kKkK   və 12 nFnF  . Bu 

halda məmulun istismarı müddətində hissələrin, yəni məmulun xid-

mət müddəti işiş FF 2212 = qəbul edilmişdir. Beləliklə, birinci hissə 

üçün qalıq iş resursu )( 121212 işrq FFF −= , onun qalıq üst keyfiyyəti 

əmsalı isə 15,012 =qkK  olub, C nöqtəsinin absisinə uyğun olur. 

İkinci hissənin qalıq iş resursu ( işrq FFF 222222 −= ), onun qalıq 

iş keyfiyyəti əmsalı isə 32,022 =qkK  olub, E nöqtəsinin absisinə 

uyğun olur. 

Qrafikdən göründüyü kimi, bu halda hissələrin ehtimal olu-nan 

maksimum xidmət müddətləri fərqi 1222 FF − birinci variantda olana 

( )1121 FF −  nisbətən kiçikdir, ( ) ( )11211222 FFFF −− . Deməli, 

hissələrin iş resursundan səmərəli istifadə baxımından ikinci variant 

daha əlverişlidir. 

Beləliklə, məmuldan istifadənin yüksək səmərəliliyini təmin 

etmə istiqamətlərindən biri onun bütün tərkib hissələrinin istehsal 

keyfiyyətlərinin resurslarından rasional istifadə edilməsidir ki,  bu da 

məmuldan istifadə səmərəsinin yüksəldilməsinin ən əlverişli yolların-

dan biridir. Bunun üçün, məmullar yığılarkən onların xidmət müd-

dətətini limitləşdirən hissələrin həm normativ xidmət müddətləri və 

həm də faktiki istehsal keyfiyyəti əmsalları nəzərə alınmaqla seçilə-

rək yığılması tövsiyə edilir.  

 Dördüncü fəsildə məmulların istehsal və istismar keyfiyyətləri 

əlaqələrinin formalaşması və onlarin idarə edilməsi məslələri araş-

dırılmışdır. Bu fəslin əsas nəticələri müəllifin [13, 20, 32, 38, 40, 45] 

işlərində əks olunmuşdur. 

Müəyyən keyfiyyətlə hazırlanmış məmul nəzərdə tutulmuş istis-

mar şəraitində öz funksiyasını yerinə yetirir. Bütün məmullar üçün 
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istismar şəraiti parametrlərinin müəyyən hədd daxilində dəyişkənliyi 

nəzərdə tutulur. Eyni təyinatlı istismar bölgəsində yanaşı yerləşdiril-

miş, eyni zamanda istifadələrinə başlanmış eyni istehsal keyfiyyətinə 

malik iki məmulun istismar göstəricilərinin eyni olması ehtimalı sfıra 

bərabərdir. Çünki,  məmulların istismar şəraitlərinin dəyişkənliyi də 

onların istismar göstəricilərinin formalaşmasında həlledici rol oyna-

yır. Beləliklə, məmulun istismar göstəriciləri tədqiq edilərkən onun 

istehsal keyfiyyəti və istismar şəraiti vəhdət halında araşdırılmalıdır. 

Onların istismar göstəricilərinə təsirini kompleks halda, ümumiləşdir- 

ilmiş şəkildə araşdıraq. Istismar göstəricisi meyarı kimi məmulun 

xidmət müddətini qəbul edək.  

İstehsal keyfiyyəti   istismar şəraiti  istismar göstəricisi əlaqə-

lərini araşdırmaq üçün 3D sistemindən - fəza koordinant sistemindən 

istifadə edək (Şəkil 3) və cari istehsal keyfiyyətinin (keyfiyyət 

qrupunun, müəyyən intervaldakı keyfiyyət göstəriciləri dəstinin) 

peyda olma tezliyi nm /  (burada n - məmulların ümumi sayı, m - 

qrupdakı (dəstdəki) məmulların sayıdır).  

Absis oxu ( x ) oxu üzərində istehsal keyfiyyəti,  ( z ) oxu üzərində 

məmulların xidmət müddəti F , ordinat ( y ) oxu üzərində isə hər hansı 

istehsal keyfiyyəti qrupuna ( im ) daxil olan məmulların xidmət 

müddətlərinin miF peyda olma tezliyi mr /  göstərilir.   

( y ) oxu üzərində ən yüksək istehsal keyfiyyətinə malik olan 

məmulun keyfiyyət göstəricisi b və ən aşağı istehsal keyfiyyətinə 

malik olan məmulun keyfiyyət göstəricisi isə c hərfi ilə göstərilmişdir 

(Şəkil  3, burada, r - im  - keyfiyyət qrupuna daxil olan iF  xidmət 

müddətinə malik məmulların sayıdır). İstehsal keyfiyyəti göstərici-

sinin dəyişmə intervalı [ cb, ] isə ona cizgi üzrə təyin edilmiş 

müsaidəyə T - yə bərabər qəbul edilmişdir. Keyfiyyət göstəricisinin 

dəyişməsi Qauss qanunu üzrə qəbul edildiyindən, onun səpələnmə 

mərkəzinin koordinatı-qruplaşma mərkəzi müsaidə sahəsinin ortası a

ilə üst-üstə düşür. 

İlk öncə tutaq ki, müxtəlif istehsal keyfiyyətinə malik məmullar 

ideal eyni şəraitdə istismar edilirlər. Aydındır ki, eyni istehsal 

keyfiyyətinə malik məmullar üçün ideal eyni istismar şəraiti yaradıl-

arsa onlar istismar zamanı eyni xidmət müddətinə malik olarlar. Yəni, 
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bu halda ən yüksək istehsal keyfiyyəti göstəricili məmul maksimum 

xidmət müddəti, ən aşağı keyfiyyət göstəricili məmul  minimum xid-

mət müddətinə malik olar. 

 
 

Şəkil  3.  İstismar şəraitinin xidmət müddətinə təsiri sxemi 

 

Odur ki, istismar şəraiti ideal dərəcədə eyni olduqda b kəmiyyətli 

məmullar qrupunun xidmət müddəti bF , c keyfiyyətli məmullar 

qrupunun xidmət müddəti isə cF  olar. Bu zaman cb FF   ödənilir. 

Xidmət müddəti F  ilə istehsal keyfiyyəti k arasındakı asılılığı xətti 

qəbul etsək (məsələn, xidmət müddətini səthlərin yeyilməsi 

limitləşdirdikdə), onda bütün məmulların xidmət müddətlərinin 

istehsal keyfiyyətindən asılılığı )(kfF =  isə de  düz xətti üzrə dəyişər 

(Şəkil  3; əyri 2). Tutaq ki, istehsal keyfiyyətləri mütləq eyni olan br  

sayda məmullar qrupu (keyfiyyəti b ordinatına uyğun olan) müxtəlif 

şəraitlərdə istismar edilir.  

Sübhəsiz ki, bu halda ən əlverişli istismar şəraitində çalışan məmul 

ən böyük xidmət müddətinə maxbF , ən əlverişsiz şəraitdə çalışan mə-

mul isə ən kiçik xidmət müddətinə minbF  malik olar (Şəkil  3). Bütün 

məmulların ( br  sayda) xidmət müddətlərinin səpələnməsi isə 3 əyrisi  
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üzrə baş verər (OKS, 2 ). 

Uyğun mülahizəni ən aşağı keyfiyyətli məmullar qrupu üçün ( c
nöqtəsinin ordinatı) də yürütmək olar. Yəni, onların xidmət müddət-

lərinin  cF  dəyişməsi 4 əyrisi üzrə baş verər (OKS, 3 ). Bu zaman  

32    şətri ödənilir. Məmulların ən böyük və ən kiçik xidmət müd-

dətləri isə uyğun olaraq maxcF və mincF  olar. 

Eyni keyfiyyətli məmullar qrupu üçün istismar şəraitinin dəyişmə 

diapazonunun və qaydasının nəzəri tədqidatlarda uyğun (ideintik) 

qəbul edildiyi nəzərə alınarsa xidmət müddətinin OKS-nın qruplar üzrə 

xətti dəyişməsini qəbul etmək olar. Yəni, 2 = tri  (burada, ri -

ri saylı qrupdakı məmulların xidmət müddətlərinin OKS-ı, t -isə 

məmulun keyfiyyəti ilə onun xidmət müddəti arasındakı funksional 

əlaqəni nəzərə alan əmsaldır, 1t ). 

Eyni təyinatlı məmulların istifadəsi zamanı onların istismar 

şəraitləri müəyyən yol verilən hədd daxilində biri-birindən fərqlənir. 

İstismar şəraitini müəyyənləşdirən iqlim amilləri, iş rejimi parametr-

ləri və məmulun fəaliyyətinin təminatçıları olan giriş parametrlərinin 

çox-saylı olması, mütləq eyni istehsal keyfiyyətinə (məsələn, b)  malik 

bm  saylı məmullar üçün xidmət müddətlərinin dəyişməsi də normal 

qanun üzrə ( 2 ) ehtimal olunur (± t3 ; 1=t ) (Şəkil  3; əyri 3). Şəkildə 

mr / -ilə eyni keyfiyyət göstəricisinə malik m sayda məmulların 

bərabər xidmət müddəti ilə  peyda olma tezliyi ( r - bu cür məmulların 

sayıdır) göstərilmişdir. Həmçinin qəbul edirik ki, istehsal keyfiyyəti 

nisbətən aşağı olan məmulun istismar şəraitinin dəyişgənliyinə 

həssaslığı yüksək olur və onun OKS-nın qiyməti böyük alınır. Yəni, 

istismar şəraitinin eyni cür dəyişməsi yüksək isteshal keyfiyyətli ( b ) 

məmulların xidmət müddətlərinin nisbətən məhdud diapazonda 

]max,min[ bFbF  dəyişməsini təmin edir (Şəkil  3; əyri 3).  

Bu halda OKS 23  ct= olur. Burada ct - OKS - nın böyüməsini  

nəzərə alan əmsalın c  nöqtəsinə uyğun qiymətidir ( 1ct ). Beləliklə, 

bütün məmullar üçün keyfiyyət, istismar şəraiti və giriş parametr-

lərinin dəyişkənliyindən asılı olaraq ən yüksək xidmət müddəti maxbF

və maxcF , ən aşağı xidmət müddəti isə minbF və mincF  aplikatlarını  
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birləşdirən düz xətlərlə məhdudlaşır (Şəkil 3). 

Nəticədə məmulların xidmət müddətləri (onların istismar göstə-

riciləri) 3 və 4 əyrilərinin (OKS-ları  2 və 3 ) uyğun nöqtələrinin 

yastı əlaqələndirilməsi ilə formalaşan fəza həndəsi fiqurunun 5 əhatə 

etdiyi aplikatlarla təyin edilir. Deməli, real istismar şəraitində məmul-

ların xidmət müddətlərinin dəyişməsini səciyyələndirən əyri asim-

metrik formaya malik olur. Çünki, 32   , maxmin cFbF  . 

İstismar göstəricilərini əsasən məmul və onun hissələrində təmin 

edilmiş keyfiyyət parametrləri formalaşdırsa da onlara məmulun istis-

marı ilə bağlı iqlim şəraiti, antroploji amillər, məmulun öz funk-

siyasını icra etməsi üçün giriş parametrləri (məsələn, elektrk cərəyan-

ının gərginliyi, şiddəti, onların dəyişmə diapazonu və s.) və hətta onun 

fəaliyyətsiz, qablaşdırılmış halda saxlanma müddəti təsir edir. 

İstismar göstəricilərinin formalaşmasına onların istismarının iqlim  

şəraiti xüsusi ilə həlledici təsir edir. Dəstdəki bütün məmullar üçün 

ümumi xidmət müddəti ( U ) ilə limitləşdirici keyfiyyət göstəricisi (x) 

arasındakı asılılıq göstəricinin peydah olma tezliyi m/n və məmul-ların 

xidmət müddəti (y) ilə keyfiyyət göstəricisi (x) arasındakı funk-sional 

əlaqədən )(xfy =  asılıdır.  

Məmulların keyfiyyət göstəricisinin dəyişməsinin Qaus qanununa, 

onların xidmət müddətlərinin keyfiyyətdən asılılığının xətti qanuna 

uyğunluğunu qəbul etsək, onda məmulların ümumi xidmət müddətləri-

nin dəyişməsi ifadəsinin arqumentinin müəyyən diapazonda 

dəyişməsini nəzərə alaraq 

( )
22

2

2

1
)( 



ax

ekxbU

−
−

−=                               (7)      

həlli ilə tapıla bilər. Sonuncu ifadə (7) məcmu (bir dəst) məmullar üçün 

xidmət müddətinin istehsal keyfiyyətindən funksional asılılığının 

riyazi modelini çıxardır. Riyazi modelin ikinci vuruğu keyfiyyət 

parametrinin müəyyən intervalına düşən məmulların sayını, ilk vuruq 

isə onların orta xidmət müddətini ifadə edir. Tutaq ki, məmulların 

keyfiyyət parametrlərinin dəyişmə diapazonu   T−  3),3( - dir. Həll 

metodikasını asanlaşdırmaq üçün koordinat başlanğıcının Qaus 

əyrisinin )3( − -ya uyğun nöqtəsindən keçdiyini qəbul edək. 
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Maşınqayırmada normal qanun üzrə paylama məsələlərinin həlli 

metodikasından istifadə edərək (7) ifadə-sini həll edək. Tutaq ki, n  

sayda məmullar dəstinin müəyyən i  saylı qrupunun keyfiyyət 

parametrlərinin yuxarı həddi ix , aşağı həddi isə ( )iPix + -dir. Beləliklə, 

hər hansı  )(; pixix +  keyfiyyət göstəricisi intervalındakı məmulların 

ümumi xidmət müddəti  

( ) 

( )

( )
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−
−

−
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−
−

+−=

ix
dx
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1

22

23

2

1
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    (8) 

ifadəsindən təyin edilər. )(xfU =  funksiyasının empirik paylanma 

əyrisini qurmaq üçün hər bir qrup ( Pi /61  ) üçün U -nin 

qiymətləri təyin edilir. Bu zaman empirik paylanma əyrilərinin 

qurulmasının ümumi qəbul edilmiş metodikasından istifadə edilir. 

İntervalın qiyməti (addımı) 2,0=P  qəbul edilmişdir. Beləliklə, 

intervalların-qrupların sayı 30:6 =P  götürülmüşdür. )(xfU =  

əyrisini bütövlükdə qiymətləndirmək üçün k  əmsalının xarakter 

qiymətləri ilə yanaşı, həm də məmulların ən böyük xidmət müddətləri 

0b  şərti olaraq 1800 gün qəbul edilmişdir.  

)(xfU =  asılılığının dəyişməsinə məmulların xidmət müddətləri-

nin dəyişmə qanunauyğunluğu ( )(xfy = ) təsir edir. Odur ki, k  əmsalı 

üçün müxtəlif qiymətlər qəbul etməklə xidmət müddətinin )0( kxby −=  

xətti asılılığının müxtəlif mailliyində (8) ifadəsinin dəyişməsi tədqiq 

edilir. 

Bunun üçün ən aşağı keyfiyyətə malik məmulun xidmət müddəti- 

nin )( 6b  hədd qiymətləri təyin edilmişdir. k - nın göstərilmiş 5 vari-

ant üzrə qiymətlərində, keyfiyyət əmsalının mümkün olan dəyişmə 

intervalını  3)3( − ix  30 qrupa bölməklə U təyin edilmişdir. 
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Hesabatın nəticələri Excel proqramından istifadə etməklə işlənmişdir. 

Şəkil  4-də k əmsalının müxtəlif qiymətlərdə )(xfU =  asılılıqları 

təqdim edilmişdir.  

 
Şəkil  4. Məmulun ümumi xidmət müddətinin keyfiyyət  

parametrindən asılılığı 

 

Şəkildə göstərildiyi kimi k = 0 olduqda )(xfU =  asılılığı Qaus 

qanununa uyğun olur. k  böyüdükcə funksiyanın dəyişməsini ifadə 

edən əyri, onun riyazi gözləməsi ən yüksək xidmət müddəti istiqa-

mətində sürüşür. Onun simmetrikliyi pozulur, qeyri simmetrikliyi 

artır. Sürüşmənin ən böyük qiyməti  , k  əmsalının ən böyük qiymə-

tinə, yəni keyfiyyət parametri-xidmət müddəti asılılığının ən böyük 

mailliyinə uyğun gəlir. 

Araşdırmalar göstərir ki, k  əmsalının böyüməsi ilə tədqiq olunan  

(8) paylanma əyrisinin parametrlərinin başlanğıc normal qanun üzrə 

paylanmanın parametrlərindən fərqi böyüyür və şəkildə göstərilmiş 

səpələnmə əyriləri ailəsi yaranır. Onların təfsilatlı tədqiqi həm maşın-

qayırma və həm də riyaziyyat elmləri baxımından maraq kəsb edir. 

Beləliklə (8) riyazi modelindən və təqdim edilmiş metodikadan  
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istifadə etməklə məcmu məmullar üçün ümumi xidmət müddəti təyin 

edilir. Onların istehsal və istifadəsinə çəkilən xərcləri də nəzərə al-

maqla araşdırmalarla müxtəlif qrup məmullar içərisindən əlverişli 

olanı seçilir. 

Əldə edilmiş nəzəri nəticələri istehsalat və istismar şəraitində, 

praktiki olaraq yoxlanılmışdır. 

Beşinci fəsildə həndəsi forma texnoloji əlaqələrini idarə etməklə 

mürəkkəb profilli fırlanma səthlərinin həndəsi forma dəqiqliyinin 

təmin edilməsi məsələlərinə baxılmışdır. Bu fəslin əsas nəticələri 

müəllifin [10, 12, 16, 19, 22, 41, 42, 49, 35] işlərində əks olunmuşdur. 

Maşın hissələrində istənilən həndəsi formaya malik səthin mexa-

niki emalla formalaşdırılması üsul və mexanizmləri həmin səthin 

konstruksiya, forma və ölçülərini müəyyənləşdirən analitik həndəsi 

forma əlaqələrinin texnoloji sistem vasitəsi ilə reallaşdırılmasının 

nəticəsidir.  

Fırlanma hissələrində silindrik, konik və fasonlu səthlərin torna 

dəzgahlarında sürətköçürmə ilə emalı silindrin (səthlərin) göstərilən 

analitik həndəsi forma əlaqələrinin istifadəsinə əsaslanır. Silindrik 

səthlərin torna üst yonuş emalı məhz səthin bu nəzəri həndəsi forma 

əlaqəsinin reallaşdırılmasının nəzəri nəticəsidir. 

Torna dəzgahlarında yivlərin kəski ilə kəsilməsi mexanizmi yiv 

səthinin qeyd olunan həndəsi forma əlaqələrinin inikasıdır. Alətin 

kəsən tiyəsinə yiv səthinin profili və veriş hərəkəti )(S , pəstaha isə 

fırlanma hərəkəti verilir.  

Novun səmərəli mexaniki emal kinematika- sını müəyyən etmək 

üçün fırlanma yan səthləri üzərində nəzərdə tutulmuş çevrəvi kipkəc 

novlarının analitik həndəsi forma əlaqələrini araşdıraq (Şəkil  5., a).  

Fırlanma yan səthi üzərindəki hər hansı 1A  nöqtəsi z oxu  ətra-

fında 22 yxr += riyazi əlaqəni təmin etməklə fırlanır və eyni zaman- 

da, fırlanma səthi üzərindəki vəziyyətini saxlamaq üçün X  oxu üzrə 

tutduğu vəziyyətə uyğun olaraq, ZOY müstəvisinə nəzərən müəyyən 

 bucağı qədər dönür (Şəkil  6., b). Beləliklə, 1A nöqtəsindəki 

vəziyyəti 11BA ; iA  nöqtəsinin vəziyyəti iBiA ; ZOX  müstəvisi 

üzərindəki hədd nA  nöqtəsinin vəziyyəti isə OnA  radiuslarına uyğun 
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olur, RiBiAOnABA ===11  (burada R  - silindrik fırlanma səthinin 

radiusudur). Deməli )(xf= və )(xfy = , yəni bu halda )(xfy =  

üçtərəfli qeyri-aşkar funksional əlaqələri təmin edilir. 

            
                           a)                                                    b) 

Şəkil  5. Fırlanma səthi üzərində novun konstruksiyası (a) 

və onun həndəsi əlaqələr sxemi (b) 

 

Novun profilinin analitik həndəsi formalaşması isə, yiv səthlərinə  

anoloji olaraq, 1A  nöqtəsi ətrafında novun profilini imitasiya  edən 

nöqtələr çoxluğunun z  oxu ətrafında fırlanması  və çoxluğun ZOX

müstəvisinə nəzərən )(xf=  funksional asılılığı ilə dönməsi ilə 

həyata keçir (Şəkil  5., b). 

Bu halda çevrəvi veriş aşağıdakı ifadə ilə müəyyən edilir: 

d

D

d
xSD

çS




=
180

0
arcsin0

   .                                      (9)  

Burada, d - novun daxili çevrə üzrə nominal diametri, mm;  xS - 

novkəsmədə xətti veriş, mm/dövr; çS - çevrəvi veriş, mm/dövr;  Do – novun 

yerləşdiyi fırlanma səthinin nominal ölçüsü – diametridir. Novu təklif 

olunan sxem üzrə kəsmək üçün (9) asılılığını həyata keçirməyə imkan 

verən konstruktiv-texnoloji həll işlənməlidir. (9) asılılığını həyata 

keçirmək üçün uyğun mexanizmlər araşdırılmış və bu məqsəd üçün 

əlverişli olan tamasa-dişli çarx mexanizmi qəbul edilmişdir. Şəkil  6 - 
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da burulğan üsulu ilə kəsilməsi mümkün olan novların konstruksiya-

ları verilmişdir.  

 
        a)                                 b)                                   c)                                

 
                           d)                                e)                      

Şəkil  6. Burulğan üsulu ilə kəsilə bilən bəzi qapalı  

fasonlu profillərin konstruksiyaları  

 

Qeyd edilən formalı novları emal edilmək üçün alınmış riyazi 

modeldən istifadə edilərək verişin qiyməti novun diametrinə görə he-

sablanır. Bu halda: 

A. Novun konstruksiyası hissənin simmetriya oxundan keçən 

müstəviyə nəzərən simmetrikdir: 

1. Oxboyu kəsikdə diametr ddd == 10 , oxa perpendikulyar 

kəsikdə diametr ( )addd p +== 2
 (burada a - oxa perpendikulyar 

kəsikdə diamet- rin böyüməsidir). Bu halda pəstahın xətti 

yerdəyişməsi )( adlx += ; Çevrəvi veriş ilə xətti veriş arasındakı 

asılılıq isə: 
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)(180

arcsin
0

0

ad

D

ad
SD

S

x

ç
+

+


=



                              (10) 

olur. Burulğan üsulu ilə kəsilmiş növ Şəkil  6, a - da göstərilmiş kon-

struksiyaya malik olur.  

2. Oxboyu kəsikdə diametr ddd == 10 , oxa perpendikulyar 

kəsikdə diametr ( )addd p −== 2 (burada a - oxa perpendikulyar 

kəsikdə diametrin kiçilməsidir). Bu halda )( adlx −= olur. Burulğan 

üsulu ilə kəsilmiş növ Şəkil  6., b - də göstərilmiş konstruksiyaya malik 

olur.  

B. Novun konstruksiyası hissənin simmetriya müstəvisinə nəzə-

rən qeyri-simmetrikdir. Bu halda çevrəvi və xətti verişlər arasındakı 

funksional əlaqə )( xç SfS =  simmetriya müstəvisinin sağ və sol tə-

rəflərində biri-birindən fərqlənir: 

3. Əgər, oxboyu kəsikdə diametr dd =0 , oxa perpendikulyar 

kəsikdə simmetriya müstəvisinin sağ tərəfində diametr dd p = , sim-

metriya müstəvisinin sol tərəfində isə ( )add p += -dir (Şəkil  6, c). Bu 

halda çevrəvi veriş ilə xətti veriş arasındakı asılılıq )( xç SfS =

simmetriya müstəvisinin  sağ tərəfində (10) ifadəsi  üzrə, onun sol tə- 

rəfində isə )( adlx −= olmaqla uyğun ifadə üzrə təmin edilməlidir. 

4. Əgər, oxboyu kəsikdə diametr dd =0 , oxa perpendikulyar kəsikdə 

simmetriya müstəvisinin sağ tərəfində diametr dd p = , simmetriya 

müstəvisinin sol tərəfində isə ( )add p −= -dir (Şəkil  6, d). Bu halda 

çevrəvi veriş ilə xətti veriş arasındakı asılılıq )( xSfçS = simmetriya 

müstəvisinin sağ tərəfində (10) ifadəsi üzrə,  onun sol tərəfində isə 

)( adlx −= olmaqla uyğun ifadə üzrə təmin edilməlidir. 

Fırlanma yan səthlərdə novların emalı ilə yanaşı dişli səthlərin 

iskənələnməsində həndəsi forma texnoloji əlaqələrini idarə etməklə 

dişli çarxın həndəsi forma dəqiqliyinin yüksəldilməsi məsələsi də 

tədqiq edilmişdir. Bu baxımdan dişli çarxlarda dişlərin profilinin hən-

dəsi və mexaniki emalla formalaşması sxeminə baxılır. Məlumdur ki, 
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dişli çarxların dişlərinin işçi evolvent profilləri evolventin hər bir 

nöqtəsinə uyğun doğuranların həndəsi yerləridir. Uyğun olaraq dişlər- 

in evolvent profilləri aşağıdakı qaydalar üzrə formalaşa bilər: 

- evolventin (profilin) dişin uzununa boyunca kəsilməz yerdəyiş- 

məsinin həndəsi yeri kimi;   

- evolventin ucundan onun başlanğıcına kimi onu formalaşdıran  

hər bir nöqtənin dişin uzunu boyunca yerdəyişmələrin həndəsi yeri 

kimi. 

Dişin evolvent səthinin birinci qayda üzrə yaranması əsasında diş-

lərin sürətköçürmə ilə emalı üsulu, ikinci qayda üzrə onun yaranması 

əsasında diyirlənmə ilə emal üsulları işlənmişdir. Dişlərin iskənə ilə 

kəsilməsində həm statik-alət və həm də kinematik kəsmə mexanizmi 

əlaqələrini vəhdətdə idarə etməklə dişkəsmə səmərəliliyini yüksəlt-

mək üçün ənənəvi dişiskənələmədə forma əmələgətirmə mexanizmi 

araşdırılır. Professor N.N.Markovun rəhbərliyi altında aparılan tədqi-

qat təcrübələrində dişlərinin sayı 75 olan dişli çarxlarda dişlərin iskə-

nələnməsində dişlərinin sayı 25 olan standart iskənədən istifadə edil-

miş və parçalanmış kinematik xətalar üçün yazılmış ossiloqram təqdim 

edilmişdir. Lakin, işdə parçalanmış kinematik xətaların formalşma 

mexanizmi, onların dişiskənələmə kinematikası ilə əlaqələri araşdırıl-

mamışdir.  

Bu məsələ tərəfimizdən araşdırılmışdır. Dişiskənələmədə forma 

əmələ gətirmə mexanizminə əsasən, dişlərin bütün çevrə boyunca for-

malaşdırılması üçün pəstahın bir dövrü ərzində alət ən azı üç dövr et-

məlidir. Aydındır ki, iskənə özünə məxsus olan hazırlanma xətalarına 

(məsələn, i  saylı dişinin bölgü çevrəsinin radiusu iR  onun ( 1+i ) saylı 

dişinin radiusundan 1+iR fərqlənir, 1+ ii RR ), onun alət başlığında 

yerləşdirilməsində yol verilmiş ekssentriklik xətasına və alət şpindeli-

nin oxu, çox kiçik olsa da vurma xətasına malik olur. Qeyd olunan 

xətalar tsikilk olub, alətin hər bir dövründə hər o120 -dən bir nəzəri 

baxımdan, həndəsi formaya eyni təsir mexanizmi ilə təkrarlanırlar. Bu 

zaman yalnız qeyd olunan xətalardan yaranan forma xətası formalaşır.  

Məlumdur ki, dişiskənələmədə kəsmə prosesinin başlanğıcında 

iskənənin dişlərinin dişli çarxın dişlərinin hündürlüyü qədər pəstaha 

daxil olması lazım gəlir. Başqa sözlə dişiskənələmədə giriş məsafəsi 

dişli çarxın müəyyən, adətən 0,3 dövrünə uyğun gəlir. Faktiki olaraq, 
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dişli çarxın bu bölgəsində iskənələnən dişlər digərlərindən fərqli ola-

raq iki gedişə kəsilmiş olurlar. Diş formalaşdırmanın başlanğıcından 

kəsmə dərinliyi sıfırdan başlayayaq, pəstahın 0  bucağı qədər dönə-

nədək dişin hündürlüyünədək artır. Bu bölgədəki dişlərin tam forma-

laşdırılması üçün onlar alətin ikinci gedişi ilə kəsilir. Bu halda digər 

dişlər üçün kəsmə dərinliyi )21( hht += olduğu halda, bu dişlərdə kəsmə 

dərinliyu )21( hh + -dən başlayaraq azalır və sonda uyğun dişdə sıfra 

bərabər olur. Beləliklə, kəsmə dərinliyi azaldığından, kəsmə qüvvəsi 

azalır, onun nəticəsi olaraq texnoloji sistem elementlərinin elastiki 

deformasiyaları azalır, alət pəstaha daha çox daxil olur. Həndəsi forma 

xətasının formalaşmasına dinamik texnoloji əlaqələr həlledici təsirə 

malik olurlar.  

Aydındır ki, ənənəvi diş iskənələmədə dişli çarxın hər bir dişi is-

kənənin uyğun dişi ilə formalaşır. Ənənəvi dişiskənələmə prosesində 

alətin hər hansı a nöqtəsi pəstahda A nöqtəsini, onun b nöqtəsi isə B 

nöqtəsini formalaşdırır. Kəsici alətin kəsən tilinin a firlanma oxundan 

olan ra - radiusuna uyğun pəstahda bölgü çevrəsinin Ra - radiusu 

formalaşır. Alətin kəsən tiyəsinin fırlanma oxundan rb - radi usu isə 

pəstahda Rb - radiusunu formalaşdırır.  

Beləliklə, alətin hazırlanmasından, onun yerləşdirilməsindən, el- 

astiki  deformasiyalarından və s. yaranan bölgü çevrəsi üzrə forma-

laşdırıcı tiyəsinin ( brar − ) xətası isə pəstahda uyğun ( aRbR − ) xətasını 

törədir. Ölçü zəncirinin araşdırılmasından alınan bu nəticələr pilləli 

çəpdişli iskənə ilə xarici dişlərin iskənələmə prosesinin, onun nəzəri 

əsaslarının tərəfimizdən işlənməklə bazasını təşkil etmişdir.  

İstehsal keyfiyyətinin idarə edilməsi həndəsi forma əlaqələrini 

idarə etməklə yanaşı həm də ölçü əlaqələrini idarə etməklə təmin 

edilir. 

Altıncı fəsildə texnoloji ölçü əlaqələrini idarə etməklə emal 

dəqiqliyinin təmin edilməsi məsələsi araşdırılmışdır. Bu fəslin əsas 

nəticələri müəllifin [6, 7, 15, 18, 22, 23, 27, 31, 34, 37, 39, 41, 48, 49, 

56] işlərində əks olunmuşdur.  

 Novların çevrəvi daxili diametrlərinin dəqiqliyi birbaşa onların 

cizgilərində verilir, esd + (məsələn, 3PK.004 tip ölçülü kranların içlik-

ləri üçün 63+0.8). Novların xarici diametrləri D, onların sapmaları isə 
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konstruktiv ölçü zəncirlərindən təyin edilir. Beləliklə, 
)2()2( ESesbdD +++ , ES - novun eninə verilən yuxarı sapmadır 

(burada b novun enidir). Qeyd olunan kran içlikləri üçün: 8,16,70 +D

mm, TD=1,8 mm kifayyət qədər böyük olsa da, tədqiqatlar göstərir ki, 

onun formalaşmasına kifayət qədər çoxsaylı amillər təsir edir.  

Novu emal etmək üçün kəsici alət başlığı dəzgahın frez başlığı- 

nın şpindelində, pəstah isə torna dəzgahının patronunda (və ya ikinci 

texnologiyada, dəzgahın stolu üzərində yerləşdirilmiş dəzgah tərtiba- 

tının sağanağında) yerləşdirilir. Sazlama ilə alət və pəstah emal üçün 

tələb olunan qarşılıqlı vəziyyətə gətirilirlər. Novun kəsilməsi iki gedişə 

aparılır. İlk gedişdə alətə fırlanma hərəkəti ( n ) və şaquli istiqamətdə 

veriş hərəkəti ( şS ) verilir. Yüksək tezliklə fırlanan alət-kəski (kəski-

lər) özünün hər dövründə pəstahdan fasilələrlə material çıxarır. Alət 

novun dərinliyi qədər pəstaha daxil olduqda onun şaquli veriş hərəkəti 

dayandırılır. Pəstaha uzlaşdırılmış çevrəvi ( çS ) və içliyin oxuna per-

pendikulyar istiqamətdə xətti veriş ( xS ) hərəkətləri verilir. Kəsmə 

sxeminə uyğun olaraq novun daxili çevrəsinin diametri nəzəri 

baxımdan bir-birinə bərabər olan və üst-üstə düşən üç ölçü və həm-

çinin pəstahın fırlanma baza səthinin diametrindən asılı olur. Novun 

kəsilmə sxemi və (9) asılılığının araşdırılması göstərir ki, d - nin for-

malaşmasında ad , )(Sçf=  və xl  ölçüləri həm skalyar qiymətləri ilə 

və həm də istiqamətləri ilə iştirak edirlər. ( ad -kəsici alətin 

yerləşdirilməsində diametral ölçü, təkalətli emalda alətin başlığın 

oxundan yerləşmə radiusunun iki misli,  - çevrəvi verişdən asılı 

olaraq pətahın dönmə bucağı, xl -pəstahın xətti verişə uyğun 

yerdəyişmə ölçüsüdür.). Odur ki, d  ölçüsünün )( add =  qapayıcı 

bənd olduğu ölçü zənciri vektor şəklində göstərilir (Şıkil 7).   

xa lBdd
→→→→

++=                                 (11)  

Burada B - pəstahın xl  xətti yerdəyişməsinə uyğun dönməsində 

çevrəvi verişin çevrəvi verişin formalaşdırdığı vətərin uzunluğudur. 

Sonuncu vektor tənliyi kəsmə prosesində formalaşan novun daxili 

çevrəsinin biri-birinə perpendikulyar iki xarakterik kəsiklərdə (içliyin 

və onun keçid yuvasının oxundan keçən (bundan sonra oxboyu kəsik) 
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və keçid yuvasının oxundan içliyin oxuna perpendikulyar keçən 

(bundan sonra oxa perpendikulyar kəsik) təyin etməyə və araşdırmağa  

imkan verir. 

Bu halda (11) tənliyindəki B


və xl


vektorlarının nominal ölçüləri 

bərabər, istiqamətləri isə biri-birinin əksinə yönəldiyindən onlar, əsa-

sən biri-birini əvəz edirlər.  

Beləliklə, (11) vektor tənliyindən törəmə, yalnız oxboyu kəsik 

üzrə statik ölçü əlaqələri (Şıkil 7, b).  : add
→→

= ;  və  novun xarici 

diametr ölçüsü: 

aad bbdD
→→→→

++=                                    (12) 

ilə ifadə olunur.  Burada, ab - alətin eni; D - novun xarici  diametridir.   

Uyğun olaraq (11) vektor tənliyindən törəmə, oxa perpendikulyar 

kəsik üzrə  ölçü zənciri alınır (Şıkil 7).   

ax dDld
→→→→

+−= sin0                                    (13) 

aax bdDlD
→→→→→

++−= 2sin0   .                     (14) 

Şəkil 7-də paramertlərin max və min indeksləri onların yol verilən 

hədd ölçülərini ifadə edirlər. 

Alınmış ifadələrin araşdırılmasından görünür ki, hər bir ölçü zən- 

cirində nominal ölçüləri eyni olan üç təşkiledici bənd (pəstahın xətti  

yerdəyişməsi, çevrə vətərinin uzunluğu və alətlərin yerləşmə ölçüsü) 

vardır. İşdə d ölçüsünə təsir edən bütün ilkin xətaların çoxsaylı amil-

lərin təsirindən yarandıqlarını və onların sayının çox olduğunu nəzərə 

alaraq, d ölşüsünün toplu xətasının təyini ehtimal üsulu ilə aparılır. 

Novların RPİ dəzgahında emalı zamanı daxili diametrin çevrəvi 

xətasının riyazi modeli 

( ) ( )( )
+

++

++







+



=

22

22
2

0
0

3

sinsin2sin
360

uda

xD
d

TT

SlT
D




      (15)           

alınmışdır. Burada,  - pəstahın bucaq dönməsinin yol verilən bucaq 

xətası; 0DT - fırlanmas səthinin diametrinə  0D  verilən müsaidə; xl - 
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xətti veriş intiqalı üçün verilən xəta;  - alət(lər)in nov 

formalaşdırılmasında vəziyyət bucağı; S - çevrəvi veriş intiqalı üçün 

yol verilən xəta; daT - alətin tərtibat ölçüsünə verilən müsaidə; uT - 

alətin yeyilməsinə verilən müsaidədir. Çevrəvi verişlə Sç uzununa 

veriş xS arasında funksional əlaqə olduğundan, uzununa veriş 

kiçildikdə çevrəvi veriş də uyğun olaraq kiçilir. Beləliklə, xətti veriş 

nahamarlığın formalaşmasına ikili təsir edir. 

Novun xarici diametrinin xətası üçün riyazi modeli çıxarılmışdır. 

( ) ( )( )
222

22
2

0
0

26

sinsin2sin
360

buda

xD
D

TTT

SlT
D

+++

+++







+



=




      

(16)    

(15) və (16) ifadələrindən novun xarici və daxili çevrələrinin dəqiqlik 

məsələlərinin həllində istifadə edilə bilər. 

 

 
 

Şəkil  7. Novun çevrəvi dəqiqliyinin formalaşmasına 

bəzi amillərin təsiri sxemi 
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Novların burulğan üsulu ilə kəsilməsinin araşdırılması göstə-

rir ki, novun dərinliyinin dəyişmə diapazonu h ilə ona təsir edən 

amillər arasındakı funksional əlaqə aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər: 

( ) = ,,,,,,,, YSUlKDfh bebo        (17)                   

Burada, D - xarici fırlanma səthlərinin diametrlərinin müxtəlifliyin-

dən, ona verilən müsaidədən yaranan xəta; K - fırlanma səthlərinin 

konusluluq sapmalarından konusluluğa verilən müsaidədən yaranan 

xəta; l - pəstahın yerləşdirilməsində onun oxboyu bazalaşdırılma- 

sında yol verilən xətadan yaranan xəta; bo - pəstahın bazalaşdırıl- 

masında yol verilən qeyri oxluluqdan yaranan xəta; be - pəstahın 

bazalaşdırılmasında yol verilən ekssentrikliyin törətdiyi xəta; U - 

alətin yeyilməsindən yaranan xəta; S - dəzgahın həndəsi xətalarının 

törətdiyi xəta, texnoloji sistemi sazlama xətası; Y - alətin və pəstahın 

elastiki deformasiyalarından yaranan xətalar;  - alətin və pəstahın  

istilik deformasiyalarından yaranan xətalardır. 

(17) ifadəsindəki arqumentlərin dəyişmə qanunlarını onların maşın-

qayırmada qəbul edilən qanunlara uyğun qəbul edərək ehtimal nəzəriy-

yəsinin tətbiqi ilə h kəmiyyətinin riyazi modeli alınmışdır: 

( )
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Sonuncu ifadənin tətbiqi ilə bir sıra texnoloji məsələlər həll edilə bilər. 

Məsələn, novun dərinliyinin dəyişmə intervalı h nominal ölçüsünü 

nəzərə almaqla, dərinliyə verilən müsaidədən kiçik olması hTk 

proqnozlaşdırıla bilər, və s. 

     Novun dərinlik dəqiqliyinin təcrübələrlə tədqiqi həm Sabunçu EİB 

və həm də Sərdarov adına maşınqayırma zavodunda novları tək-lif 

olunan texnologiyalarla kəsilmiş taxmalarda aparılmışdır.  

Yeddinci fəsildə kinematik səth nahamarlığı texnoloji əlaqələrini 

idarə etməklə mürəkkəb profilli səthlərin emal  keyfiyyətinin və 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri araşdırılmışdır. Bu fəslin əsas 

nəticələri müəllifin [14, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 39, 42, 46, 47, 49] 

işlərində əks olunmuşdur.  

Hissələrin səthlərinin həndəsi keyfiyyətləri, o cümlədən nahamar- 
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lıqları onların istismar göstəricilərinə təsir edən əsas texnoloji 

parametrlərindəndir. Onların formalaşmasında kinematik texnoloji 

əlaqələr həlledici təsirə malikdir. Kinematik səth nahamarlığı texnoloji 

əlaqələr və onların idarə edilməsi burulğan üsulu ilə kəsilmiş novların 

yan səthləri və diblərinin səth keyfiyyəti timsalında tədqiq edilir. 

Səthləri formalaşdıran kinematik əlaqələrin xarakteri dəyişir. 

Novun burulğan üsulu ilə emalında səthin formalaşdırılması üçün 

keçid yuvasının oxundan hissənin oxuna perpendikulyar keçən müs-

təvidən bir tərəfdə istiqamət üzrə digər tərəfdə isə əks istiqamətdə 

kəsmə aparılır. Nahamarlığın kinematik toplananı zkR  material çıxa-

ran alətin (və ya alətlərin) kəsmə mexanizmi ilə əlaqədar olaraq 

pəstahda buraxdığı izlərin formalaşdırılmalı olan nəzəri profildən - 

səthdən sapmasının ən böyük hündürlüyünü ifadə edir.  

Novun konstruktiv ölçülərini, kəsmə mexanizmini, təsirdə olan 

kinematik texnoloji əlaqələri  nəzərə alaraq novun xarici yann səthində 

formalaşan nahamarlığın hündürlüyünün ən böyük kinematik topla-

nanının riyazi modeli çıxarılmışdır. 
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  (19) 

Novun iç yan səthinin nahamarlığının kinematik toplananı onun 

xarici səthinin nahamarlığı ilə eyni zamanda, eni B = b (burada b nov-

un enidir) olan alətin eyni gedişlərində formalaşır. Sonuncu ifadənin 

çıxarılış metodikasını tətbiq etməklə iç yan səth üçün nahamarlığın 

kinematik toplananının riyazi modeli alınmışdır:  
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             (20) 

Xarici və iç yan səthlərin kinematik nahamarlıqlarının riyazi mo- 

dellərindən (19) və (20) istifadə etməklə novun konstruktiv ölçüləri və  

kəsmə rejim elementlərindən asılı olaraq nahamarlığın ən yüksək kine- 
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matik toplananını  proqnozlaşdırmaq, giriş parametrinin xətti verişi xS

idarə etməklə səthin keyfiyyətini idarə etmık mümkündür. 

Çox alətli emalda novun dibində nahamarlığın kinematik toplana-

nının riyazi modeli çıxarılmışdır.  
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           (21)                          

Burada h - novun dərinliyi; Z -alət başlığındakı alətlərin sayıdır. 

Deməli, kəsici alətin sayının artırılması və uzununa verişin 

azaldılması nahamarlığın hündürlüyünün azaldılmasını təmin edir.  

(19), (20), və (21) riyazi modellərinin araşdırılması göstərir ki,  

nahamarlığın hündürlüyünü azaltmaq üçün kəsici alət sayının 

artırılması daha məqsədyönlüdür. Çünki, xətti verişin kiçildilməsi 

məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur. Kəsici alətin sayının artı-

rılması sazlama işlərinin həcmimin artması ilə nəticələnir. Odur ki, bu 

məsələnin optimal variantı həm də istehsalın həcmini nəzərə almaqla, 

kompleks həll edilməlidir.  

“Taxma 4KM.002” və “Taxma 3PK.004” hissələrində xətti 

verişin dəyişməsinin nahamarlıq göstəricisi 2zkR -yə təsiri cədvəl və 

qrafiki asılılıq formasında təqdim edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 

novun səthlərinin real nahamarlıqları onların kinematik naha-

marlıqları üzərində formalaşır. Burulğan üsulu ilə müxtəlif şəraitlərdə, 

müxtəlif hissələrdə kəsilmiş novların xarici və iş yan səthləri və dib 

səthlərinin kələkötürlükləri ölçülmüş və araşdırılmışdır. 

Səkkizinci fəsildə statiki texnoloji əlaqələrin idarə edilməsi, 

tədqiqat işlərinin aparilma metodikasi məsələlərinə baxılmışdır. Bu 

fəslin əsas nəticələri müəllifin [26, 29, 37, 39, 41] işlərində əks 

olunmuşdur.  

İstənilən mexaniki emal növündə istehsal keyfiyyəti statik və 

kinematik əlaqələr bazasında yaranan dinamiki əlaqələrlə təmin edilir. 

Bir pəstahda və ya bir dəst pəstahda ixtiyari konstruksiyalı və ölçülü 

səthin formalaşdırılması prosesində dinamik texnoloji əlaqə-lərin 

dəyişmə diapazonu emaldan alınan səthin forma və ölçülərinin 

dəyişmə diapazonunu müəyyənləşdirir. Dinamik texnoloji əlaqələri, 

onların dəyişmə diapazonunu və istiqamətini idarə etməklə emaldan 
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alınacaq səthlərin istehsal keyfiyyəti göstəricilərini idarə etmək və 

hissələri daha yüksək istehsal keyfiyyəti əmsalı ilə hazırlamaq olar. 

Texnoloji əməliyyatda dinamiki əlaqələrin əsas tərkib hissələrini 

texnoloji sistem elementlərinin istilik və elastiki-plastiki deformasiya 

əlaqələri təşkil edir.  

Onların təsir mexanizmi çox mürəkkəb olduğundan daha dolğun və 

düzgün nəticələr təcrübələr vasitəsi ilə alınır. Texnoloji əməliyyatin 

əsas göstəricilərindən biri kəsmə qüvvəsidir. O, kəsmə zonasında 

gedən proseslərin dinamiki əlaqələrin nəticəsi olub, onları qiymətlən-

dirməyə imkan verir. Dinamiki texnoloji əlaqələrin idarə edilməsi 

məsələsi pilləli iskənə ilə xarici diş iskənələmə üzrə aparılmış tədqiqat 

işlərinin nəticələrinə əsasən tədqiq edilir. AzTU –da işlənmiş pilləli 

iskənə ilə sürətli dişiskənələmə prosesi yüksək məhsuldarlıq və emal 

keyfiyyətini təmin edir. 

Nəzəri və təcrübi əsaslarla müəllif tərəfindən işlənmiş xarici dişləri 

pilləli iskənə ilə dişkəsmə prosesi anoloji olan ənənəvi dişiskənə-

ləmədən kəsmə və formalaışdırma mexanizmi, həmçinin təsirdə olan 

dinamiki əlaqələrin mahiyyəti baxımından kəskin fərqlənir. Odur ki, 

dinamik texnoloji əlaqələrin araşdırılması və müqayisəsi baxımından 

çox əlverişlidir.  

Modulu m = 4 mm, dişlərinin sayı 25 olan polad 40XHM mate-

rialında ənənəvi üsulla iskənələməsi zamanı kəsmə qüvvəsinin şaquli 

toplananı zP  iskənə dişləri tələb olunan dərinliyə daxil olanadək 

tədricən artır (Qrafik 2; ossiloqramlar 1, 2, 3 və 4). Sonra isə alətin 

kəsmə dərinliyi istiqamətindəki veriş dayandırıldığından zP  demək 

olar ki stabilləşir (Qrafik 2; ossiloqramlar 4, 5, 6). Maşın vaxtı mt işçi 

və boş gedişlərə sərf olunan zaman müddətləri ilə ( ,1it ,1bt ,2it ... nit ) 

formalaşır. Dinamiki əlaqələr pəstahın statiki dayanıqlı halında alətin 

bir istiqamətli xətti yerdəyişmələri ilə formalaşır. 

İşlənmiş pilləli iskənə ilə dişkəsmədə dişlərin formalaşması radial 

verişlə fasiləsiz aparıldığından kəsmə qüvvəsi 1 zP  alət işə girdikcə 

fasiləsiz artır. Kəsmə prosesi zamanı təsirdə olan dinamiki əlaqələrdə 

fasilələr yaranır, kəsmə prosesi alət və pəstahın dinamiki halında, 

onların ilişərək nisbi hərəkətləri zamanı baş verir. Kəsilmiş dişlərin 

tələb olunan hündürlüyü radial verişlə təmin edildikdən sonra alətin bir 
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oxboyu verişi ilə təsirdə olan dinamiki əlaqələr dəyişdirilmədən 

kalibirləmə aparılır. Dişiskənələmədə kinematiki əlaqlər bazasında 

yeni dinamiki əlaqələrin yaradılması  həm kəsmə qüvvəsinin həm də 

maşın vaxtının .pilT  əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını təmin edir.  

TenTpil 6,0.   İşlənmiş diş iskənələmə prosesində dinamiki əlaqələri 

həm də giriş parametrləri ilə idarə etmək üçün aralıq əlaqə kimi zP  

kəsmə qüvvəsinin kəsmə sürəti V , veriş S  və  alət pəstah oxlarının 

çəplik bucağından   asılılığı ),,( SVfzP =  

 
Qrafik 2 Dinamiki texnoloji əlaqələri idarə etməklə 

kəsmə qüvvəsinin idarə olunması qrafikləri 

  

Təcrübələrin planlaşdırılması müəllifin fəlsəfə doktoru elmi işin-

də qəbul edilmiş və tətbiq edilmiş metodika ilə aparılmışdır. Məqsəd 

funksiyası ilə onunla dinamik əlaqədə olan amillər arasında funksional 

asılılıq iki dərəcəli polinom şəklində qəbul edilir. Məqsəd funksiyası 

ilə əlaqəli dəyişənlərin beş səviyyədə dəyişməsi qəbul edilir 

Qeyd olunan parametrin seçilməsi, onların hər birinin həm sürətli  

dişiskənələmə prosesində və həm də təcrübələrin gedişində idarəedil- 

mələrinin nisbətən əlverişli olmaları ilə əlaqədardır. Arqumentlərin 

təcrübədə qəbul edilmiş qiymətlərinin dəyişmə diapozonunun təqribən 

ortasına yaxın qiymətləri əlverişli kimi hesab edilir. Araşdırılmalarda 

parametrlərin mm/döv15,0=S , 60=V m/dəq, =
025  orta qiymət-

ləri qəbul edilir.  
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İşdə )(VfPz = , )(SfPz =  və )(fPz =  qrafiki asılılıqları da 

təqdim edilir və V , S  və   parametrlərinin kəsmə qüvvəsinə təsiri 

mexanizmlərinin interpretasiyası verilir.  

Statik texnoloji əlaqələrin səmərəli  reallaşdırılması ilə keyfiyyət- 

in idarə edilməsi məsələsi araşdırılır. Tədqiqat işləri iki müxtəlif 

zavodda “Azneftkimyamaş” ASC-nin Sabunçu “Elmi İstehsalat 

Birliyi”nin dəzgahlar parkından 2E440A modelli koordinat içyonuş 

dəzgahı, B. Sərdarov adına maşınqayırma zavodundakı dəzgahlar 

parkından isə ГФ217ТС5 modelli şaquli frez dəzgahı seçilmiş və onlar 

işlənmiş burulğan üsulu ilə nov kəsməni aparmaq üçün təkmil-

ləşdirilmişlər. Nov-alət-alət başlığı texnoloji əlaqələrini nəzərə 

almaqla novu emal etmək üçün alət layihələndirilmiş hazırlanmış və 

təcrübələrdə istifadə edilmişdir. 

İşlənmiş əməliyyatın alətə qoyduğu  ikinci növ həndəsi əlaqə alətin 

uyğun səthinin novun konstruksiyasına uyğun olaraq, Ø(63+3,8) mm 

çevrə üzrə fırlanması və s. kəskitutan başlığın konstruksiyasında 

nəzərə alınmışdır. 

Dişiskənələmədə dişli çarxın bölgü çevrəsinin texnoloji həndəsi 

forma əlaqələrinin tərkib ünsürlərindən biri sazlama həndəsi forma 

əlaqələridir. Pilləli iskənə ilə dişiskənələmədə bu əlaqələrin araşdırıl-

ması və idarə edilməsi ilə dişlı çarxların həndəsi forma dəqiqliyinin 

yüksəldilməsi təmin edilir. 

Fırlanma səthində nov kəsmədə sazlama əlaqələrini idarə etmək 

üçün texnoloji sistemi sazlama metodikası işlənmiş, sazlamanı həyata 

keçirmək üçün təchizat vasitələri hazırlanmış və istehsal keyfiyyətini 

yüksəltməsi təmin edilmişdir. 

İstehsal və istismar keyfiyyətini idarə etmənin dolayı istiqamət-

lərindən biri ölçmə əlaqələrinin düzgün təşkili və idarə edilməsidir. 

Odur ki, emal edilmiş novun dərinliyini ölçülmə üsul və vasitələr 

işlənməsi və tədqiq edilmişdir.  

Bununla yanaşı AzTU-da koordinant metrologiya laboratoriyasın-

da yüksək dəqiqlikli “Hexagon” ölçmə cihazında novun dərinlik 

ölçmələri aparılmışdır.  

Novun dibinin və yan səthlərinin nahamarlıq göstəricilərini 130 

modelli profiloqraf-profilometr və TR220 modelli səthin nahamarlıq- 

larını ölçən cihazlarla ölçülmüşdür. 
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Burulğan üsulu ilə nov kəsmənin özəlliyi ondadır ki, kəsmə pro-

sesinin gedişində novun dərinliyinin formalaşmasında təsirdə olan 

funksiya - təsir edən amil əlaqələri həm qiymət və həm də istiqamətcə 

novun çevrəsi boyu dəyişirlər. İlkin təcrübi tədqiqatların nəticələri də 

göstərmişdir ki, hər bir içlik taxmada novun dərinliyi müəyyən 

diapazonda dəyişir və kifayət qədər böyük qiymətlər alır. Buna səbəb 

isə, əsasən statik mənşəli əlaqələrə malik ilkin amillərdir. 

 
Qrafik 3. Novun çevrə boyunca dərinlik ölçülərinin sapmaları 

  

 Novun dərinlik dəqiqliyi kipliyi təmin edən əsas çıxış 

parametrlərindən biridir. Çünki, novun dərinliyi həm əhatə edən həm 

də əhatə olunan (taxma, içlik) hissələrin qovuşan səthlərinin 

dəqiqlikləri (konusluluqdan sapma) ilə birgə, kompleks şəkildə kipliyə 

təsir edirlər. İşlənmiş yeni texnoloji əlaqələr toplusuna malik burulğan 

üsulu ilə novkəsmədə novun dərinliyi tədqiq edilmiş və əvvəllər 

zavodda tətbiq edilən barmaq frezi ilə novkəsmədə alınmış nəticələrlə 

müqaiysə edilmişdir. 

Novların dərinlik ölçüsünün tədqiqi üç variant üzrə kəsilmiş 

novlarda novun çevrəsi üzrə 8 xarakterik kəsiyində aparılmışdır: 

1. Nov burulğan üsulu ilə kəsilir, texnoloji sistemin sazlanması 

nov və hissənin simmetriya oxlarından keçən müstəvi üzərində aparı-

lır. 

2.  Nov burulğan üsulu ilə kəsilir, texnoloji sistemin sazlanması  
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novun simmetriya oxundan hissənin oxuna perpendikulyar keçən 

müstəvi üzərində aparılır. 

3. Nov barmaq frezi ilə kəsilir, sazlama variant 2 üzrə aparılır. 

Novun dərinliyinin ən yüksək dəqiqliyi birinci variant üzrə 

novkəsmədə alınmışdır (Qrafik 3, əyri 1), nov dərinliyinin dəyişmə 

diapazonu 031,01 =  mm olmuşdur. Sazlama variant 2 üzrə 

aparıldıqda nov dərinliyinin dəyişmə diapazonu kəskin böyümüşdür 

066,02 =  mm. Barmaq frezi ilə novkəsmədə isə dərinliyin dəyişmə 

diapazonu  075,03 =  mm olmuşdur. Beləliklə uyğun variantların 

müqaisəsinə əsasən, burulğan üsulu ilə kəsmədə nov dərinliyinin 

dəqiqliyi barmaq frezi ilə kəsməyə nisbətən 2 dəfə yüksək olmuşdur. 

Beləliklə statik sazlama əlaqələrini idarə etməklə novun dərinlik 

dəqiqliyinin yüksəldilməsi təmin edilmişdir. 

Dissertasiya işinin nəticəlrinin istehsalatda sınaqdan keçirilməsi 

və tətbiqi texnologiyaları və nəticələri şərh olunur. Bu məlumatlar 

ümumiləşdirilmiş halda səhifə 8-9 – da təqdim olunmuşdur. 

 

NƏTİCƏ  

 

1. Maşınqayırmada məmulların, onların tərkib hissələrinin isteh-

sal  keyfiyyətlərinin mexaniki emalla formalaşdırılmasının ümumiləş-

miş konsepsiyası işlənmiş; məmuldan istifadənin yüksək səmərəlili-

yini təmin edə bilən istehsal keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətini 

müəyyən etmək üçün istehsal və istismar keyfiyyətləri arasında təsirdə 

olan funksional əlaqələr sistemləşdirilmiş və əlaqələr çoxluğu tamlaş-

dırılmışdır. 

2. Texniki vasitələrin istehsal və istismar keyfiyyətlərini qiymət- 

ləndirmək üçün yeni üsul və  vasitələr işlənmiş və tətbiq edilmək üçün 

təqdim edilir. İşlənmiş istehsal keyfiyyəti meyarı hər bir hissənin 

keyfiyyətini yalnız bir və bir neçə meyarla-kompleks halda qiymət-

ləndirməyə və digər hissə və məmulların keyfiyyətləri ilə müqayisə 

etməyə imkan verən istehsal keyfiyyəti əmsalının riyazi modelləri, 

onların təyin edilməsi metodikaları verilir və müasir kompyu-

terləşdirilmiş sistemlərə malik avadanlıqlarda onların tətbiqi təklif 

olunur. Məmulların, onların hissələrinin cari keyfiyyətlərini, onların 



 
 

48 

 

həyat tsikli ərzində keyfiyyətlərinin dəyişməsini və keyfiyyət resurs-

larından istifadəni qiymətləndirmək üçün keyfiyyət oxu təqdim edilir. 

3. Məmulların və onların hissələrinin istehsal və istismar keyfiy-

yətləri əlaqələrinin ümumiləşdirilmiş konsepsiyası işlənmiş, istehsal 

şəraitini də nəzərə almaqla istehsal və istismar keyfiyyətləri əlaqələri-

nin formalaşması özəllikləri təqdim edilmiş, məmullar dəstinin istis-

mar göstəricilərinin istehsal keyfiyyətindən asılılığının riyazi modeli 

çıxarılmış və müəyyən edilmişdir ki, dəstin istismar göstəricilərinin 

dəyişməsi qeyri-simmetrik formaya malik olur, onun qruplaşma mər-

kəzi yüksək keyfiyyət göstəricisi istiqamətində sürüşür. Məmullar 

dəstinin ümumi xidmət müddətlərinin istismar şəraitindən asılı olaraq 

dəyişməsi qanunauyğunluğunun riyazi modeli verilir, onların istismar 

keyfiyyətlərini bütöv qrup halında və həmçinin fərdi olmaqla səciy-

yələndirmək üçün etibarlıq göstəricilərindən biri kimi stabillik meyarı 

təqdim edilir, onun istifadəsi-qiymətləndirmə metodikası verilir. 

4.  Mexaniki emal zamanı təsirdə olan həndəsi forma texnoloji 

əlaqələrini idarə etməklə mürəkkəb profilli fırlanma səthlərinin həndə-

si formalarının təmin edilməsi həmçinin, müxtəlif səthlərin konstruk-

tiv və mexaniki emal həndəsi forma əlaqələri əsaslandırılmış, fırlanma 

yan səthlərində kipkəc novlarının və xarici silindrik dişlərin konstruk-

tiv və texnoloji həndəsi forma əlaqələri əsasında onların mexaniki 

emalla formalaşdırılmasının nəzəri əsasları, formalaşdırma mexanizm-

ləri, novun və dişlərin yeni, mütərəqqi emal üsulları işlənmişdir.  

       5. Həndəsi forma konstruktiv-texnoloji əlaqələrini idarə etməklə 

burulğan üsulu ilə novkəsmənin texnoloji imkanlarının genişlən-

dirilməsinin nəzəri əsasları verilmiş, həmçinin fırlanma yan səthlərin-

də burulğan üsulu ilə səmərəli kəsilməsi mümkün olan müxtəlif 

profillərin (perspektiv) konstruksiyaları müəyyən edilmişdir. Fırlan-

ma yan səthlərində burulğan üsulu ilə nov kəsmədə yonqarəmələ-

gəlmə mexanizmləri açıqlanmışdır. 

6. İşlənmiş istehsal  keyfiyyətlərinin mexaniki emalla formalaş-

dirilmasinın ümumiləşmiş konsepsiyasına söykənərək yeni, xarici dişli 

səthlərin iskənə ilə sürətli kəsilməsində alət-pəstah həndəsi forma 

əlaqələrinin analizi əsasında dişlərin bölgü çevrəsi üzrə həndəsi forma-

larının formalaşma mexanizmi, dişiskənələmədə bir sıra emal xətaları-

nın yaranma mənşələri aşkar edilmiş və alət-pəstah əks həndəsi forma 
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texnoloji əlaqələrini idarə etməklə dişiskənələmədə analoji emal xəta-

larının aradan qaldırılması və məhsuldarlığın yüksəldilməsi mexaniz-

mi işlənmişdir.  

7. Mexaniki emal zamanı təsirdə olan kinematik texnoloji əlaqə-

ləri idarə etməklə mürəkkəb profilli fırlanma səthlərinin ümumiləş-

dirilmiş nahamarlıq əlaqələri əsaslandırılmış, fırlanma yan səthlərində 

kəsilmiş kipkəc novlarının yan səthləri və dibində formalaşan səth 

nahamarlıqlarının kinematik toplananlarının riyazi modelləri çıxarıl-

mışdır. 

8. Statik nəzarət aləti-konstruksiyanın və mexaniki emalın üç-

tərəfli həndəsi forma texnoloji əlaqələrinin özəllikləri əsasında və on-

ları idarə etməklə  fırlanma yan səthlərində formalaşdırılmış mürəkkəb 

profilli novların dərinliyini ölçmə vasitəsi və metodikası işlənmiş, 

seriyalı istehsalda Azneftkimyamaş” ASC- nin Sabunçu “Elmi İsteh-

salat Birliyi” - də tətbiq edilmək üçün qəbul edimiş və hazırda istehsal 

prosesində istifadə edilir; 

9. Fırlanma yan səthlərində mürəkkəb profilli novların burulğan 

üsulu ilə formalaşdırılmasında və sürətli dişiskənələmədə yüksək 

mexaniki emal dəqiqliyi təmin edən texnoloji sistemi sazlama sxemləri 

işlənmişdir. O cümlədən, həm nəzəri həm də təcrübi tədqiqatlara əsa-

sən, fırlanma yan səthlərində mürəkkəb profilli novların burulğan üsu-

lu ilə emalında texnoloji sistemin sazlanmasının taxmanın və novun 

oxundan keçən müstəvi üzərində aparılması tövsiyə edilir. Bu halda 

emal xətaları, xüsusilə novun dərinlik xətaları 35 %-dək azalır. 

10.  İşlənmiş fırlanma yan səthlərində novların burulğan üsulu ilə 

iki alətlə kəsilməsi“ Azneftkimyamaş” ASC-nin Sabunçu“Elmi İsteh-

salat Birliyi” - də tətbiq edilmişdir. Təklif edilmiş üsulun tətbiqi maşın 

vaxtının təxminən 2.5 dəfə azalmasını təmin etmişdir. 

- novların təklif olunan təkmilləşdirilmiş üsulla burulğan üsul ilə 

kəsilməsinin “Azneftkimyamaş” ASC-nin Sabunçu “Elmi İstehsalat 

Birliyi” - də tətbiqi yararsız hissə hazırlanmasını 24,5 %  azaltmış və 

tələb olunan keyfiyyəti səmərəli təmin etmişdir. 

11. İstehsal edilmiş içlikərdən yığılmış kranlar ARDNŞ (SOCAR) 

– nin “Bibiheybətneft” neft, qaz çıxarma sahəsində sənaye sınağı 

məqsədi ilə istismar edilmişdir. Sızma hallarının baş verməsi 33,3 %  

azalmasını təmin etmişdir.    
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 12. Mexaniki emal  zamanı formalaşan  həndəsi  forma, ölçü və s.  

ümumiləşdirilmiş texnoloji əlaqələr konsepsiyasından AzTU-da tədris 

prosesində istifadə edilir.  
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